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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.'te açılarak üç oturum yaptı. 
Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Lütfü Esengün'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı 

Ahmet Cemil Tunç'un, 
Kazakistan'a gidecek olan Devlet Bakanı Namık Kemal Zeybek'e, dönüşüne kadar, Devlet 

Bakanı Işılay Saygın'ın, 

Kazakistan'a gidecek olan Devlet Bakanı Nevzat Ercan'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı M. 
Salim Ensarioğlu'nun, 

Belçika'ya gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez'e, dönüşüne kadar, Devlet Ba
kanı Nafiz Kurt'un, 

Yemen'e gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı M. Recai Kutan'a, dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanı Fehim Adak'ın, 

Singapur'a gidecek olan Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz'a, dönüşüne kadar vekillik etmesi uy
gun görülen Devlet Bakanı H. Ufuk Söylemez, 12 Aralık 1996 tarihinde yurt dışına gideceğinden, 
bu tarihten itibaren, Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın, 

Belçika'ya gidecek olan Devlet Bakanı H. Ufuk Söylemez'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı 
Bekir Aksoy'un, 

Belçika ve İrlanda'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller'e, 
dönüşüne kadar, Millî Savunma Bakanı Turhan Tayan'ın, 

Belçika'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı Turhan Tayan'a, dönüşüne kadar, Devlet Ba
kanı Bekir Aksoy'un, 

ingiltere, Norveç ve Finlandiya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Gürcan Dağdaş'a, dönüşüne 
kadar, Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın, 

Rusya Federasyonuna gidecek olan Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz'a, dönüşüne kadar, Devlet 
Bakanı H. Ufuk Söylemez'in, 

Rusya Federasyonuna gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller'e, 
dönüşüne kadar, Millî Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam'ın, 

Vekillik etmelerinin; 
Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Lütfü Esengün'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı 

Ahmet Cemil Tunç'un vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin tezkerenin, Devlet Bakanı 
Lütfü Esengün'ün söz konusu seyahatten sarfınazar etmesi sebebiyle işlemden kaldırılmasının, 

Uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Tekirdağ Milletvekili Bayram Fırat Dayanıklı ve 20 arkadaşının, Trakya bölgesinde özellikle 
Çorlu ve Çerkezköy'deki çarpık sanayileşmenin önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/138) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gün
demdeki yerini alacağı ve Öngörüşmelerinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının; 
Nisan, Mayıs, Haziran 1996 ayları hesabına ait (5/11) (S. Sayısı; 169) ve, 
Temmuz, Ağustos, Eylül 1996 ayları hesabına ait (5/12) (S. Sayısı: 170), 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporları, Genel Kurulun bil

gisine sunuldu. 

Başbakan Necmettin Erbakan'ın 2-8 Ekim 1996 tarihleri arasında görüşmelerde bulunmak 
üzere Mısır, Libya ve Nijerya'ya yapacağı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başba
kanlık tezkeresi kabul edildi. 

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda açık bulunan üye
liğe, DYP Grubunca aday gösterilen Trabzon Milletvekili Yusuf Bahadır seçildi. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının; 

1 inci sırada bulunan 23, 

2 nci sırada bulunan 132, 

3 üncü sırada bulunan 164, 

4 üncü sırada bulunan 168, 
5 inci sırada bulunan 130, 
6 ncı sırada bulunan 129, 
Sıra sayılı kanun tasarılarının görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunma

dıklarından, ertelendi. 

7 nci sırasında bulunan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 31.7.1996 Tarihli ve 4159 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/496, 3/444) (S. Sayısı : 
133) üzerinde bir süre görüşüldü. 

Alınan karar gereğince, Sait Halim Paşa Yalısında meydana gelen yangının nedenleri ve Tur
ban Genel Müdürlüğüyle ilgili yolsuzluk iddiaları konusundaki (10/2) esas numaralı Meclis Araş
tırması Komisyonunun raporunu görüşmek için, 24 Aralık 1996 Salı günü saat 15.00'te toplanmalc 
üzere, birleşime 19.05'te son verildi. 

Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekili 

Kâzım Üstüner 

Burdur 

Kâtip Üye 

Ahmet Dökülmez 

Kahramanmaraş 

Kâtip Üye 
Zeki Er gezen 

Bitlis 
Kâtip Üye 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

20 .12 .1996 CUMA 
Tasarılar 

1.-190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvel
lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/552) (Çevre ve Plan ve Bütçe komisyonları
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.12.1996) 

2. - Aile ve Kadın Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (1/553) 
(Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
16.12.1996) 

3. - Inmarsat Gemi Yer İstasyonlarının Karasularında ve Limanlarda Kullanılması Uluslara
rası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/554) (Bayındırlık, 
İmâr, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.12.1996) 

4. - İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/555) (Adalet 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.1996) 

5. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvel
lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/556) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.1996) 

6. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/557) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 16.12.1996) 

Teklifler 
1. - İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve 7 Arkadaşının; 2908 Sayılı Dernekler Kanununda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Önerisi (2/622) (İçişleri ve Anayasa komisyonlarına) (Başkan
lığa geliş tarihi: 11.12.1996) 

2. - İstanbul Milletvekili Ali Talip Özdemir'in; Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi 
(2/623) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.1996) 

3. - Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri İçel Milletvekili Oya Araslı, Ankara Mil
letvekili Önder Sav ile Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 105 inci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin İçtüzük Teklifi (2/624) (Anayasa Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.12.1996) 

4. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun; 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun 1 1 
inci Maddesinin (b) Bendinin Bir Numaralı Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
(2/625) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.12.1996) 

5. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun; 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 
11 inci Maddesinin (d) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/626) (Anayasa Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.12.1996) 

6. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 
inci Maddesinin 4 üncü Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/627) (Anayasa ve Plan 
ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.12.1996) 

7. - Bursa Milletvekili Yahya Şimsek'in; Dört İlçe ve İnegöl İlinin Kurulması Hakkında Ka
nun Teklifi (2/628) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
12.12.1996) 
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8. - İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve 7 Arkadaşının; 2821 Sayılı Sendikalar Kanununda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Önerisi (2/629) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Ana
yasa komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.12.1996) 

9. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın; İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî 
Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi (2/630) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.12.1996) 

10. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın; Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esas
larına Dair Kanunun İki Maddesinin Değiştirilmesi ve Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi (2/631) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.12.1996) 

11. - Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu'nun; 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanununun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/632) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
16.12.1996) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. - Muğla Milletvekili Lâle Aytaman'ın, bazı termik santraller için Dünya Bankasından sağ

lanan krediye ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/394) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 18.12.1996) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Afyon Milletvekili Osman Hazer'in, Afyon'a bağlı bazı yerleşim birimlerinin yol sorunu

na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1780) (Başkanlığa geliş tarihi : 
18.12.1996) • . | 

2. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Bulgaristan'dan zorunlu göçle gelen soydaş
lara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1781) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.1996) 

3. - Afyon Milletvekili Osman Hazer'in, hazine arazileri üzerinde bulunan otellere ilişkin Tu
rizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1782) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.12.1996) 

4. -Afyon Milletvekili Osman Hazer'in, orman köylerine kredi verilip;verilmeyeceğine ve or
man yangınlarına ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1783) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 18.12.1996) 

5. - Afyon Milletvekili Osman Hazer'in, öğretmen açığına ve İmam Hatip Liselerine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1784) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.12.1996) 

6. - Afyon Milletvekili Osman Hazer'in, amatör spor faaliyetlerine yapılacak desteğe ilişkin 
Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1785) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.12.1996) 

7. - Afyon Milletvekili Osman Hazer'in, Afyon-Uşak Kırsal Kalkınma Projesine ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1786) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.12.1996) 

8. - Afyon Milletvekili Osman Hazer'in, Afyon'daki adlî personel açığına ilişkin Adalet Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1787) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.12.1996) 

9. - Afyon Milletvekili Osman Hazer'in, Afyon-Hocalar'da tapu sicil müdürlüğü ihdasına iliş
kin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1788) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.12.1996) 

10. - Afyon Milletvekili Osman Hazer'in, Afyon'a bağlı bazı ilçelerin meteoroloji hizmet bi
nası ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1789) (Başkanlığa geliş tarihi : 
18.12.1996) . 
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1 1 . - Afyon Milletvekili Osman Hazer'in, Vakıflar Genel Müdürlüğünce camilere yapılan yar

dımlara ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1790) (Başkanlığa geliş tarihi : 
18.12.1996) ' ' ' ; • ' 

12. - Afyon Milletvekili Osman Hazer'in, Hac kotası uygulamasına ve din görevlilerine iliş
kin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1791) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.1996) 

13. - Afyon Milletvekili Osman Hazer'in, Afyon Kültür Merkezi inşaatına ilişkin Kültür Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1792) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.12.1996) 

14. - Afyon Milletvekili Osman Hazer'in, hava kirliliği sorununa ilişkin Çevre Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1793) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.1996) 

15. - Afyon Milletvekili Osman Hazer'in, Afyon Havaalanı inşaatına ilişkin Ulaştırma Baka
nından yazılı soru önergesi (7/1794) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.12.1996) 

16. - Afyon Milletvekili Osman Hazer'in, AİDS ve tüberkilozla mücadeleye ilişkin Sağlık Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1795) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.12.1996) 

17. - Afyon Milletvekili Osman Hazer'in, Afyon-Dinar Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacı
na ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1796) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.1996) 

18. - Afyon Milletvekili Osman Hazer'in, belde belediye başkanlarına yeşil pasaport verilip 
verilmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1797) (Başkanlığa geliş tarihi: 
18.12.1996) 

19. - Afyon Milletvekili Osman Hazer'in, Akdeğirmen ve Yavaşlar Barajı Projelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1798) (Başkanlığa geliş tarihi : 
18.12.1996) 

20. - Manisa Milletvekili Hasan Gülay'ın, Tavşanlı-Opanüzü Mevkiinde bulunan krom made
ninin işletme ruhsatıyla ilgili iddialara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1799) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.12.1996) 

21. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Karadeniz Bölgesinde bulunan liman ve havaalanla
rına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1800) (Başkanlığa geliş tarihi : 
18.12.1996) 

22. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Karadeniz Bölgesinde bulunan barajlara ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1801) (Başkanlığa geliş tarihi : 
18.12.1996) 

23 .12 .1996 PAZARTESİ 
Kanun Hükmünde Kararname 

1. - 27.7.1967 Tarih ve 926 Sayılı ve 28.2.1982 Tarih ve 2629 Sayılı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/558) (Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.1996) 

1 Teklifler 

1. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/633) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.12.1996) 

2. - Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in; Karayolları Trafik Kanununun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/634) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 17.12.1996) 
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3. - Afyon Milletvekili Nuri Yabuz'un; Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sa

yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun İki Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/635) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve 
Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.1996) 

4, - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün; Yük
seköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulüne Dair Kanuna Bîr Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/636) (Millî Eği
tim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
19.12.1996) 

Raporlar 

1. - Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile Doğru Yol Parti
si Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, 1580 Sayılı Belediye Kanunu
nun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Su
reti İdaresi Hakkında 80 Sayılı Kanunun 1 inci ve 552 Sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Dü
zenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/580) (S. Sayısı: 177) (Da
ğıtma tarihi: 23.12.1996) (GÜNDEME) 

2. - Afyon İli Dinar İlçesinde Meydana Gelen Deprem Afetinde Zarar Görenlerin Gelir, Ku
rumlar ve Geçici Vergilerinin Terkini Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/301) (S. Sayısı: 178) (Dağıtma tarihi: 23.12.1996) (GÜNDEME) 

3. - Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile Doğru Yol Partisi 
Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, Arsa Ofisi Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (2/581) (S. Sayısı: 181) (Dağıtma tarihi: 23.12.1996) (GÜNDEME) 

4. - Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(I/474, 1/484) (S. Sayısı: 182) (Dağıtma tarihi: 23.12.1996) (GÜNDEME) 

5. - Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile Doğru Yol Parti
si Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, Büyükşehir Belediyelerinin Yö-. 
netimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bîr 
Maddesinin Değiştirilmesine ve Ek Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm, İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/582) (S. Sayısı : 
183) (Dağıtma tarihi : 23.12.1996) (GÜNDEME) 

6. - Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile Doğru Yol Parti
si Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, Maliye Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/583) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 
23.12.1996) (GÜNDEME) 

24 .12 .1996 SALI 
Rapor 

1. - Muş Milletvekili Necmettin Dede'nin Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/586) (S. Sayısı: 192) (Dağıtma tarihi : 
24.12.1996) (GÜNDEME) 
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Sözlü Soru Önergeleri 

1. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, istihdam ve eğitim projesine ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/395) (Başkanlığa geliş tarihi : 
19.12.1996) 

2. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Tansu Çiller'in, A.B.D. vatandaşı olup olmadığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.12.1996) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. - Bursa Milletvekili Yüksel Aksu'nun, Kültür Bakanlığı ile Mimarlar Odası arasında imza
lanan bir protokole ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/1802) (Başkanlığa geliş tarihi: 
19.12.1996) 

2. - Ordu Milletvekili Müjdat Koç'un, ABD Başkanının Kıbrıs ile ilgili bir beyanına ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1803) (Başkanlığa geliş tarihi : 
19.12.1996) 

3. - Sinop Milletvekili Metin Bostancıoğlu'nun, Sinop-Durağan İlçesi, Sofular Köyü, Kışla 
Mahallesi ilkokulunun öğretmen lojmanı ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1804) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.12.1996) 

4. - İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, TEAŞ ihalesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1805) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.1996) 

5. - Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, Yatağan ve Yeniköy Termik Santrallerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1806) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.12.1996) 

6. - Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, Ören ve Derince ovalarının sulama suyu sorunu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1807) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 20.12.1996) 

7. - Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, Muğla - Milas - Bodrum karayoluna ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1808) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.1996) 

8. - Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur İlindeki ağaçlandırma faaliyetlerine ilişkin 
Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1809) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.12.1996) 

9. - Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Burdur İlindeki sağlık personeli açığına ilişkin Sağ
lık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1810) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.1996) 

10. - Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, şekerpancarı üreticisine yapılacak yardımlara iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1811) (Başkanlığa geliş tarihi : 
23.12.1996) 

\11. - Burdur Milletvekili Yusuf. Ekinci'nin, Burdur İlinde telefon konuşmaları için ihtiyaç du
yulan fiberoptik kablo miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1812) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 23.12.1996) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 
24 Aralık 1996 Sah 

BAŞKAN : Başkanvckili Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER : Ali GÜNAYDIN (Konya), Kâzım ÜSTÜNER (Burdur) 

. — — ® — ; . 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını Cenabı'Allah'tan 
niyaz ederek Türkiye Büyük Millet Meclisinin 39 uncu Birleşimini açıyorum. 

III.-YOKLAMA 
BAŞKAN - Gündemimiz bugün yüklü. Ekseriyetin olduğunu görebilseydim yoklama yapma

yacaktım; ama, şimdi, yoklama yapmak zorundayım; yoklamanın bir yerinde tereddütüm zail olur
sa görüşmelere başlarız. 

Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 

(Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN-Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, gündemdışı söz talebinde bulunan sayın üyelere söz verme imkânım ol
madı, beni anlayışla karşılayacaklarını umuyorum; çünkü, bugün, gerçekten, gündemimiz epeyce 
yüklü. 

Bu sebeple, gündemin "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" bölümüne geçiyoruz. 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; Sayın Divan Üyemiz ayrı ayrı okuyacak ve ben, Yüce 

Heyetin bilgilerine arz edeceğim: 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - İngiltere 'ye giden Devlet Bakanı H. Ufuk Söylemez 'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Ay

fer Yılmaz 'm vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/623) 

20 Aralık 1996 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ' . - . " , 

20 Aralık 1996 tarihinde İngiltere'ye giden Devlet Bakanı H. Ufuk Söylemez'in dönüşüne ka
dar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. - Sudan'a gidecek olan Devlet Bakanı T. Rıza Güneri'ye, dönüşüne kadar, Çevre Bakanı 

M. Ziyattin Tokar'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/624) 
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- 20 Aralık 1996 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Aralık 1996 tarihinde Sudan'a gidecek olan Devlet Bakanı 

Teoman Rıza Güneri'nin dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Çevre Bakanı M. Ziyattin Tokar'ın 
vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN-Bilgilerinize sunulmuştur. 
Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının tezkereleri vardır; okutuyorum: 
3. - İsrail Parlamento Başkanı ve Filistin Yasama Konseyi Başkanının vaki davetine TBMM 

Başkanının başkanlığında icabet edecek Parlamento heyetinde yer alacak milletvekillerine ilişkin 
Başkanlık tezkeresi (3/625) 

23 Aralık 1996 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

israil Parlamento Başkanı ve Filistin Yasama Konseyi Başkanının vaki davetine istinaden,' 
Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen 7 kişilik bir Parlamento heyetinin 5-9 Ocak 1997 tarihle
ri arasında sözkonusu davete icabet etmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dışilişkilerinin Dü
zenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca, Genel Kurulun 3.12.1996 ta
rih ve 25 inci Birleşiminde kabul edilmiştir. 

Adı geçen kanunun 2 nci maddesi uyarınca, Heyetimizi oluşturmak üzere siyasî parti grupla
rınca bildirilen üyelerimizin isimleri Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

Mustafa Kalemli 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Mustafa Kalemli (TBMM Başkanı) 
Aslan Ali Hatipoğlu (Amasya) 
Yüksel Aksu (Bursa) 
Ramazan Yenidede (Denizli) 
Cefı Jozef Kamhi (İstanbul) 

. Ahmet Derin (Kütahya) 
Erdoğan Yetenç (Manisa) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer tezkereyi okutuyorum: 

4. ^Gürcistan Parlamentosu Türkiye Dostluk Grubu Başkanının vaki davetine icabet edecek 
Parlamento heyetinde yer alacak milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/626) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Gürcistan Parlamentosu Türkiye Dostluk Grubu Başkanının vaki davetine istinaden, Türkiye 

Büyük Millet Meclisini temsilen 6 kişilik bir parlamento heyetinin, 13-17 Ocak 1997 tarihlerinde 
söz konusu davete icabet etmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dışilişkilerinin Düzenlenmesi 
Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca, Genel Kurulun 10.12.1996 tarih ve 
29 uncu Birleşiminde kabul edilmiştir. 
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Adı geçen kanunun 2 nci maddesi uyarınca, heyetimizi oluşturmak üzere siyasî parti grupla

rınca bildirilen üyelerimizin isimleri Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

Mustafa Kalemli 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Ahmet İyimaya 
Metin Arifağaoğlu 

Süleyman Hatinoğlu 

İsmail Coşar 

Mehmet Sılay 

Fikret Uzunhasan 

(Amasya) 

(Artvin) 

(Artvin) 
(Çankırı) 

(Hatay) 

(Muğla) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulunun önerileri vardır; okutup, ayrı ayrı oylarınıza suna

cağım: 

V.-ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 
I. - Gündemdeki sıralamanın yeniden yapılması ile 31.12.1996 Salı ve 2.1.1997 Perşembe 

günlerinde Genel Kurul çalışmalarının yapılmamasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulu Önerisi 

No: 43 Tarih: 24.12.1996 

Danışma Kurulunca, aşağıdaki önerilerin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüş
tür. 

Salih Kapusuz 

RP Grubu Başkanvekili 

Mehmet Gözlükaya 

DYP Grubu Başkanvekili 

Mustafa Kalemli 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Murat Başesgioğlu 

ANAP Grubu Başkanvekili 

H. Hüsamettin Özkan 
, DSP Grubu Başkanvekili 

Nihat Matkap 
CHP Grubu Başkanvekili 

Öneriler: 
1- Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 54 

üncü sırasında yer alan 166 sıra sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına İlişkin 9.10.1996 tarih ve 4190 sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu maddesi gere
ğince Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresinin, bu kısmın 5 inci 
sırasına; 52 nci sırasında yer alan 147 sıra sayılı kanun teklifinin 6 ncı sırasına alınması öneril
miştir. 
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2 - 31.12.1996 Salı ve 2.1.1997 Perşembe günlerinde Genel Kurul çalışmalarının yapılmama

sı önerilmiştir. 

BAŞKAN - Şimdi, önerileri tekrar ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım: 

Öneriler: 

1- Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 54 
üncü sırasında yer alan 166 sıra sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına İlişkin 9.10.1996 tarih ve 4190 sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu maddesi gere
ğince Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresinin, bu kısmın 5 inci 
sırasına; 52 nci sırasında yer alan 147 sıra sayılı kanun teklifinin 6 ncı sırasına alınması önerilmiş
tir. 

BAŞKAN - Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul 
edilmiştir. 

2 nci öneriyi okutuyorum: 
2 - 31.12.1996 Salı ve 2.1.1997 Perşembe günlerinde Genel Kurul çalışmalarının yapılmama

sı önerilmiştir. 
BAŞKAN - Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul 

edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 37 nci maddesine göre verilmiş doğrudan gündeme alınma 
önergeleri vardır; ayrı ayrı okutup, işleme koyacağım. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
5. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve Naci Terzi'nin, Yükseköğretim Kurumları Teş

kilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sa
yılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin Eki Cetvellerde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/119), doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/118) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan (2/119) Esas Numaralı Yükseköğretim Kurumları Teş
kilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sa
yılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Teklifimizin İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 18.11.1996 
Naci Terzi Tevhit Karakaya 

Erzincan Erzincan 
BAŞKAN—Komisyon ve Hükümetin söz talebi?.. Yok. 
Önerge sahibi sıfatıyla, Sayın Tevhit Karakaya; buyurun. 

Sayın Karakaya, süreniz 5 dakikadır. 
Zaten, gerekçeniz orada yazılı; ben, sürenizi vereyim. 
Yalnız, tabiî, bu arada, bizim Çorum Üniversitesini de bir münasip yerde zikrederseniz, mem

nun olurum. 
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TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) - Değerli Başkanım, muhterem milletvekilleri; Yüce He

yetinizi saygıyla selamlarım. 

Ülkeler, varlıklarını sağlıklı temellere oturttukları ölçüde, geleceğe emin adımlarla yürürler; 
ekonomik, kültürel, sosyal alanlarda gelişerek, insanlarına, huzur, mutluluk ve refah getirirler. Bu 
açıdan, sosyal ve ekonomik durumumuzun, önce tespiti; sonra, problemlerin teşhisi ve çözüm tek
lifleri konusunda, kamu kuruluşları arasında, özellikle üniversitelerimizin önemli bir yeri vardır. 
Üniversitelerimiz, bilim ve kültür merkezleri halinde, ülkemiz şartlarını bilimsel açıdan ele alarak, 
ülkemiz geleceğinin önünü açan kurumlardır. Üniversitelerimiz, makro planda, ülke problemlerini 
ele alan önemli araştırmalarıyla, takdir edici çalışmalar, tezler ortaya koymaktadırlar; bulunduğu 
bölgenin şartlarını yerinde görerek, bilerek yaptığı araştırmalarla, o bölgenin sosyal ve ekonomik 
yapısına katkıda bulunmaktadırlar. 

Doğu Anadolumuzun şirin bir köşesi olan Erzincan, bölgenin pek çok problemini de taşıyan 
bir ilimizdir; ekonomide, işsizlikte, sağlık ve eğitimde, hiç de kendisine layık olmayan şartlarla iç 
içe yaşamaktadır. Bölge, özellikle işsizlik sonucu, göç olayını, en acı bir biçimde yaşamaktadır. Er
zincan'dan büyük illere doğru yıllardan beri süregelen bir nüfus göçü, şüpesiz ki, beraberinde ser
maye ve beyin göçünü de artırmıştır. Sonuçta, bunlar, ekonomik durgunluğu, ekonomik durgunluk 
ise beraberinde işsizliği geliştirmiş, işsizlik ise göçü hızlandırmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, üniversitelerin, çevrelerine olan olumlu etkileri, bugün, artık, her
kes tarafından bilinmekte ve kabul edilmektedir. Erzincan'da da bir üniversite kurulması, sadece, 
ilimizin ve çevre il ve ilçelerin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerine katkıda bulunmakla kal
mayıp, deprem nedeniyle bozulan moralin yükselmesine, altüst olan bakış açılarının değişmesine, 
sanayici ve işadamlarımızın Erzincan'a bakış açılarının değişmesine ve bunun sonucu da, ilimizde
ki kamu ve özel kesim yatırımlarının artmasına vesile olacaktır. 

12 bin metre karelik bir alanı kaplayan il, Doğu Anadolu'ya, Asya'daki Türk Cumhuriyetleri
ne ve Uzakdoğu'ya açılan E-80 Karayolu üzerindedir. Sanayileşmesini arzu edilen seviyeye getire
memiş hemen hemen her bölge gibi, özellikle tarıma yönelen Erzincan, bugün, sağlık ve eğitim ala
nındaki yatırımlarla sıkıntılarını gidermeyi beklemektedir. . 

Hükümetimizin, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine yönelik olarak aldığı ve 
alacağı ekonomik ve sosyal tedbirler, inşallah, bölge insanımıza yeni imkânları kazandıracaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdiğimiz kanun teklifiyle, inşallah, siz değerli 
milletvekillerimizin de katkılarıyla, oylarıyla en kısa zamanda açılacağına inandığımız Erzincan 
üniversitesi, yalnızca Erzincan'ın değil, çevre il ve ilçelerin de ekonomik, sosyal ve kültürel gelişi
mine katkıda bulunacak, bölgedeki sanayi ve hizmet sektörünün de lokomotifi olarak onlara yol 
gösterecek, önderlik edecektir. 

Mevcut imkânlar açısından, Erzincan üniversitesinin açılması, artık kaçınılmazdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Karakaya... 

TEVHİT KARAKAYA (Devamla) - Müsaade eder misiniz, 1 dakika... 
BAŞKAN - Peki, size 2 dakika eksüre veriyorum; ama, lütfen bir daha süre istemeyin. 
Buyurun efendim. 

TEVHİT KARAKAYA (Devamla) - Teşekkür ederim Başkanım. 
İki defa Meclis Genel Kuruluna kadar gelen Erzincan üniversitesiyle ilgili teklifler, bir türlü 

kanunlaşamamıştır. 
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2 fakülte, 6 yüksekokulu bulunan Erzincan, üniversite açılacak illerin başında yer almalıdır. 

Erzincan, gerek altyapı itibariyle gerekse yükseköğretim birimlerinin öğrenci durumu, akademik ve 
idarî personel, fizikî kapasite, araç gereç ve organizasyon yönünden bu hakkı kazanmıştır. Eğitim 
Fakültesinde 1 200 öğrenci, 54 akademik, 60 idarî personel; Hukuk Fakültesinde 300 öğrenci, 58 
öğretim elemanı, 25 idarî personel; Erzincan Meslek İlahiyat Yüksekokulu, Sağlık Meslek Yükse
kokulu, Refahiye, Tercan, Kemaliye Meslek Yüksekokullarında 1 100 öğrenci, 60 akademik, 65 
idarî personel ile eğitim ve öğretimini sürdürmektedir. 

Öğrencilerin, yeme, içme ve barınma sorunu olmadığı gibi, her türlü sosyal, kültürel ve spor
tif faaliyetleri için mekânlar hazırdır. Merkezde 10 bin öğrenciyi barındıracak yurt kapasitesi var
dır. Eğitim Fakültesi Meslek Yüksekokulunda bölüm sayısı artmış, beden eğitimi ve fizik bölüm
leri yeni açılmıştır. 

Erzincan üniversitesinin açılışıyla, sosyal, kültürel, fen, mühendislik, sağlık, ekonomi ve tarih 
alanlarında yapılacak araştırmalar, yöre ve ülkemizin geleceğini aydınlatacaktır. Bölgeden göç ön
lenecek, yatırımlar çoğalacak, istihdam imkânı artacak, işsizlik azalacak; kültürel gelişmeyle ceha
let gerileyecek, ülkesine ve yöresine sahib çıkan insanlar çoğalacaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Karakaya, 1 dakika süre istediniz, ben 2 dakika süre verdim. Lütfen, topar

layın... ' 
TEVHİT KARAKAYA (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Erzincan üniversitesi, Erzincan Eğitim-Kültür Vakfının, Erzincan Üniversitesi Vakfının, Er
zincanlı işadamlarının katkılarıyla güçlenecek. Erzincan üniversitesi, devletimize, eminim ki yük 
olmayacaktır. 

Devletine sahip çıkan; köyünü, beldesini terör belasına karşı, genci ve ihtiyarıyla birlikte ko
ruyan, acısını yıllardır içerisine gömen bağrıyanık Erzincanlının acısı, bir nebze de olsa, kurulacak 
Erzincan üniversitesiyle azalacak; böylece, hem bölgenin hem ülkemizin eğitim düzeyi, eminim ki 
yükselecektir. 

Bu dilek ve düşüncelerimle, Erzincan üniversitesinin kurulmasıyla ilgili teklifimizi siz değer
li milletvekillerimizin ıttılaına sunuyor, bu vesileyle tekrar saygılarımı arz ederim efendim. (Alkış
lar) • • • '"' 

BAŞKAN - Sayın Karakaya, teşekkür ediyorum. 
Söz talebinde bulunan iki sayın üyemiz var; Sayın Naci Terzi, Sayın Mustafa Kul. 
Sayın Terzi, buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
NÎHAT MATKAP (Hatay) - Sayın Başkan biz daha önce göndermiştik... 
MUSTAFA KUL (Erzincan) - Biz daha önce, saat 11.00'de göndermiştik... 

BAŞKAN - Efendim, kaydı ben yapmadım Sayın Matkap. 
NİHAT MATKAP (Hatay) - Efendim, soralım arkadaşlara, saat kaçta gelmiş?.. 
BAŞKAN - Efendim, saat 11.00'de gelmiş Sayın Kul'unki, Sayın Terzi'ninki daha önce geldi 

diyorlar. Kaydı ben yapmadığım için soruyorum... 
MUSTAFA KUL (Erzincan) - Sayın Başkan, başvuruyu gönderdiğimiz zaman başka başvu

runun olmadığını söylediler bize... 
BAŞKAN - Efendim benim yapabileceğim şu... 
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MUSTAFA KUL (Erzincan) - Aynı parti grubundan iki kişinin konuşması uygun olmaya

cak... 

BAŞKAN - Sayın Kul, o ayrı şey, o ayrı bir konu... 

NİHAT MATKAP (Hatay) - Doğru öldü mu bu... 

AHMET KABİL (Rize) - Ona da 5 dakika verelim... 

BAŞKAN - Efendim bilmem ben... Sayın Kabil, benim yapacağım iş değil ki o... 
NİHAT MATKAP (Hatay) - Sayın Başkan, Sayın Terzi'nin başvurusu hangi saatte ulaşmış 

size?.. 

BAŞKAN - Efendim bir dakika... 

Büronun verdiği bilgi şu: Sayın Terzi'nin müracaatı 24.12.1996; 11.55... 
MUSTAFA KUL (Erzincan) - 11.55; saat 11.00'de de ben gönderdim. 

BAŞKAN - Efendim siz gönderdiniz de Sayın Kul.;: Rica ediyorum... Siz gönderdiniz o saatte... 
NACİ TERZİ (Erzincan) - Sayın Kul, ben hakkımı size veriyorum.(Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Terzi, müsaade buyurun... Kendi aranızda alışveriş imkânımız yok... Mü

saade buyurun... Çünkü, bir şeyi sordular, onu açıklığa kavuşturmamız lazım. 

Sayın Kul ben size inanıyorum; şu saatte gönderdiniz; ama, getiren hangi saatte getirdi. Ben 
götürdüm şu saatte verdim,diyemiyorsunuz ki!.. 

MUSTAFA KÜL (Erzincan) - Aynı saatte verip gruba döndüler. Saat 11.00'de grup toplantı
sı sırasında gönderdim... 

BAŞKAN - Efendim zatı âliniz... 

NİHAT MATKAP (Hatay) - Sayın Başkan, anlaştılar... v 

GÖKHAN ÇAPOĞLU (Ankara) - Sayın Başkan, Sayın Terzi sırasını verdi; mesele kalmadı... 
BAŞKAN - Sayın Çapoğlu, ben o tısulü biliyorum. Bir sayın üye, isterse, sırada yazılı olan bir 

başka üyeye söz hakkını devreder. Buna bir şey demiyorum; ama, bir itiraz vaki oldu, zabıtlara geç
ti, düzeltmem lazım. Ben, büromu ve Başkanlık Divanını töhmet altında bırakamam; onu düzelti
yorum. (Alkışlar) 

Sayın Terzi, söz hakkınızı veriyor musunuz efendim? 
NACİ TERZİ (Erzincan) - Evet, veriyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Kul, buyurun efendim. 
Süreniz 5 dakikadır. 
MUSTAFA KUL (Erzincan) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinizi selamlıyorum. 
Sayın Başkan, öncelikle, benim başvurumun saat 11.00'de size ulaştığını biraz önce ifade etti

niz. Sayın Terzi'nin başvurusunun da 11.55'te size ulaştığını ifade ettiniz. Bu nedenle, benim iddi
am oydu. Eğer, arkadaşım benden önce başvurmuş olsaydı, hiçbir itirazım olmayacaktı. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Bir teşekkür etsene!.. 
MUSTAFA KUL (Devamla) - Ben, yine de, Sayın Terzi'ye teşekkür ediyorum, Başkanlık Di

vanının.yapmış olduğu yanlışı düzelttiler. 
Değerli arkadaşlarım, bu konuyla ilgili benim de vermiş olduğum bir kanun teklifi vardı; Er

zincan'a, Erzincan üniversitesi kurulması konusundaki kanun teklifimizi 12 Mart 1996 tarihinde 
Meclis Başkanlığına iletmiştik. 
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Geçtiğimiz dönemde (19 uncu dönemde) yine, Erzincan'a, Erzincan üniversitesi adıyla bir üni

versite kurulması konusundaki kanun teklifimiz, 27 üniversitenin kurulmasıyla ilgili tasarıların gö
rüşüldüğü sırada, bana göre, yine, Başkanlık Divanının yanlış bir sayımı neticesinde, 16 oy fazlası 
olmasına karşın, kabul edilmedi diye, Özellikle, hükümet ve komjsyon katılmadığından dolayı, Er
zincan üniversitesinin kurulması o zaman engellenmişti. '• 

Bir yıl geçtikten sonra, ikinci kez, yeniden, bu konuyla ilgili kanun teklifi vermiştik; erken se
çim olduğundan o kanun teklifimizin kadük olması nedeniyle, bu sene, tekrar, yeniden bu konuyla 
ilgili kanun teklifimizi verdik. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, birçok milletvekili kendi iline üniversite kurulması konusunda ka
nun teklifleri veriyorlar. Tabiî ki, doğal olarak herkesin böyle bir beklentisi olabilir; ama, Erzin
can'ın diğer illerden farklı bir durumu var, farklı bir konumu var. 

Erzincan hemen hemen her 30-40 yılda büyük bir deprem yaşamaktadır. 1939 yılında Erzin
can tamamen yerle bir olduktan sonra çok kısa sürede: yeniden yapılanmış, modern bir şehir haline 
gelmiş; ama, ne yazık ki, 1992 yılında yeniden büyük bir tahribata uğradı.1992 sonrasında da çok 
kısa sürede yeniden onarımlar başladı, deprem şokunu yavaş yavaş üzerimizden atmaya başladık, 
normal yaşam düzeyini yakalama noktasına geldik; ama, buna rağmen Erzincan'dan metropollere 
göç durmadan devam etmektedir. 

Erzincan'ın nüfusunun 300 bin olmasına karşın, 1992 depremi öncesinde yapılan bir tespitte 
İstanbul'da oturan Erzincanlıların sayısının 700 bin olduğu tespit edilmiştir. İstanbul dışında Anka
ra, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Aydın, Zonguldak gibi illerdeki Erzincanlıları da düşündüğümüz 
zaman Erzincan dışındaki nüfusun, hemen hemen Erzincan nüfusunun dört katı olduğu bilinmek
tedir. Deprem sonrasında bu göç hızla devam etmiştir, deprem sonrası yapılan bir araştırmada, nü
fusumuzun yüzde 22 oranında azaldığı, bu nüfusun başka illere göç ettiği tespit edilmiştir. 

Bu göç meselesi, sadece Erzincan'ın meselesi değil, doğudan göç veren illerin meselesi değil; 
göç meselesi, tüm Türkiye'nin meselesidir, göç veren iller kadar göçü alan metropol illerin de, met
ropollerin de meselesidir. 

Bu göçü durdurma konusunda bugüne kadar çeşitli önlemler alınmıştır, sayısız tezler üretil
miştir, Güneydoğu Anadolu Projesi için 21 milyar dolar harcanmıştır, kalkınmada öncelikli iller 
gündeme getirilmiştir, teşvikler verilmiştir; ama, hiçbir yöntem, hiçbir usul, göçü durdurmaya yet
memiştir. 

Erzincan'dan göçü durdurabilmek İçin beş çıkış yolu olduğunu düşünmekteyiz. Bunlardan bi
ri, Erzincan'ın bir sanayi şehri olması olabilir ki, bu konuda da devletin küçültülmesi, ekonomide 
devletin küçültülmesi, artık, tamamen iktisadî faaliyetlerden kendisini geriye alması, Erzincan'ın 
böyle bir şansının olmayacağını göstermektedir. Erzincan'ın, ticaret merkezi olması da söz konusu 
değil. Erzincan'ın, bir turizm merkezi olması da söz konusu değil. Erzincan'ın, tarım sektöründe bir 
ilerleme kaydetmesi de, yine söz konusu değil; çünkü, Erzincan'ın iklimi buna elverişli değil. Yü
zölçümünün yüzde 60'ının dağ olduğu, yüzde 7'sinin ova.olduğu, yüzde 5'inin yayla, yüzde 26'sı-
nın plato olduğu, tarıma elverişli bölgelerin yüzde 19'unun ancak işletilebildiği, yıllık sıcaklık or
talamasının 10,7, sıfır derece olan gün sayısının 111 gün olduğu, karla örtülü gün sayısının 100 gü
nün üzerinde olduğu bir ilde, tabiî ki, tarımsal konuda da bir ilerleme kaydetmek mümkün olama
yacağına göre, Erzincan'ın tek çıkış yolu var; o da, Erzincan'ın bir üniversite şehri olması. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Kul, konuşmanızı lütfen, toparlayın. \ 
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MUSTAFA KUL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Erzincan'ın yükseköğrenim düzeyindeki 

altyapı imkânları, üniversite kurulmuş olan birçok ile göre daha büyük bir fazlalığa sahiptir. Halen, 
Erzurum Üniversitesine bağlı olarak il merkezinde 2 fakülte -Hukuk Fakültesi ve Eğitim Fakülte
si- 2 yüksekokul, Refahiye ve Kemaliye ilçelerimizde de 2 tane yüksekokul olmak üzere, mevcut 
tesislerimizde, şu anda eğitim, öğretim yapılmaktadır. Ayrıca, inşaatı devam eden ve tıp fakültesi
nin hazırlığı olarak kabul ettiğimiz araştırma hastanesi de bitirilmek üzeredir ve ayrıca, 2 400 kişi
lik öğrenci yurdumuz mevcuttur. 

Bu konuda yapılması gereken, Yüce Meclisin bu konuyu onaylaması, şu anda var olan eğitim 
ve öğretim kurumlarına, sadece üniversite isminin verilmesinden ibarettir. Erzincan kamuoyunda, 
üniversite kurulması yönünde toplumsal bir istek oluşmuştur. Bu konu, Erzincan'da artık partile-
rüstü bir olay haline gelmiştir. Burada, her ne kadar diğer partilerden arkadaşlarımız konuşmasa bi
le, ben inanıyorum ki, şu anda ANAP ve DYP sıralarında oturan arkadaşlarımız da, en az Refah ve 
CHP sıralarında oturan arkadaşlarımız kadar Erzincan'a üniversite kurulmasını istemektedirler. Bu 
nedenle, Erzincan'da göçün önlenmesine ve ilin sosyal ve ekonomik büyümesine önemli katkı sağ
layacağına inandığımız üniversitenin, bir an önce kurulmasının, Erzincan açısından yararlı olaca-

• ğını düşünmekteyiz. Bu konuda, tüm milletvekili arkadaşlarımızın bize destek vereceğine inan
maktayım. Şimdiden hepimize, tüm ülkemize ve Erzincan'ımıza hayırlı olmasını diliyorum, hepi
nizi saygılarımla selamlıyorum değerli arkadaşlarım. (CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Kul, teşekkür ediyorum. 
MÜJDAT KOÇ (Ordu) - DSP olarak biz de destekliyoruz. 
BAŞKAN - Efendim, bazı sözler ifade edilmez, "tahtınta müstetirdir" derler; yani, o temenni

nin altında gizlidir. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) - Ben özür diliyorum arkadaşlardan. 
BAŞKAN - Efendim, ben de size yardımcı olmuş oldum. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Çorum'u da destekliyoruz biz. 

BAŞKAN - Çorum'a dili varmadı; ama, galiba ittifakla çıkaracağız onu inşallah. 
Sayın milletvekilleri, arkadaşlarımızı dinlediniz. Yani, her ne kadar, Sayın Kul, gerekçesini 

kuvvetlendirmek, güçlendirmek için ve biraz da böyle tazallümü halde bulunmak için "deprem böl
gesidir" filan dediyse de, aman depremden filan korkmayın, lütfen müspet oy verin. 

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Sayın Başkan, anlayamıyoruz; kuşak farkımız 
var... 

BAŞKAN - O temennide bulunacağım, üniversitedir bu. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. (Alkış

lar) 
Değerli milletvekilleri, İçtüzüğün 37 nci maddesine göre verilmiş, konuları aynı iki önerge 

vardır; geliş sırasına göre okutup, işleme koyacağım: 

6. - Yozgat Milletvekili Yusuf Bacanlı ve İsmail Durak Ünlü'nün Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilatı Hakkında 41'Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifinin (2/250) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergeleri (411} 9, 
4/120) • • 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

17 Nisan 1996 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunmuş olduğum (2/250) 
esas numaralı "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 2809 Sayılı Kanunda ve 78 ve 190 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz" havale edildiği Millî 
Eğitim ve Plan ve Bütçe Komisyonlarındaki görüşmeleri bugüne kadar yapılamadığından, kanun 
teklifimizin, İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan gündeme alınması hususunda gereğini arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Yusuf Bacanlı 

Yozgat 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tarafımızca hazırlanarak 17.4.1996 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına su
nulan (2/250) esas numaralı "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 2809 Sayılı Kanunda, 78 ve 190 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz" sevk edildiği 
Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe Komisyonlarında 45 günlük süre içerisinde görüşülmediğinden, tek
lifimizin, İçtüzüğün 37 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre doğrudan gündeme alınmasını Yüce 
Meclisin takdirlerine arz ederim. 

Saygılarımla. 
İsmail Durak Ünlü 

Yozgat 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önergeler üzerinde, istemleri halinde Komisyona ve Hükü
mete söz vereceğim. 

Komisyon ve Hükümetten söz talebi var mı? Yok. 
Kişisel söz talebinde bulunan arkadaşlarımı da okuyayım; böylece haberleri olsun, hazırlıklı 

bulunsunlar. Sayın İlyas Arslan, Sayın Yusuf Bacanlı; iki istem var; yalnız bunlardan bir tanesini 
yerine getirme imkânım var. 

İlk imza sahibi, Sayın İsmail Durak Ünlü; buyurun. 
Süreniz 5 dakika. 

İSMAİL DURAK ÜNLÜ (Yozgat) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Yozgat İlinde 
"Yozgat Üniversitesi" adı altında bir üniversite kurulması için, Sayın Yusuf Bacanlı ve Sayın Lut-
fullah Kayalar ile birlikte verdiğimiz kanun teklifinin gündeme alınması hususunda söz almış bu
lunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Biraz önce, Erzincan Üniversitesinin kurulması konusundaki teklife tüm gruplarımızın sayın 
milletvekillerinin vermiş olduğu destek için de teşekkür ediyorum. 

Önergemizin gündeme alınması hususunda bizden yakın alakalarını esirgemeyen Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Sayın Başkanına, Mecliste grubu bulunan tüm partilerimizin Sayın Grup Baş-
kanvekillerine, şahsım ve Yozgat Milletvekili arkadaşlarım adına şükranlarımı sunarım. 

Çağımızın bilgi çağı olduğu konusunda, zannederim hepimiz mutabıkızdır. Bilgi çağını yaka
lamak, ancak, bilgi toplumunun tesisiyle mümkündür. Pek tabiîdir ki, bilginin elde edildiği kurum-
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lar da eğitim öğretim kurumlandır. Yurdumuzun dörtbir yanının bilimsel faaliyetlerle tenvir edil
mesi, âdeta, eğitimde bir seferberlik ilanı ve bilginin toplumda yaygınlaştırılmasıyla mümkündür. 

Yozgat, 600 bin nüfusu bağrında barındıran, tarihten günümüze hiç düşman istilasına uğrama
dığı halde nice şehitler ve gaziler veren, Atatürk'ün deyimiyle "yiğidin harman olduğu" mütevazı 
bir Anadolu şehridir. Günümüzün er meydanı, eğitim kurumları; başarılarsa, bilimsel başarılardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; özellikle belirtmek istediğim bir husus da, Yozgat üniver
sitesini bir politika malzemesi olarak değil, Yozgat milletvekillerimizin tümünün ve Yozgat halkı
mızın ortak bir talebi olarak takdim ettiğimizin bilinmesidir. 

Bu noktada hatıra gelecek olan soru "peki; ama, Yozgat'ta bir üniversite için gerekli altyapı 
var mıdır; her isteyenin istediği yere üniversite kurulması bilimsel açıdan, ekonomik açıdan, sos
yal ya da kültürel açıdan uygun mudur" sorusudur. Ben, bu soruya, büyük bir iç huzuruyla evet di
yorum. > 

Yozgat'ta halen, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Fen-
Edebiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Meslek Yüksekokulumuz, 
toplam 2 033 öğrencisi, 90 akademi personeliyle öğrenime devam etmektedir. 

Altyapı problemi olmayıp, 600 bin metrekare genişleme alanına sahip kampusta -lütfen, dik
katinizi çekmek istiyorum- halen kurulu bulunan 24 500 metrekarelik kapalı alanımız; mevcut fa
külte, yüksekokul, öğrenci yurdu, sosyal tesisler, laboratuvar binalarıyla hizmete devam-etmekte
dir. 

Müstakbelde ve inşallah desteklerinizle kurulacak olan Yozgat Üniversitesinin çalışmalarına 
destek vermek üzere "Yozgat Üniversitesi Vakfı" adında bir vakıf kurulmuştur ve bu vakfımız, ha
len, canla başla faaliyet göstermektedir. 

Bundan sonra, alınacak olan "üniversite kuruldu" sözünden itibaren almış olduğumuz sözler 
de vardır. Yeni kurulacak olan fakülte binalarının yapımı için başta hayırsever hemşerimiz Erdo
ğan Akdağ olmak üzere, diğer hayırsever işadamlarımız taahhütte bulunmuşlardır. Şayet, üniversi
te kurulma kararı verilirse, yeni binalar yapılacak, onlar da hizmete alınacaktır. 

Görüldüğü gibi, Yozgat'ta, âdeta bir üniversite vardır; fakat, henüz adı konulmamıştır... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
İSMAİL DURAK ÜNLÜ (Devamla) - Son cümlem Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Ünlü, tabiî, konu Yozgat üniversitesi olunca yüreğim dayanmıyor; ben si

ze 2 dakika daha süre vereyim. < 
Buyurun. 
İSMAİL DURAK ÜNLÜ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
18 inci Dönemde kanun tasarısı olarak, 19 uncu Dönemde de kanun teklifi olarak gündeme ge

len ve şimdi huzurlarınıza arz ettiğimiz Yozgat üniversitesinin kurulmasının 20 nci Dönemin sayın 
milletvekillerine nasip olacağına içtenlikle inanıyorum. 

Bu vesileyle, şimdiden, vereceğiniz destek için teşekkür eder, Yozgat üniversitesinin -tabiî ki, 
Erzincan üniversitesiyle birlikte- hayırlı olması dileklerimle, hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN - Sayın Ünlü, teşekkür ediyorum. 
Kişisel söz talebinde bulunan Sayın İlyas Arslan, buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

İLYAS ARSLAN (Yozgat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çok değerli arkadaşlarım 
İsmail Durak Ünlü ve Yusuf Bacanlı gibi, biz de, 6 Martta, değerli milletvekili arkadaşlarım Ab-
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dullah Örnek ve Kâzım Arslan'la birlikte, Yozgat üniversitesi teklifini verdik. İçtüzüğün 37 nci 
maddesine göre, arkadaşlarımın teklifinin öne alınmasını sevinçle karşıladık. Teklifin, bizim veya 
onların olması bir şey ifade etmez; önemli olan, Yozgatımıza hayırlı bir üniversitenin kurulmasıdır 
temennisinde bulunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) Bu vesileyle, sözlerimin başında,-Yüce He
yetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği üzere, Yozgat, Orta Anadolu'da, ekonomi ve sanayi yönünden 
gelişememiş; ama, öğretim ve kültür alanında hayli ileri bir ilimizdir. Çevre illerin birçoğunda lise 
yokken, Yozgat'ta yüz yıl evvel lise açılmış ve tarihî Yozgat Lisesinde, Yozgat öğrencileriyle bir
likte, çevre illerden gelen öğrenciler de eğitim öğretim görmüşlerdir. Yozgat 14 ilçesi, 600 bin nü
fusuyla üniversiteye en uygun illerimizden biridir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ypzgat, birinci derecede geri kalmış yörelerden biridir. 
Genç nüfusun okumaktan başka çaresi yoktur. Yozgat'ta ve ilçelerinde gelişmiş bir sanayi henüz 
kurulup faaliyete geçememiştir. Bu olumsuz nedenlerden dolayı, nüfusun büyük bir kısmı Yozgat 
dışına göç etmektedir. Kalan nüfus içerisinde zaten dar bir bütçeye sahip olan Yozgatlı aileler, ço
cuklarını okutmak için çevre üniversitelere göndermek zorunda kalmakta, bu da dar olan bütçe im
kânlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Dışarıdaki üniversitelere okumaya gidemeyen gençler ise, 
yine, birçok sosyal problemlere sebep olmaktadır. Bu gençliği kurtarmanın çözüm yolu, Yozgat 
üniversitesinin bir an önce kurulmasıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; devlet, Yozgat'ı uzun yıllar ihmal etmiştir. Son elli yıl
da Yozgat'a layık görülen, sadece Tekel Bira Fabrikası olmuştur. Bu ihmalin sonucu olarak, Yoz-
.gat büyük vilayetlere bir hayli göç vermiş, bu göçün engellenememesi Yozgatlıyı kara kara düşün
dürmüş ve sön yirmi yılda bir hareketlenme başlamıştır. Başta Yibitaş ve Yimpâş olmak üzere, 
Yozgat'ın yurtdışında çalışan işçilerinin ortaklığıyla kurulan şirketlerin ve Yozgatlı müteşebbisle
rimizin yapmış oldukları yatırımlarla, sanayi alanındaki olumsuzluklar kırılmaya, Yozgatlı, Yoz
gat'ta iş bulmaya başlamıştır. 

Yine, bu işadamlarımızın gayretleri ve yardımlarıyla, Yozgat üniversitesinin altyapısı oluş
muştur. Müstakil Yozgat üniversitesi kurulması yolunda, Yozgat Üniversitesi Vakfı kurulmuştur. 
Yozgat'ta meslek yüksekokullarının büyük bir alanından başka, fakülte binalarının, yurtların, labo-
ratuvar binalarının, her türlü sosyal tesislerin yapımında kullanılmak üzere, biraz önce arkadaşımın 
belirttiği gibi, 600 bin metrekare büyüklüğünde, geniş bir alan tahsis edilmiştir. İşadamı Sayın Ak-
dağ tarafından fakültelerin binaları yaptırılmış, eğitim hizmetine sunulmuştur. Yimpaş ve diğer işa-
damlarımızca da diğer eksiklikler giderilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şu anda, Yozgat'ta. Yozgat Mimarlık Mühendislik Fa
kültesi, Yozgat İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Yozgat Fen ve Edebiyat Fakültesi, Yozgat Zi
raat Fakültesi, Yozgat Meslek Yüksekokulu ve Yozgat Sağlık Meslek Yüksekokulunda toplam 3 
bine yakın öğrenci öğrenim görmektedir. Yozgat'ta, diğer müstakil üniversitelerde olduğu gibi, 
profesör, doçent, yardımcı doçent, öğretim görevlisi, uzman, doktor ve okutmandan oluşan yüzün 
üzerinde akademik personel bulunmaktadır. Fakültelerinde çağdaş bir eğitim için laboratuvar bina
ları yapılmış, araç ve gereçleri taahhüt edilmiştir. Kredi ve Yurtlar Kurumuna ve özel sektöre ait 
kız ve erkek öğrenci yurtlarında öğrencilerimiz barınmaktadır. Ayrıca, dört fakülte ve iki yükseko
kula ilaveten, bir fakülte, iki yüksekokul açılması ve yeni yurt binası için bağlantılar son aşaması
na gelmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; altyapısı tamamen hazır olan ve Yozgat halkımızın bü
yük bir özveri ve isteğiyle beklediği müstakil Yozgat üniversitesinin kurulmasıyla, Yozgatlınız, 
coğrafî konumu itibariyle bir cazibe merkezi haline gelecektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Arslan, süreye ihtiyacınız var mı? 

İLYAS ARSLAN (Devamla) - 1 dakika yeter Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Peki, size 2 dakika efendim... 

Yozgat Üniversitesini savunuyorsunuz; buyurun. 
İLYAS ARSLAN (Devamla) - Büyük şehirlere çocukları okutabilmek için yapılan göç önem

li ölçüde azalacaktır. Yöredeki küçük ve orta ölçekli işletmelere teknoloji desteği sağlanacak, yeni 
yatırımlar yönlendirilecektir. Öğrenci ve üniversite personelinden önemli bir girdi sağlanacak, hiz
met sektörü canlanacaktır. Günümüzde oldukça düşük olan yükseköğretim nüfusu oranı hızla yu
karılara doğru çekilecektir. 

Bu tür yararlarını da göz önüne alarak; Yozgat üniversitesinin kurulması yönünde Yüce Mec
lisin desteğini istiyor, Yozgat üniversitesinin, Yozgatımıza ve ülkemize hayırlara vesile olmasını 
Cenabı Hak'tan diliyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Arslan, teşekkür ediyorum. 
LUTFULLAH KAYALAR (Yozgat)-Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 

LUTFULLAH KAYALAR (Yozgat) - Efendim, burada çok güzel, hayırlı bir iş yapılıyor. Ko
nunun görüşülmesinde, Meclis Başkanımızın göstermiş olduğu yakın alakaya Yozgatlılar adına te
şekkürlerimizi ifade ediyoruz. Özellikle, Meclisimizde grubu bulunan tüm değerli grup başkanve-
killerimizin, bu konunun gündeme alınmasında göstermiş oldukları mutabakata da ayrıca teşekkür 
ediyoruz. Bunların da zabıtlara geçmesini arzu ettim. Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Efendim, muradınız anlaşılmıştır. 
ŞADAN TUZCU (İstanbul) - Sayın Başkan, çok dUşiindühüz. 

BAŞKAN - Efendim, acaba, ben, bütün bu konuşmaların neresindeyim diye onu arıyordum 
da; onun için biraz tevakkuf ettim. 

İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) - Sayın Başkanım, iki cümle de sizden rica edelim. 
BAŞKAN - Yok efendim... Yozgat'ın savunmaya ihtiyacı yok Sayın Gürdal. 
HİKMET ULUĞBAY (Ankara)-Sayın Başkan... . 

BAŞKAN - Sayın Uluğbay, buyurun efendim. 
HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Sayın Başkan, bu konuda kürsüyü alıp, bir süreyi kullan

mak yerine, izniniz olursa, buradan, zabıtlara geçmek üzere ifade ediyorum. Kurulacak üniversite
nin, ülkemiz gençlerine büyük hizmetler götüreceği anlayışıyla, Demokratik Sol Parti de, destek 
oyu kullanacaktır. 

Bilgilerinize arz ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Efendim, çok hayırlı bir beyandır, inşallah, Çorum Üniversitesi geldiği zaman da 

bunu bekliyorum Sayın Uluğbay. (DSP sıralarından "daha gelmedi" sesleri) 
Geldiği zaman efendim... 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir; ha

yırlı; uğurlu olsun. (Alkışlar) 
LUTFULLAH KAYALAR (Yozgat) - İttifakla kabul edildi. ' 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" bölümüne geçi

yoruz. 
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VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
1,-İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 15 arkadaşının, Sait Halim Paşa Yalısında Mey

dana Gelen Yangının Nedenlerini ve Turban Genel Müdürlüğüyle İlgili Yolsuzluk İddialarını Araş
tırmak Amacıyla Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Araştırması Komisyo
nu Raporu (10/2) (S. Sayısı: 115) (]).. 

BAŞKAN - Genel Kurulun 18.12.1996 tarihli, 37 nci Birleşiminde alınan karar gereğince, İs
tanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 15 arkadaşının, Sait Halim Paşa Yalısında meydana gelen 
yangın nedenlerini ve Turban Genel Müdürlüğüyle İlgili yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi üzerinde kurulan 10/2 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 
raporu üzerindeki genel görüşmeye başlıyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Hazır. 
Sayın Hükümet?.. (ANAP, CHP ve DSP sıralarından "Hükümeti arasınlar" sesleri, gürültüler) 
NİHAT MATKAP (Hatay) - Hükümeti bulamazsınız... Birleşime ara verelim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Efendim var... Efendim var... 
(Millî Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam Genel Kurul Salonunu terk etti) 

(ANAP, CHP ve DSP sıralarından "Hükümet kaçıyor sesleri, âlkışlar[!]) 
Müsaade buyurun efendim... (Gürültüler) Efendim müsaade buyurun... 
(Devlet Bakanı Lütfü Esengün, Hükümete ayrılan sırada yerini aldı) 
(ANAP, DSP ve CHP sıralarından "Bravo Sayın Bakan" sesleri, alkışlar) 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerlerini aldılar. 
İçtüzüğe göre, Meclis araştırması komisyonu raporu üzerindeki genel görüşmede, ilk söz hak

kı, Meclis araştırması önergesi sahibine aittir. Daha sonra, İçtüzüğün 72 nci maddesine göre, siya
sî parti grupları adına birer üyeye, şahısları adına iki üyeye söz verilecektir. 

Ayrıca, istemleri halinde, Komisyon ve Hükümete de söz verilecektir, bu suretle Meclis araş
tırması komisyonu raporu üzerindeki genel görüşme tamamlanmış olacaktır. 

Konuşma süreleri, Komisyon, Hükümet ve siyasî parti grupları için 20'şer dakika, önerge sa
hibi ve şahıslar için ise 10'ar dakikadır. 

Komisyon raporu 115 sıra sayı ile bastırılıp dağıtılmıştır. 
İstanbul Milletvekili Sayın Bahri Zengin'in muhalefet şerhi rapora sehven işlenmemiştir; bu 

suretle Başkanlık bunu düzeltmiş oluyor. 
Rapor üzerinde söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini Yüce Kurulun bilgisine arz ediyo

rum: İsparta Milletvekili Sayın Ömer Bilgin, Amasya Milletvekili Sayın Aslan Ali Hatipoğlu, Ma
latya Milletvekili Sayın Miraç Akdoğan. 

Şu ana kadar gruplar adına söz talebi gelmedi. 
Raporumuz budur... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, yerimden bir hususu belirtmek istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

(1) 115 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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- KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben durumu inceledim... Araştırma Komisyonu 9 kişiden teşek

kül ediyor. Ben olayın özüne girmiyorum, fakat, Komisyon Başkanı -biliyorsunuz- daha önce ba
sına intikal eden bir sözünde, Ömer Bilgin'e "ben burada eğer seni mahkûm etmezsem, milletvekil
liğinden istifa ederim" dedi; orada karşılıklı dilekçe verdiler. (ANAP sıralarından gürültüler) 

SÜLEYMAN HATİNÖĞLU (Artvin) - Sana ne? 
BAŞKAN - Efendim, müsaade buyurun. (ANAP sıralarından gürültüler) Müsaade buyurun... 
AHMET KABİL (Rize) - Sen ne karışıyorsun? 

BAŞKAN - Sayın Kabil, lütfen... 
Sayın Genç, özü nedir efendim, özünü ifade buyurun? 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Şimdi, efendim, burada, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına gö
rev yapan komisyonlar, çok hassas olan araştırma ve soruşturma komisyonlan karar verirken, bü
tün milletvekillerine haber verip öyle karar vermeleri lazım; yani, komisyon üyesi bütün milletve
killerine haber verip, ondan sonra karar vermesi lazım. Bu Komisyon 9 kişiden oluşuyor; 4 kişi top
lanmış,5 kişi yok. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Arkadaşlar... 
BAŞKAN - Efendim, müsaade buyurun. (ANAP sıralarından gürültüler) 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Böyle bir usul var mı Sayın Başkan? 
BAŞKAN - Müsaade buyurun efendim; bir dinleyeyim; sizi de dinleyeceğim efendim. 

(ANAP sıralarından gürültüler) 
Efendim, sizi de dinleyeceğim, müsaade buyurun. 
Sayın Genç, kısaca söyleyin efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Böyle, araştırma ve soruşturma komisyonları başkanlarının, böy^ 

le, hazıruna istinaden bir rapor düzenlememeleri gerekip gerekmediği konusunda bir usul tartışma
sı açalım ve bundan sonra gerek komisyon başkanları gerekse... (ANAP ve CHP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN - Sayın Genç, efendim oturur musunuz. 
EYÜP AŞIK (Trabzon)-Böyle bir usul var mı?!. 
MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Sayın Başkan, ne sıfatla dinliyorsunuz?!. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim... (ANAP ve CHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın Genç, müsaade buyurun efendim; maksat anlaşıldı. 

• KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan... (ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, 
gürültüler) 

BAŞKAN-Sayın Genç, oturur musunuz... Lütfen efendim,.. 
MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Biz, Meclis Başkanlığımızın gündeme 

alınmasını tespit ettiği, Başkanlık Divanının tespit ettiği ve Danışma Kurulunda görüşülerek, gün 
tayini yapılan bir hususta, hiçbir sıfatı olmayan bir kişinin, bu sözlerinin, zatı âliniz tarafından din
lenmesini dahi kınıyorum. (ANAP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - İnsaf ediniz, siz... 
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MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Grup Başkanvekili olan bir partide, böyle, 

bir arkadaşımızın, indi bir tespitini size nakletmesini üzülerek karşıladım. 

BAŞKAN - Sayın Başkanvekili, tabiî, buna karşı söylenecek çok güzel sözler var da, ben Di
vanda bulunduğum için ifade edemiyorum/Lütfen, 60 inci maddeyi okur musunuz, "bir sayın üye, 
yerinden, kısa bir beyanı olduğunu ifade ederse, Başkan, ona söz verir orada" diyor; ben, buna mec
burum. 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Sayın Başkan, belirttiğiniz gibi, Kamer Genç Bey, bu 
Meclisin üyesidir... 

BAŞKAN - Efendim, ben de o sıfatla söz verdim zaten. 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Milletvekili sıfatıyla her arkadaş söz alabilir, siz de 

müsaade ettiniz; yaptığınız doğrudur. Bu usul tartışmasını açarsanız, Mecliste en azından bir gele
nek meydana gelmiş olur, bu gibi komisyon kararlan meydana çıkmaz. 

Ayrıca, Sayın Grup Başkanvekilinin kınamasını da reddediyoruz. 
BAŞKAN - Efendim, kınaması zaten yerine ulaşmamıştır haklı olmadığı için. 
HALİT DUMANKA YA (İstanbul) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Komisyon Başkanı, bulunduğunuz yerden, yalnız, bu usulle ilgili, kısa bir 

beyanda bulunacaksınız. 

Buyurun. 
HALİT DUMANKA YA (İstanbul)-Tabiî, usulle ilgili konuşacağım. 
Bir Meclis Başkanvekilinin bu şekilde konuşması, İçtüzüğü bilmemesi, insanı üzüyor. Şöyle 

ki: İçtüzükte "komisyonlar, üye tam sayısının üçte biri ile toplanır Ve mevcudun ekseriyetiyle ka
rar alır" deniliyor. Ben, Komisyon Başkanı olarak, 4 Ekim 19^6 tarihinde Komisyonun tüm üyele
rine yazı yazdım ve 7 Ekim 1996 tarihinde, yapacağımız toplantıya çağırdım. İlgili evraklar Mec
lis Başkanlığındadır, tetkik edebilirsiniz. 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya, esasına girme, kısaca lütfen... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Toplantıda ittifakla karar aldık. Karar aldıktan sonra, bu 
toplantıya katılmayan Komisyon üyelerine tekrar yazı yazdım. Dedim ki "Komisyonumuz toplan
mış, siz, bu toplantıya iştirak etmemişsiniz; ittifakla karar almıştır. Komisyon raporu, Komisyonda 
beklemektedir; gelin, okuyun, eğer, muhalefetiniz varsa, muhalefetinizi yapın; yoksa, imzalayın." 
Bu yazımı da, resmî yazıyla kendilerine gönderdim, imza mukabilinde teslim ettim. Hiçbiri, Ko
misyona gelip raporu imzalamadılar; bilahara, onbeş gün sonra, basında çıkan yazılardan dolayı, 
muhalefet şerhini verdiler. Demek ki, İçtüzüğe göre, Komisyonumuz toplanmıştır, ittifakla karar 
almıştır. Komisyona katılmayan üyelere, yazılar, İçtüzük gereğince, yasalar gereğince, kendilerine 
imza mukabilinde tebliğ edilmiştir. 

Şimdi, bir Meclis Başkanvekilinin bunları bilip de, burada aksini söylemesi cidden üzücüdür. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Sayın Dumankaya, önerge sahibi sıfatıyla mı konuşacaksınız; yoksa, Komisyon 

Başkanı sıfatıyla mı konuşacaksınız? 
; HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Müsaade ederseniz, Komisyon adına da konuşacağım; 

ikisini birleştirirseniz, memnun olurum. 
BAŞKAN - Tabiî, buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) . 
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HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Hem önerge sahibi olarak hem de Komisyon adına da 

konuşacağım için, ikisini sonunda birleştirirseniz... 
BAŞKAN - Efendim, sona bırakamam. Şimdi, ilk söz önerge sahibinin, sonra komisyonun. 

Böyle olursa birleştiririm; ama, sona bırakırsanız birleştiremem. 

Buyurun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, arkadaş konuşmadan bir cümle söyleyebilir miyim 
efendim? 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, şimdi, arkadaş "içtüzüğü bilmiyorsun" dedi de. İç
tüzüğün 42 nci maddesi arkadaşımızın dediği şekildedir. Ancak, burada özel bir durum var... 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar [!]') Meclisimize, bu uygulamanın, bundan sonra esas 
olmaması bakımından ifade ediyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN - Buyurun efendim, zabıtlara geçti. 
Sayın Dumankaya, bu dosyaları inşallah okumayacaksınız, değil mi? 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - İnşallah... 
BAŞKAN - Çünkü, süreniz, ceman yekûn 30 dakikadır. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - 10 dakika konuşacağım, sonunda da konuşacağım. 
BAŞKAN-Neyin sonunda? 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Komisyon adına, bir de önerge sahibi olarak... 
BAŞKAN - Efendim, bakınız, sıra şu: İlk söz önerge sahibinin, sonra komisyonun, sonra is

terse Hükümetin, sonra grupların; sıralama bu. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Hayır, Komisyon adına en son konuşacağım Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN - Efendim, sizin isteminizle olmaz ki... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Hayır, İçtüzüğe göre öyle de... 
BAŞKAN - Sayın Dumankaya, size, şimdi 10 dakika süre veriyorum. Sürenizi uzatma imkâ

nım olmaz; çünkü, vakit çok daraldı. 

Buyurun efendim. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, beni, televiz
yonları başında dinleyen çok değerli aziz vatandaşlarım; eğer beni dikkatli dinlerseniz, göreceksi
niz ki, Türkiye'de, burada bir Koskotas dosyasını görüşüyoruz. 

TURBAN, KİT Komisyonunda görüşülürken, elimize bazı otel faturaları geldi. TURBAN'ın 
Kilyos'ta oteli olduğu için bu faturaları tetkik ettik, dedik ki, "bunlar fazladır." Mesela, 3 milyon li
ralık bir odada, 14 milyon lira yiyecek masrafı... Bunu orada eleştirdik, dedik ki "bir alt komisyon 
kuralım." O zaman, iktidar partisinin milletvekilleriyle kurduramadık. Daha sonra, bana iki tane 
sahte fatura gönderdiler; birisi 28 milyon liralık, birisi 65 milyon liralık. Bu faturaları tetkik ettik, . 
Maliyeye gönderdik; bunların sahte olduğunu, avans kapatmak için verildiğini tespit ettik ve araş
tırmamızı genişlettirdik; dosyaları, belgeleri toplamaya başladık. Araya seçim girdi; seçim girme
den evvel birkaç tane telefon aldım "bırak TURBAN'ı, Sait Halim Paşa Yalısını yakacaklar" dedi
ler. Ben, bunu Meclise getirdim; gündemdışı konuştum, Hükümeti uyardım; yazılı, sözlü sorularla 
Hükümeti uyardım; ama, Hükümet aldırmadı ve nihayet, içi boşaltılan o yalı yandı veya yakıldı de-
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ğerli arkadaşlarım. O arada seçim geldi. Hatta, bana dediler ki "Seçim çalışmalarını Sait Halim Pa
şa Yalısından başlat." "Hayır, oradan başlatmam; o, bir tarihtir; o, seçimler üstüdür" dedim ve baş
latmadım. 

Değerli arkadaşlarım, seçildik, buraya geldik. Bunu, bir araştırma önergesiyle Meclis günde
mine getirdim; çünkü, Sait Halim Paşa Yalısı ile TURBAN birbiriyle iç içedir. Sait Halim Paşa Ya
lısının içerisinde, TURBAN'ın personeli vardır. 

İşte, o arada hükümet kuruluyordu. Biz, seçim meydanlarında millete demiştik ki "eğer, bize 
oy verirseniz, yolsuzlukların üzerine gideceğiz, yetimin hakkını arayacağız." İşte, ondört yolsuzluk 
dosyası olarak, bunları, Meclis gündemine getirdik. 

Anayol Hükümeti kuruldu; yolsuzlukların üzerine gidileceğini, hem Hükümet Programımıza 
hem Koalisyon Protokolümüze koyduk. Burada görüşüldü, bir araştırma komisyonu kuruldu; ama, 
düşünün, bir parti Genel Başkanı Sayın Çiller, Genel Başkanımızı iki defa arayarak, bu komisyo
na benim girmememi istiyor ve "eğer, Halit Dumankaya, bu komisyona girerse, bu Koalisyon bi
ter" diyor. "Genel Başkanımız, eğer, bir araştırma komisyonuna bir milletvekilinin girmesiyle bu 
Koalisyon bitecekse, zaten bitmiştir" dedim. Grup başkanvekillerini, bizim Grup başkanveki 11 eri
mize gönderiyor "Halit Dumankaya bu komisyona girmesin" diye ve nihayet, değerli arkadaşla
rım, Koalisyon bozuluyor. Nereden bozuluyor; iki şeyden bozuluyor: Birincisi, çetelerin üzerine gi
dilmesinden; ikincisi de, bu yolsuzlukların üzerine gidilmesinden. 

Değerli arkadaşlarım, insan düşünüyor da, bir milletvekilinin, soruşturma komisyonuna değil 
de, araştırma komisyonuna girmemesinin niçin bu kadar üzerinde durulduğunun cevabını, işte bu 
dosyalar verecek. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Aç da bir bakalım ne var! 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bu dosyalardan 149 tanesini, 

Meclis Başkanlığına, aynı güzellikte, istediğiniz şekilde, elinizle alabileceğiniz şekilde teslim et
tim. Sizden istirham ediyorum, bu dosyaları orada tetkik edin. Bu, yarın, buraya, on onbeş gün son
ra tekrar gelecektir; gönül rahatlığıyla oy verin. 

Değerli arkadaşlarım, Komisyonumuz çalışmaya başladı. Dört ay, iki ay da yaz, altı ay, gece 
demeden, gündüz demeden çalıştık. 150 bin evrakı inceledik; bu evrakları, 149 tane klasöre, dos
yaya doldurduk. 

Size bir şey daha söyleyeceğim: Sayın Kamer Genç yanlış söyledi; ben "ille, Ömer Bilgin'i 
mahkûm edeceğim." demedim. Benim kimseyle kavgam yok. Bu işler, zor işlerdir değerli arkadaş
larım. Ben, niye kavga edeyim? Ama, yetimin hakkını korumak, hepimizin görevi. 

Şimdi, bunu, huzurunuza getiriyorum "bakın, tetkik edin" diyorum, belgeleri sunuyorum. Ben 
dedim ki: "Eğer, ben, bir partinin genel başkanını, bir milletvekilini, bir genel müdürü haksız it
ham edersem, eğer, bu dosyalarda -bunlar değil, Toprak Mahsulleri Ofisi, Petrol Ofisi- yolsuzluk 
çıkmazsa -bunun bir karşı edimi olması lazım- ben, milletvekilliğinden istifa edeceğim; yani, ifti
ra ettim diye istifa edeceğim." Bunda ne vardır? Bu, bir cesaret işidir. (ANAP ve DSP sıralarından 
alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, işte, incelemeye başladık. Bakınız, o tarihî yalı -işte "yakılacak" demiş
tim- yandı. O tarihî yalıyı, gidiniz, geziniz, o eserleri görünüz; bir daha yerine gelmesi mümkün de
ğildir değerli arkadaşlarım; içiniz ağlar, içiniz... 

MAHMUT IŞIK (Sivas) - Kim yaktı?.. 
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HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Neler bulduk: Değerli arkadaşlarım, yangından bir yıl 

önce, Sait Halim Paşa Yalısının yakılacağını söylemiştim, Hükümet aldırmadı; "yazılı, sözlü öner
geler verdim, Hükümetin umurunda değil... 

Tarihî eserlerin, Kültür Bakanlığı Savunma Sekreterliğince hazırlanan Bina ve Tesislerin Yan
gından Korunması Hakkındaki Yönergede belirlenen esaslara uygun olarak korunmadığı, ilgililer
ce belgelenmiştir değerli arkadaşlarım. 

Binada bulunan yangın tüplerinin çalışmaz olduğu, standartlara uygun olmadığı, ilgili katlara 
yerleştirilmediği, bodrum katta bulundukları tespit edilmiştir. Savunma Sekreterliğinin yangından 
7 ay önce hazırladığı rapordaki noksanlıkların, ilgililerce -o ilgililerce- yerine getirilmediği tespit 
edilmiştir. 

Tarihî binalarda yapılacak tadilat, bakım ve onarım gibi fiilî müdahaleler, Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanununca izne tabi olduğu halde, bu izinler alınmamıştır değerli arkadaşla
rım. 

1991 yılında, EEG Firması tarafından uluslararası standartlara uygun olarak yapılmış olan oto
matik ihbar ve söndürme sisteminin büyük bir kısmının çalışmadığı tespit edilmiştir değerli arka
daşlarım. Sistemin, 1994 ve 1995 yıllarında, bakım ve onarımı yapılmamıştır; mukavele yapılma
mıştır. İlgili firma geldiği zaman, bu sistemin kapalı olduğunu tespit etmiştir. 

Tarihî binanın yangına karşı korunması için, çatı aralarının boş ve temiz olması lazımken, ça
tı araları, kullanılmayan eşyalarla doldurulmuştur. Tarihî binanın manız kalabileceği yangın, hır
sızlık, deprem, su baskını gibi muhtelif olumsuz olayların önlenebilmesi için, sorumlu ve eğitilmiş 
personel çalıştırılması, yangın alarm sistemlerinin personelin duyabileceği yerlere yerleştirilmesi 
hususlarının, yerine getirilmediği, Savunma Sekreterliğince rapora derç edilmiştir. 

Yıllarca arızalı olan, en yakın itfaiyeye bağlı olan otomatik telefon, itfaiyenin ikazlarına rağ
men yaptırılmamıştır. 

1994 yılına kadar hem tarihî eserler sigortalıydı hem yalı sigortalıydı. 1994 yılından sonra... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Dumankayâ, onu bitiremeyiz efendim; lütfen... Sonra süreniz var efendim. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Bir paragraf kaldı Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Buyurun efendim. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bu da çalıştırılmamış, bilirkişi, 

orada yangından kurtarılan eserlerin, aynı şekilde deniz suyuyla beraber yerinde kaldığını tespit et
miş; bilirkişi heyetinden Vural Yurdakul ismindeki eski eserler mimarı "keşke bunlar da yansa, 
bunları böyle görmesem" demiştir. 

Değerli arkadaşlarım, yine burada, yalıda, 10 milyarlık, yapılmadığı halde sahte belgelerle iha
leler yapılmış, parası gasp edilmiştir. 

Şimdi, biz, Komisyon olarak, bu olayları gördükten sonra, Meclis Başkanı Sayın Kalemli'ye 
bir yazı yazdık, dedik ki "şu eserleri kurtar, Meclis Saraylar Müdürlüğüne talimat ver." Huzurunuz
da teşekkür ediyorum, Sayın Kalemli, o tarihî eserleri kurtarmıştır. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) • • 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Dumankayâ. 

Sizin, Komisyon olarak söz hakkınız var efendim; sonra kullandıracağım. 

Gruplar adına söz talebi var mı? 
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NİHAT MATKAP (Hatay) - CHP Grubu adına, Sayın Ahmet Güryüz Ketenci konuşacak. 

HASAN HÜSAMETTİN ÖZKAN (İstanbul) - DSP Grubu adına, Sayın Mehmet Aydın ko
nuşacak. 

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - ANAP Grubu adına, Sayın Hatinoğlu ko
nuşacak. 

BAŞKAN - Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Aykurt, Refah Partisi Grubu adına Sayın Ali 
Şahin. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Ketenci; buyurun efendim. (CHP sıralarından al
kışlar) - . 

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Sayın-Başkan, benden önce söz alan arkadaşlar 
vardı... 

BAŞKAN - Kim bunlar efendim? 

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Siz açıklamıştınız, grupları adına falanca var, fa
lanca var diye. • • 

BAŞKAN - Sonradan değişti mi diyorsunuz? 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Bilemiyorum. 

. . BAŞKAN - Sayın Ketenci, şu şek ve şüpheden kurtulmamızda hepimiz açısından büyük fay
da var. Bendenizin okuduğu isimler kişisel söz talebinde bulunanlardır. Bir kere daha okuyorum: 
Sayın Ömer Bilgin, Sayın Aslan Ali Hatipoğlu, Sayın Miraç Akdoğan. 

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Peki Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun efendim, 

CHP GRUBU ADINA AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri, televizyonları başında bizi izleyen yurttaşlarım; hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına huzurlarınızdayım. 

Sayın Başkan, Türk turizm sektöründeki öncü konumu, eğitici karakteri, turizm coğrafyamız
daki yaygın işletmeleriyle etkin işlev ve fonksiyonu olan TURBAN Turizm AŞ, Sayın Ömer Bil-
gin'in, 1992 yılında Genel Müdür olarak atanmasıyla birlikte yaşanan süreç, TURBAN'ın, söz ko
nusu niteliklerini yitirmesine, fonksiyonunu kaybetmesine, giderek keyfî ve çıkara dayalı bir yöne
tim anlayışının egemen olduğu bir yere ve nihayet, soygun ve yağmanın fütursuzca ve de gözü ka
ra bir cüretkârlıkla yapıldığı ve yaşandığı bir merkeze dönüşmesine neden olmuştur. Akıl almaz 
pervasızlıkların, inanılmaz yolsuzlukların yaşandığı ve yapıldığı TURBAN'da dönen dolapların, 
oynanan oyunun basınımızca ve medyamızca haber alınması ve olayın kamuoyumuzca duyulması 
surecinde, tıpkı Susurluk'taki gibi beklenmeyen bir olay meydana gelmiştir; tarihî ve kültürel kim
liğimizin bir parçası olan Sait Halim Paşa Yalısı yanmıştır yahut yakılmıştır. Bu kez, olay, bir Mer
cedes otomobilin kamyona çarpması değildi. Bu kez, görünmeyen hain bir elde, ateş, tarihî Sait Ha
lim Paşa Yalısına çarpmıştır ve onu yakmıştır. Bir tarihe bir kültüre kıyılmıştır; ne adına; vurgun 
adına, soygun adına. 

Sait Halim Paşa Yalısı, mimarî süsleme sanatı ve kültürel niteliği ve de tarihi bakımından son 
derece önemli bir yapıdır. 2 Ağustos 1914 Osmanlı-Alman ittifakı burada imzalanmıştır. İmpara
torluğun bir dönemine damgasını vuran Enver, Talât ve Cemal Paşalar toplantılarını ve çalışmala
rını burada yürütmüşlerdir; işte buna kıyıldı. Bir ulusun gelecek nesillerine miras bırakacağı ortak 
kültür varlığımıza uzandı bu hain ateşli el. 
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Yangınla ilgili haberler, gazetelerde "Boğaz'da bir tarih yandı", "Boğaz'da cinayet" diye man

şetten verildi. Yazık değil mi!.. Günah değil mi!.. İşte bu noktada Türkiye Büyük Millet Meclisi 
devreye girdi; 13.2.1996 tarihindeki 12 nci Birleşiminde, yangının nedenlerini araştırmak, vurgun 
ve soygun düzeninin üzerindeki şalı kaldırmak üzere bir araştırma komisyonu kurdu. Komisyonu
muz, bu olayın boyutu ve cesametiyle bağdaşmayacak, fevkalade karmaşık yapıdaki sorunun bütü
nünü derinliğine çözecek ve günışığına çıkaracak düzeyde bir süreyi -İçtüzükten kaynaklanan zo
runluluktan dolayı- bulamadan; ama, ortaya etkin bir çalışma koyarak olayı bu boyutuyla huzuru
nuza getirebildi. Açıkça ifade edeyim ki; günışığına çıkardığımız ve bugün, burada, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi huzuruna getirdiğimiz kısım, asıl saptanması gerekli kısmın 10'da Tidir; aysber-
kin görünen yüzüdür, görünmeyenler buzlu suların altındadır, sular ısındığında o da suyun yüzüne 
çıkacaktır; sorun çözülecek, sorumlular saptanacaktır. Böylece, Türkiye, temiz devlet, temiz siya
set sürecine giden yolda yeni raylar döşeyecektir; yeter ki, bu Yüce Meclis, tarihî sorumlulukla ola
ya eğilebilsin, olayın üzerine istenilen dikkat ve ağırlıkla gidebilsin. İşte, sorun buradadır. 

Bize düşen, Sait Halim Paşa Yalısına uzanan hain eli bileğinden yakalayarak, cumhuriyet ta
rihinin en büyük soygunu üzerindeki Örtüyü kaldırmaktır. Bu tutum ve davranış, "egemenlik kayıt
sız şartsız ulusundur", "ya istiklal ya ölüm" diyebilmiş, bütün mazlum uluslara örnek olmuş, ilk 
başkanlığını insanlık idealinin âşık ve mümtaz siması Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı bu Mec
lis bir o kadar daha yücelecek, içindekilere saygınlık kazandıracak, rejim ve demokrasimizi aşın
maktan kurtaracaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dört aylık çalışmamızda incelemeye esas alınan bilgi ve 
belgeler, kesinlikle inanınız ki, soyut, küçük siyasî hesaplara dayalı, şuradan buradan, elden düşme 
alman ve toplanan bilgi ve belgeler değildir; tamamen, hepsi, araştırma ve soruşturmalar nedeniy
le kamu kurum ve kuruluşlarından, istemimiz üzerine Komisyonumuza intikal ettirilen bilgi ve bel
gelerdir. • • ' • _ • . 

Tartışılmakta olan bu raporda, hırsızlığın, soygunun ve de sahtekârlığın her çeşidi vardır; Türk 
Geza Yasasında sözü edilen zimmet, ihtilasen zimmet, sahte evrak tanzim etme ve kullanma, ev
rakta sahtekârlık, rüşvet, ihaleye fesat kaçıştırma, görevi kötüye kullanma gibi suçları.bu dosya 
içermektedir. Ne var ki, 150'ye yakın klasör, dosya, 10 binlerce belge ve evrak dört aylık süre için
de, cumartesi pazar demeden, temin edilebilen uzmanlarla birlikte yapılan çalışmalar sonucunda 
ancak incelenebilmiş ve huzura getirilebilmiştir. Özelleştirmede yapılan yolsuzluklar bu inceleme
nin kapsamına alınmamıştır. 

Turban Turizm AŞ'nin Erciyes, Çorum, Amasya, Samsun, Elmadağ, Ilıca, Ürgüp, Akçay ye 
Gümüldür işletmelerinde zorunlu zaman darlığı nedeniyle, inceleme yapılamamıştır. 

TURBAN Turizm ve bağlı işletmelerindeki araştırmalar genelde gider bazında yapılabilmiş
tir; gelir bazında inceleme, ancak Genel Müdür değişikliğini içeren dört aylık dönemi kapsamakta
dır. Bu nedenle, derinliğine bir inceleme yapılması imkânı olmamıştır. Tespit edilenler eleğin üs
tünde kalanlardır, aysberkin görünen yüzüdür. Bu işletmelerin yeteri ölçüde araştırılıp incelenebil
me imkânı olsa, yalnız giderler değil gelirler de araştırılabilse, belki, sayılan suçların ötesinde da
ha başka; ama, mutlaka karmaşık suçların ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır. Ne var ki, bu im
kân kaçırılmış değildir. Yeniden kurulacak bir soruşturma komisyonu, işte bunları da araştırma, in
celeme ve soruşturma imkânı verecektir. 

Değerli milletvekilleri, ne yapılmıştır; biraz da somuta inmek istiyorum. Biliyorum ki, grupla
rı adına konuşacak olan arkadaşlarım, genellikle, şimdi anlatacaklarımın hepsine değineceklerdir; 
ben< sadece bilgi kabilinden, satırbaşlarına değinerek geçeceğim, kendi düşüncelerimi ve yorumu
mu katarak konuşmamı sürdüreceğim. 
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Sahte faturalar düzenlenmiştir; alabildiğine sahte fatura düzenlenmiştir. İncelemeye yolladığı

mız 96 faturanın 96'sı da sahte çıkmıştır. 
AHMET KÜÇÜK (Çanakkale) - Vay sahtekârlar var!.. Vay hırsızlar vay!.. 

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - 2 500 fatura, Maliye Bakanlığının müfettişleri ve 
denetim elamanlarının incelemelerine sunulmak üzere 565 yazı ekinde kendilerine gönderilmiştir. 
Tabiî, onlar incelenip, sonuçları almmadan mevcut inceleme tamamlanmış ve bu,rapor huzurunu
za getirilmiştir. 

Bakın, burada inşaat mühendisi, mimar arkadaşlarım vardır. İşletmelerde, bakım, onarım, ta
dilat ve imalat adı altında işler yapıldı diye gösteriliyor, sayılıyor ve karşılığında konulan faturala
rın hepsi sahtedir, iş yapılmış gibi konulan faturaların hepsi sahtedir. Sahtelikleri bizim tarafımız
dan değil, Maliye Bakanlığı müfettişleri ve denetim elemanlarınca saptanmıştır. Sadece bu işlem
le; yani, bakımu tadilat, tamirat gibi işlerle Turhan'ın kasasından, o günün parasıyla 262 milyar, 
zimmete geçirilmiştir. , 

REFİK ARAŞ (İstanbul)-Yazıklar olsun!.. 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Bu işlemlerin hepsi, Genel Müdürlüğün bilgisi 

dahilinde yürütülmüştür. 
Değerli arkadaşlarım, incelemeyi sürdüren Maliye Bakanlığı müfettişleri ve denetim eleman

ları, sahte faturayı veren firmaların, sadece Turban ve bağlı işletmelerine fatura vermediklerini sap
tamışlardır; aralarında iki firmanın -bir sürü sahte fatura veren firma var; ama, aralarında iki firma
nın- sair piyasaya 400 milyar lira değerinde sahte fatura sürdüğünü, yine, bu Maliye Bakanlığı de
netim elemanları ve müfettişleri saptamıştır. 

Sevgili arkadaşlarım, sahte fatura, sadece, bu işlere ilişkin değildir. İlgililer, işletme müdürü 
veya şu departman müdürü, üzerine usulsüz olarak aldıkları milyarlarca lira değerindeki avansları 
kapatmak için, onlar da sahte fatura kullanmışlardır. Sadece iş yapan müteahhitler sahte fatura kul
lanmıyor yahut müteahhitleri gösterir gibi; yani, müteahhitler iş yapıyormuş gibi... Özünde böyle 
iş yapılmamıştır; ama, iş yapılmış gibi sahte fatura konulmaktadır. Olayın özü budur, gözümüzden 
kaçmaması gerekli olan nokta budur. 

Şimdi, biraz sonra söyleyeceğim; nasıl, bir çiftlik gibi kullanıldı, nasıl, aile adına Turhan'ın içi 
boşaltıldı; anlatacağım biraz sonra. 

ALİ DİNÇER (Ankara) - Bu kadarı da olmaz!.. 

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, sahte fatura kullanan, üze
rine avans alan bu insanlardan; yani, aldığı avansı kapatmak için sahte futara kullanan ilgililerden 
biri -özellikle ismini veriyorum- Sabri Bayraktar, Çeşme Oteli İşletme Müdürüdür ve aldığı avan
sı, kendi düzenlediği sahte faturayla kapattığı, polis kriminalistik laboratuvar raporuyla saptanmış
tır; düşünebiliyor musunuz bunu... 

Bir başka olay, olay kamuoyuna yansıyor, kamuoyuna yansıdıktan sonra; yani, kamuoyunda 
"TURBAN'da sahte fatura var'V'TURBAN'da soygun var", "TURBAN'ın içi boşaltıldı" yolunda 
tartışma başlayınca, TURBAN'ın Genel Müdüründe ve ona bağlı olarak diğer depertmanların mü
dürlerinde büyük bir ne yapalım telaşı başladı; ayakları çarşafa dolandı; sahte faturaları kayıtlardan 
aldılar, onların yerine başka sahte faturalar koydular. 

Değerli arkadaşlarım, çamurdan kaçarken boğazına kadar batağa saplandılar. Başka bir şey da
ha oldu; tabiî baktılar, sahte faturaları kullanınca, muhasebe kayıtlarını da değiştirmek gerekir; bil
gisayar kayıtlarında, dekontlarda, mizanda, muhasebe kayıtlarında aynı sahtelik devam etti. Bunlar 
da yakalandı, bunlar da çıktı meydana. Şimdi, böyle bir manzara... 
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BURHAN KARA (Giresun) - Bunu yapan hâlâ ortalıkta dolaşıyor. 

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, sonra ne oldu? Bakın, son
ra şunu yaptılar; Çeşme Otelinde, 1991 yılı bilgisayar kayıtlarının tamamı Şubat 1996'da silinebil
miş, Elmadağ Dağevi İşletmesinde toplanan muhasebe kayıtlarının tümü yakılmış, Marmaris Tatil 
Köyünde ise pek çok muhasebe evrakına çalındı süsü verilebilmiştir... Böyle numaralar var. 

Arkadaşlar, diğerlerini arkadaşlar anlatır, ben zamanı iyi kullanmak istiyorum. TURBAN için
de bedelsiz konaklamalar var; 3 oda, 5 oda, 7 oda, 15 oda değil, tam 13 200 oda, birilerine, ücret 
almadan peşkeş çekildi. Bunun karşılığı nedir biliyor musunuz; 955 599 dolar. 955 599 dolar cebe 
indirildi. 

Değerli arkadaşlarım, sadece siyasî tercihlerle, 338 kişi -bunların içine burada bakan olan bir 
arkadaşımızın, Doğru Yol Partili bir arkadaşımızın çocuğu da dahil- hepsi, işe gelmeden maaş alan 
konumundadır... 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara)-Kimmiş bunlar, onu söyle!.. 

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Şimdi, onları arkadaşlar anlatır; benim o kadar 
zamanım yok. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sen söyle!.. (CHP sıralarından "dosyalarda mevcut" 
sesleri) 

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, şimdi, burada esas üzerin
de durulacak konu, nasıl.oluyor da, devletin bir kurumu, işletmesi, bir çiftlik ve kahya düzeni içe
risinde çok amaçlı bir şekilde kullanılabiliyor yahut kullanılmasına cesaret edilebiliyor?!. Bu nasıl 
bir anlayıştır; bu güç nereden almıyor, bu cüret kimden kaynaklanıyor?!. Önce, usulsüz, sahte dip
lomalı kadrolarla TURBAN'da altyapı oluşturuluyor, ondan sonra, soyguna, vurguna başlanıyor; 
işletme, tam bir çiftlik şeklinde ve sorumsuz bir anlayışla kullanılıyor... 

AHMET KABİL (Rize) - Sahtekârlığın her çeşidi yapıldı yani! 

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Sahte diploma da şöyle, ona da bir iki örnek ve
reyim: Çeşme Oteli Müdürü Sabri Bayraktar, sahte diplomayla İşletme Müdürlüğüne atanıyor; 
Haydar Mengi, TURBAN İstanbul Reklam ve Organizasyon Müdürlüğüne sahte okul diplomasıy
la atanıyor. Önce, sahte diplomalarla, insanları TURBAN'a alıyorlar, bir altyapı oluşturuyorlar. On
dan sonra, sen şu kadar soy, ben bu kadar soyayım... TURBAN'da, böylece, bir süreç içerisinde, 
1992'den 1995'e, yani seçimin olduğu güne kadar, hatta, Komisyon çalışmalarını sürdürdüğü gün
lerde bile soygun yapıldı. Onlar saptandı, bizim tarafımızdan, Komisyon üyeleri tarafından bilini
yor, arkadaşlarımız tarafından biliniyor. 

Değerli arkadaşlar, bizim bu dört aylık inceleme süresi içinde saptayabildiğimiz yolsuzluğun 
boyutu 3,5 trilyon liradır. Ciddî bir araştırma yapıldığı takdirde, ciddî bir soruşturma, yani, soruş
turma komisyonu önümüzdeki süreçlerde kurulabildiği takdirde... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Kurulmalı mıdır?! 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - ...yapılacak olan şudur; ciddî bir araştırmayla 

saptanacak olan yolsuzluğun boyutu, öyle 3,5 trilyon lira değil, 35 trilyon liradır, asgarî 35 trilyon 
liradır... 

YUSUF ÖZTOP (Antalya) - Allahsız bunlar Allahsız!... 

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Şimdi, sevgili arkadaşlarım, burayı dikkatle din
lemenizi istiyorum; çünkü, muhalefet şerhi veren sevgili arkadaşlarımın da komisyondaki durum
larına ilişkin açıklamalarda bulunacağım. Komisyonun kurulabildiği süreç, Anayol Koalisyonunun 
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oluştuğu, henüz pazarlıkların tamamlandığı, pek çok şaibeli dosyanın örtülmesine olanak veren Re-
fahyol Koalisyonunun oluşmadığı bir siyasal süreçtir. Bu süreçte, komisyonda bulunan Refah Par
tili arkadaşlar, daha sonraki tavırlarının tam aksine, kararlı, olayın üzerine giden bir anlayıştaydı
lar. Refah Partili arkadaşlar ilk aşamada olayı engelleyici tavır takınsalar, hiç şüphesiz, bugün, bu 
noktada olmazdık. Refah Partili arkadaşlar, raporun yazılmasından sonra, kendilerine her türlü teb
ligat yapılmış olmasına rağmen ne bu raporu imzalamışlardır ne de muhalefet şerhi vermişlerdir. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Örtücü, örtücü onlar... 

ALİ DİNÇER (Ankara) - Onlar örtücü... 

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Ne zaman ki rapor kamuoyunda açıklandı, Tur
han'daki olaylar gazetelerde ve medyada haber konusu oldu, fıkra yazarlarının sütunlarında yer al
dı; Refah Partili arkadaşlar 15 gün sonra Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğüne giderek raporun içe
riğine katılmadıklarını ifade eden notu düşmüşlerdir. Düşülen bu not muhalefet şerhi midir, yoksa, 
dostlar alışverişte görsün kabilinden yazılmış bir yazı mıdır? Değerli arkadaşlarım, hukukta "tevi
li ikrar" diye, ikrarın bir çeşidi var. Bu yazıyla, Refah Partili arkadaşlar tevili ikrarda bulunmuşlar
dır. Arkadaşlar, araştırma ve incelemede mesafe alındıkça, karşılaşılan soygunun, talanın ve sahte
ciliğin boyutu karşısında vicdanen rahatsız olmuşlardır. Ne var ki, bu süreçte, Anayol Hükümeti 
çekilmiş, yerine Refahyol Hükümeti oluşmuştu; başka bir tavır sergilemek gerekiyordu; işte o aşa
mada bu, yapıldı. Bir taraftan komisyonun çalışmasına olanak verildi, alt komisyon kurulmasına 

, Refah Partili arkadaşlar bizimle beraber oy.kullandı; alt komisyon çalışmalarına, araştırma ve in
celemelerine katıldılar; ama, üst komisyon toplantılarına, tebligata ve zaman zaman, özellikle be
nim sözlü uyarılarıma rağmen, katılmayarak, hızlı çalışmamıza ve rahat kararlar almamıza katkı 
sağlamadılar. • 

BAŞKAN - Sayın Ketenci, son dakikadasınız efendim; toparlayın lütfen. 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) -• Bitiriyorum... 1 dakika da arkadaşlar bana müsa

ade eder efendim. . - ' . ' • : • 
BAŞKAN - Efendim?!. 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - 1 dakikanızı rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN - Buyurun efendim; toparlayın lütfen. 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Her zamanki gibi takıyye yaptılar. Refah Partisi, 

sağ gösterip sol vurdu; yumruk, Sayın Ömer Bilgin'in, Turhan'daki sayın mesai arkadaşlarının ve 
dönemin Başbakanının suratına patladı. Kısaca, Refah Partisi, takıyyede suçüstü oldu; açık. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Aklayıcı onlar, aklayıcı!.. 

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Uzunca bir zamandır takıyye yapıyordu, bir gün 
gelecek takıyyede suçüstü olacaktı, nihayet, kısmet bugünmüş. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, bir gün 
gelir sıçrayamaz, takılır düşer; olan budur. 

: Sevgili arkadaşlarım, Refah Partisinin sayın milletvekillerine sesleniyorum, sözlerimi de ta
mamlıyorum. 

BAŞKAN - Efendim, Genel Kurula seslenin lütfen. 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Hocanın tabiriyle "65 milyon memleket evladı" 

sizi izliyor. Gelin, bu dosyanın üzerine oturmayalım. Soruşturmanın açılmasına omuz verin, omuz 
verin ki vicdanlarınız özgürleşsin. Bakınız... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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' BAŞKAN - Son cümlenizi söyler misiniz efendim; buyurun. 

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Şimdi, arkadaşlarım, Müslümanlıkta şefaat var
dır, müsamaha vardır, hoşgörü vardır; ama, kendi malınız çalındığı zaman vardır. Burada çalman 
fakirin, fukaranın malıdır; Hocanın tabiriyle söylüyorum 65 milyon memleket evladının malıdır. 
Öyleyse, onun hakkı gasp edildi, onun malı çalındı. O zaman, burada, şefaat olmaz, müsamaha ol
maz, hoşgörü olmaz. O nedenle, bu konuda çok daha kararlı davranmanız gerekir diye düşünüyo
rum. 

Hepinizin, herkesin bir siyasî hesabı olduğunu, biliyorum; ama, herkes için Allah'ın da bir he
sabı olduğunu biliyorum ve bunun unutulmamasını diliyorum. 

Yaşasın, böylesi anlayışlara karşı çıkanlar. Yaşasın, vurgun, soygun düzenini değiştirmek is
teyenler. 

Bu duygu ve düşüncelerle, yeniden soruşturma komisyonu kurulması talep ve ümidiyle hepi
nize saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum. (CHP, ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Ketenci, teşekkür ediyorum. 

Demokratik Sol Parti Grubu adına, Sayın Mehmet Aydın; buyurun efendim. (DSP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın Aydın, son dakikanızda sizi uyarmamı arzu buyurur musunuz? 

MEHMET AYDIN (İstanbul) - Lütfedersiniz efendim. • 
BAŞKAN-Peki efendim; buyurun. 

DSP GRUBU ADINA MEHMET AYDIN (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sait Halim Paşa Yalısında meydana gelen yangının nedenlerinin araştırılması ile TURBAN Genel 
Müdürlüğünde yapıldığı ileri sürülen yolsuzlukların açıklığa kavuşturulması amacıyla kurulan 10/2 
sayılı Meclis Araştırması Komisyonu, çalışmalarını tamamlamış ve düzenlenen raporu Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Genel Kuruluna sunmuş bulunmaktadır. Komisyon tarafından yapılan çalışma
lar ve düzenlenen rapor hakkında Genel Kurula bilgi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum; bu 
vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Dört ay süreyle yapılan çalışmalarda, söz konusu olayların incelenmesi ve sonuçlandırılması 
bakımından zamanın yeterli olduğunu söylemek elbette mümkün değildir; ancak, gerek komisyon 
üyelerinin özverili çalışmaları ve gerekse bu konuda uzman kişi ve kuruluşların katkılarıyla, gay
retleriyle, aşağıda arz ve izah edeceğim hususlar tespit edilmiş olup, 120 adet dosya tamamlanıp, 
yasal gereği yapılmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Komisyonumuzun talebi üzerine inceleme başlatan Mali
ye Bakanlığı müfettişleri ve diğer denetim elemanlarından intikal eden raporlara göre, Turban Ge
nel Müdürlüğü adına fatura düzenleyen firmaların tamamına yakınının, mahiyeti itibariyle yanıltı
cı beyana dayalı sahte fatura düzenleyen firmalar olduğu ortaya çıkmıştır. Turban Genel Müdürlü
ğüne sahte fatura düzenleyen bu firmaların, aynı şekilde piyasaya da sahte fatura sürdükleri, Mali
ye Bakanlığının bu incelemeleri sırasında tespit edilmiştir. Önincel emel eri tamamlanan sadece iki 
firmanın piyasaya sürdüğü sahte fatura tutarı 400 milyar civarındadır. 

. İncelenmek üzere Malîye Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatına, yaklaşık 350 milyar lira tu
tarında, 2 500 adet, muhtelif firmalara ait fatura gönderilmiş, neticesi alınanlar Komisyonumuzda 
değerlendirilmiş, gönderilen belgelerin büyük bir kısmı henüz inceleme aşamasında olup, netice
lendirilemediği için raporumuza dahil edilememiştir. 
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Sahte faturaların sahte faturalarla değiştirilmesi olayına gelince; örneğine Abant, Yalova, Çeş

me Otel İşletmelerinde rastlanılan sahte faturalar yevmiye kayıtlarına alındıktan sonra, Genel Mü
dürlüğün bilgisi dahilinde kayıtlardan çıkarılan faturalar, başka firmalara ait sahte faturalarla değiş
tirilmiştir. Örneğin, yapılmayan inşaat işlerine ait faturaların, et faturalarıyla değiştirilmesi gibi.,. 
Böylece, inşaat faturalarıyla yapılmak istenilen yolsuzluk, et faturalarıyla örtülmek istenmiştir. 

Avansların sahte faturalarla kapatılması olayı... işletme yöneticilerinin usulsüz olarak çektik
leri milyarları aşan seviyedeki avanslarını kapatmak için, özellikle yılın sonuna doğru piyasadan te
min edilen ve yapılmayan işleri yapılmış, alınmayan mal ve hizmetleri alınmış gibi gösteren sahte 
faturaları işleme koydukları ve bunlarla avans borçlarını kapatmaya çalıştıkları belirlenmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hemen hemen her işletmede görülen bu uygulamanın en 
çarpıcı örneğine Çeşme Otel İşletmesinde rastlanmıştır. Bodrum, Çeşme, Marmaris Otel İşletmele
rinde avans kapatma işleminde kullanılan hayalî firmalar adına tanzim edilmiş sahte faturaların, 
Çeşme Oteli İşletme Müdürü Sabri Bayraktar tarafından bizzat kendi el yazısıyla düzenlendiği, po
lis kriminoloji laboratuvarı raporuyla doğrulanmıştır. 

Ücretsiz konaklamalar... TÜRBAN Genel Müdürlüğüne bağlı Abant, Adalya, Çeşme, Ilıca 
Otel İşletmeleri ile Beldibi, Kilyos ve Marmaris Tatil Köylerinin 1993 ve 1995 yıllarına ait elde 
edilen belgeleri incelenmiş ve toplam 13 200 odanın, usulsüz olarak, bedelsiz konaklama işlemine 
tabi tutulduğu kesinlik kazanmıştır. Bu uygulamayla, kurum, sadece geceleme ücretinden, o tarih
lerde, yaklaşık 96 milyar lira karşılığı 955 599 dolar zarara uğramıştır. Bedelsiz konaklama yapan
lara verilen diğer hizmetler -restoran, kafeterya, plaj, bar gibi- göz önünde bulundurulduğunda, iş
letme zararının, tespit edilen rakamın en az iki Uç katı olacağı muhakkaktır. Mevzuatdışı bu uygu
lamalardan, üst düzey yöneticilerin eş, çocuk ve akrabalarının yanı sıra, itibar sağlamak amacıyla 
devletin üst kademelerindeki hatırlı kişilerin faydalandırılmış olduğu, dikkat çeken diğer bir husus
tur. 

Usulsüz personel alımı ve ataması... Başbakanlığın 2 Ağustos 1993 tarihli tasarruf genelgesi 
hilafına, geriye doğru evrak tanzim edilerek geçmiş tarihli görüntüsü verilen atama emirleriyle 338 
kişinin usulsüz olarak işe alındığı ve hatta, tahsil durumu, hizmet süresi dikkate alınmaksızın, siya
sî tercihler önplana çıkarılarak ilk, orta ve lise mezunlarının, mevzuat hilafına, daire başkanı, baş
kan yardımcısı ve işletme müdürü kadrolarına atamaları yapılmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; raporda da belirtildiği üzere, bir siyasî parti genel başka
nının, Afyon, Kastamonu, Adana, Diyarbakır, Sinop gibi yerlerde yaptığı seçim mitinglerine, gö
rev onaysız olarak gönderilen TURBAN personelinin yeme, içme, konaklama, araç kiralama ve 
harcırah gibi masrafları işletme bütçesinden karşılandığı belirlenmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; raporda teferruatıyla izah edildiği veçhile, bir siyasî par
tiye, hatta liderlerine ve bunlara yakınlıklarıyla tanınan hatırı sayılan kişilere ait yatların TURBAN 
marinalarına bağlama yaptıkları, bakım ve onarıma tabi tutuldukları, buna karşılık bazı masrafları
nın kayıtdışı bırakıldığı, tahakkuk ettirilen meblağlarınsa kısmen ödendiği, ödenmeyen kısımının 
da, komisyon çalışmaları sırasında ödendiği gazetelerden öğrenilmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Gerekli yasal şartlan haiz olan her Türk vatandaşı 
milletvekili seçilebilir; ancak, amacına ulaşmak için devletin imkânlarını kullanan, yolsuzluk ya
pan, nüfuz ticaretinde bulunan kişilerin, bağımsız mahkemelerde bunun hesabını vermeleri gerekir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sorumsuzluk, yolsuzluk ve usulsüzlük örneği sahte fatu
ralarla TURBAN Genel Müdürlüğünün soyulması, basında, Meclis Genel Kurulunda ve KİT Ko
misyonunda gündeme getirilmişti. Özellikle Çeşme Otel İşletmesinde sahte faturalarla yapılan yol-
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suzluk iddiaları nedeniyle, dönemin Genel Müdürü ve yardımcısı hakkında suç duyurusunda bulu
nulmuştu. 

Faturaların sahteliği, Maliye Bakanlığı müfettişlerince kanıtlanmıştır. Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı, kendilerine iletilen suç duyurusunu yerinde bulmuş ve ilgililer hakkında dava açmak 
üzere düzenlediği fezlekeyi, Adalet Bakanlığı kanalıyla Başbakanlığa göndermiştir. Ancak, TUR
BAN eski Genel Müdürünün milletvekilliği kesinleşinceye kadar, savcılığın izin talebi işleme ko
nulmamıştır. Buradaki amaç, Ömer Bilgin'in, milletvekili olmasını sağlamak, onu, dokunulmazlık 
zırhı arkasına sığınarak yargı denetiminden uzak tutmaktır. Genel Müdür milletvekili olduktan son
ra, dava açma talebini yineleyen Cumhuriyet Başsavcısının bu girişimi de, ikinci kez engellenmiş
tir. Böylece, adı geçen genel müdürün Meclise girmesi ve dokunulmazlık zırhına büründürülmesi 
sağlanmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Okan Ünalmışer olayına gelince: Başbakanlığın açıktan 
atama yapılmamasına ilişkin 20 Ağustos 1993 târih ve 10104 sayılı genelgesine aykırı olarak, Ku
şadası Mariha Müdürlüğü daimi kadrosuna açıktan atanması yapılan Okan Ünalmışer'in, işletme
nin hiçbir departmanında çalışmadığı ve ücret alma dışında işletmeye uğramadığı, Kuşadası Mari-
na Müdürlüğünün komisyonumuza ulaşan yazılı beyanıyla doğrulanmıştır. 

Adı geçen şahsın, ne gibi hizmetlerde çalıştırıldığı raporda ayrıntısıyla açıklanmıştır. 

Yine komisyon raporuna göre, Kuşadası Marinasına alınan Suzuki marka motorlu su kayağı
nın, bir siyasî parti liderinin oğluna verildiği, hatırlı bir kişinin ve korumalarının yemek paraları
nın, işletmenin temsil giderleri hesabına aktarıldığı; Sait Halim Paşa Yalısının boyanması amacıy
la alman malzemelerin, bu yalının yakınında bulunan, bir siyasî lidere ait yalının da boyanmasın
da kullanıldığı tespit edilmiştir. 

İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) - Kim o siyasî lider?.. 
MEHMET AYDIN (Devamla) - Merak eden arkadaşlarımız, mufassal rapordan okuyup, öğ

renebilirler. Sayın Dumankaya, raporları getirmiştir... 
BAŞKAN — Sayın Aydın, siz, konuşmanızı kendi insicamınız içerisinde götürün efendim, lüt

fen. 
MEHMET AYDIN (Devamla) - Komisyonun çalışma süresinin sınırlı olması ve işletmelerin 

Çokluğu nedeniyle, Turban Genel Müdürlüğü ile Erciyes, Elmadağ, Adana Seyahat Acentası, İspar
ta Seyahat Acentesi, Ürgüp, Gümüldür, Akçay, Ilıca, Urfa, Samsun, Amasya ve Çorum işletmele
rinde araştırma yapma imkânı bulunamamıştır. Bu işletmelere ait olup, komisyonumuza intikal 
eden belgeler, hazırlanan rapora alınmakla yetinilmiştir. 

Dönemin Başbakanı, TURBAN Genel Müdürlüğü ve bağlı işletmelerinde yolsuzluk yapıldı
ğına dair gazetelerde, televizyonlarda, Meclis gündeminde yer alan, şahsı ve aile fertleriyle ilgili 
konuları ihbar kabul edip, emrindeki denetim organları aracılığıyla gereğinin ortaya çıkmasını sağ
layacağı yerde, iddiaları, aksi yönde düzenlenen raporları, gerçekmiş gibi, kamuoyuna açıklamak
la yetinmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; amacımız, Türkiye Büyük Millet Meclisini ve kamuoyu
nu bilgilendirmek, iddia konularını belgeleriyle ortaya koymak, kusurlu görülenler hakkında yasal 
işlem yapılmasını sağlamaktır. 

12 Kasım 1995 tarihinde çıkan Sait Halim Paşa Yalısı yangını olayına gelince: Yalıdaki res
torasyon işlemlerine başlanırken, yasal zorunluk olduğu halde, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koru
ma Kuruluna başvurulmadığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Boğaziçi İmar Müdür
lüğü ye Sarıyer Belediye Başkanlığından, restorasyon konusunda ruhsat alınmadan işe başlandığı; 
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yalıda bulunan duman ve ısıya karşı duyarlı olan dedektörlenn bakım ve onarım sözleşmesinin 
1995 yılında yapılmadığı; sistemin, yangın sırasında devredışı olduğu kesinlik kazanmıştır. Yine 
yangın sırasında itfaiye irtibat telefonunun çalışmadığı; 1994 yılına kadar, hem tarihî eserler hem 
de yalı sigortalı iken, 1995 yılında sigorta işleminin yaptırılmadığı ortaya çıkmış ve şu anda, yan
gından kurtarılarak muhafaza altına alınan, 18 inci Yüzyıla ait tarihi eserler, isi, pisliği, tozu ve tuz
lu suyu ile kaderine terk edilmiş durumdadır. 

Yalının giriş katında bulunan, Türkiye'nin en büyük ebatlı (400X400 cm) ve içinde bizzat Sa
it Halim Paşa'nın da bulunduğu bir av sahnesini gösteren orijinal yağlıboya tablo, yangın esnasın
da kullanılan deniz suyunun tahribatıyla kaderine terk edilmiş bulunmaktadır. Değeri trilyonları 
aşan mobilyaların ise kurtlanmış olduğu, değişen hava koşulları, ısı ve nem nedeniyle cilalarının 
bozulduğu, tarihî pirinç avizelerde de oksitlenme başladığı, bir diğer tespitimiz olmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kısıtlı zaman içerisinde yapılan araştırmanın ortaya koy
duğu sonuçlar, iddia ve olayların soruşturmaya dönüştürülmesini gerekli kılmaktadır. Bu düşünce
lerle, keyfiyeti, Yüce Meclisin takdirlerine saygı ile arz ediyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi ve 
bizleri izleyen vatandaşlarımı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Aydın, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, görüşmelere devam etmek üzere, birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.06 

___ .— ^ _ ;— 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 17.20 
BAŞKAN : Başkanvekili Yasin HATİBOĞLÜ 

KÂTİP ÜYELER : Ali GÜNAYDIN (Konya), Kâzım ÜSTÜNER (Burdur) 

• ©' — . 
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 39 uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 15 arkadaşının, Sait Halim Paşa Yalısında Mey
dana Gelen Yangının Nedenlerini ve Turban Genel Müdürlüğüyle İlgili Yolsuzluk İddialarını Araş
tırmak Amacıyla Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Araştırması Komisyo
nu Raporu (10/2) (S. Sayısı: 115) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, müzakereye kortu raporun görüşülmesine devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 

Şimdi, sıra, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayin Süleyman Hatinoğlu'nda; buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Sait Halim Paşa Yalısında meydana gelen yangının nedenlerini ve TURBAN Genel 
Müdürlüğüyle ilgili yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komis
yonu, çalışmalarını tamamlamış, 149 klasör dolusu evrak ve 308 sayfalık araştırmanın, soruşturma-
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ya dönüştürülmesiyle ilgili rapor üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına sözlerime başlarken, Yü
ce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, raporda, TURBAN Genel Müdürlüğü İşletmelerinde birçok haksızlıkla
rın, yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin yapıldığı, belgelerle tespit edilmiş durumdadır. 

Sait Halim Paşa Yalısının ihmaldan dolayı yanması: Daha önceleri, bu yalıdaki yolsuzluklar 
nedeniyle, 1994 yılına kadar yalı ve paha biçilmez tablolar sigortalıyken, 1994 yılından sonra, ka
sıtlı olarak, sigorta yaptırılmamıştır. Neticede, "bir gün, Sait Halim Paşa Yalısı yakılacaktır" denil
miş ve yakılmıştır. Bu, bir durum tespitidir, burada bir kehanet yoktur; çünkü, yalının içi boşaltıl
mıştır. Kayıpların yok edilmesi gerekiyordu; onun için, yalı yakılmıştır. 

Şimdî, bu tarihî eserin yanış sebebi ve içinden kaybolan, başta tablolar ve tarihî eserlerin bu
lunabilmesi için, TURBAN hakkında soruşturma açılmasının zorunlu hale geldiğini görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, devlet, artık, işletmecilik yapmamalıdır. Devlet, TURBAN Genel Mü
dürlüğü kanalıyla, marina, otel ve lokanta işletmemelidir. Devlet bunları işletirse, başta hükümet 
ve bazı yöneticilerin, bu işletmeleri kendi çıkarlarına kullanacakları bir gerçektir ve neticede kul
lanmışlardır. Özelleştirme hükümlerine göre, başta TURBAN'm özelleştirilmesi gerekirken, bazı 
makamlar, bu kurumu kendi hizmetlerine tahsis etmişlerdir. 

Şimdi, araştırma raporlarındaki, zamanın TURBAN Genel Müdürü Sayın Ömer Bilgin'in bir
kaç becerisine kısaca bakalım: Kendini, TURBAN'a getirenlere ve yandaşlarına, hiçbir mevzuatı 
ciddîye almadan, başta marinada, otellerde ve lokantalarda, her türlü ücretsiz veya çok az ücretli 
hizmetlerde kusur etmiyor. Sayın Genel Müdür "bal tutan parmağını yalar" misali, DYP İsparta teş
kilatlarını, belediye mensuplarını, muhtarlarını ve delegelerini de bu arada ihmal etmiyor; onları da, 
zaman zaman, devlet kesesinden yatırıp, yedirip, kendisine siyasî gelecek hazırlıyor. 

Çiller ailesine ait President ve Denge isimli iki yatın bakımı ve onarımı, Özer Çiller'in talima
tıyla, TURBAN Kuşadası Marina İşletmesinde yapılıyor ve 114 066 mark borç tahakkuk ediyor. 
Çiller ailesi -arkadaşlar dikkat edin- önce bu borcu inkâr ediyor, sonradan, borç belgelenip kamu
oyuna duyurulunca, 86 bin markını ödedikleri ortaya çıkıyor. Geri kalan kısmı hâlâ ödenmemiştir. 
Madem borcu yoktu, neden 86 bin markını ödedi diye düşünmek gerekir. İyi ki, bu araştırma ya
pılmış, epey tahsilat yapıldı. Geri kalanı için de, savcıları göreve davet ediyoruz, inşallah, kalanla
rın tahsilatı da yapılır. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Biraz sonra ödendiğini göreceksiniz... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Çiller ailesinin bu tutumu bize pek yabancı değil
dir değerli arkadaşlar. Mesela, önce "Kuşadası Çiftliği bizim değil, iftira" dediler, sonra, tapuları
na geçirdiler. Antalya Kemer'deki motellerinin gelirlerini "Zübeyde Hanım Şehit Analarını Koru
ma Vakfına vereceğiz" dediler, ceplerine indirdiler. Amerika'daki mal varlıklarını satıp, gelirlerini 
Türkiye'ye getirip, yine aynı vakfa vereceklerini söylemişlerdi; fakat, onlardan da henüz bir ses 
yok. Değerli arkadaşlar, şimdi, bu vakıf/üniversite kuruyor ve Sayın Tansu Çiller de, hayât boyun
ca bunun başkanı oluyor. 

Ey, Sayın Çiller ailesi; mallarınızın ve gelirlerinizin vergisini devlete tam vermediniz, ödeme
mektesiniz; bari, mallarınızın zekatını bu vakfa veriniz! "Kulağım ezanda, Kuran'da, namazda, gö
züm bayrakta" deyip, milleti kandırıp; "...ama, aklım fikrim Amerika'daki mal varlığımda ve Tür
kiye'deki servetlerimde; Sarıyer'deki yeni 16 dairemde, Bizim Vadi Kooperatifinde" diye düşünen 
ve neticede "çoluk çocuğumun geleceğini Amerika'da arıyorum" düşüncesinde olanların aklına, 
fikrine ve emirlerine uyanlar, mutlaka bir gün, bu millete, bu devlete hesap vereceklerdir. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 
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Sayın TURBAN eski Genel Müdürü, iddia edilen, yüz kızartıcı bu sorumluluklardan kurtulup, 

asla, dokunulmazlık zırhına bürünemez. Milletin temsilcisi olarak, millete ve Meclise hesap ver- ' 
melidir. 

TURBAN'da, belki, günahsız bir sürü memur halen yargılanmaktadır. 
Sayın milletvekilleri, araştırmada, akla hayale gelmeyecek iddialar ve belgeler vardır; 149 kla

sörle Meclis Başkanlığına teslim edilmiştir. İsteyenler, oradan belge ve bilgi alabilirler. 
Sayın Ömer Bilgin'in mal varlığında büyük artışlar var. Genel Müdür olduğu zamanki duru

mu nedir; mal beyanı yok. Milletvekili seçildiğindeki mal beyanı nedir; bunların hiçbirisi bilinmi
yor. Komisyona beyannameler verilmemiştir. Sayın Ömer Bilgin'in kayınpederinin servetinde, 
Ömer Bilgin'in Genel Müdür olduğu dönemlerde, köşklere varan büyük servet artışı var. Köşk alan 
kayınpederi, acaba ne işler yapmıştır; ne kadar vergi ödemiştir; finansörlüğünü kim yapmıştır; bun
ların hiçbiri bilinmiyor. Bunların hepsinin açığa çıkması için, mutlaka, soruşturmanın açılması ge
rekiyor. 140 civarında suç duyurusu dosyası vardır, savcılıklarda bekliyor. 

Sayın milletvekilleri, bakınız, TURBAN Genel Müdürlüğünde başka neler oluyor: Çiller aile
sine ait iki yatın bedava bakım ve onarımı yapılır; Mert Çiller'e tenis öğretmek için, hocası, Kuşa
dası Marinaya tayin edilir ve hiç gelmeden maaşı ödenir. 

. ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Biraz sonra alacaksın cevabını... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Berk Çiller'e de, aynı marinadan, yeni Suzuki mar

ka su kayağı verilir; yerine, başka model, eskimiş su kayağı teslim edilir. Levent Kırca'nın "Olacak 
O Kadar" programına konu olmuştur; Jetsky'i, herhalde hatırlayacaksınız. 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Buna, siz inanıyor musunuz? 
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Hatinoğlu, biraz sonra cevabını alacaksınız. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Ayrıca, TURBAN da, sahte imzalarla evraklar tan

zim edilir, sahte faturalar düzenlenir; işe gitmeden maaş alanlar, müfettiş raporlarıyla tespit edilir... 
Bakınız, halen çalışır görünüp, işe gitmeden maaş alanlar var, 17 kişi -demin, arkadaşlar isimleri
ni söylediler; ben, onlardan bahsetmeyeceğim; ama, teftiş raporu burada, onlar hakkında da bilgi 
alabilirsiniz- ve geçmişte çalışıp, işe gitmeden maaş alanların sayısı da 18. 

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (istanbul) - Toplam 44... 
ADNAN KESKİN (Denizli) - Yatlara gel, yatlara!.. 

SÜLEYMAN-HATİNOĞLU, (Devamla) - Kurum personelinden, DYP'nin seçim mitingine 
katılanlara harcırah verilmektedir; zimmete para geçirmeler tahakkuk etmiştir. 

Yolsuzluklar: Bir yerin birkaç kez boyanması, fazla boya alımları; marinaya bedava bağlama 
yaptırılan yatlar; kanunsuz personel alımları; sahte mezuniyet diplomalarıyla üst düzeylere atama
ların yapılması; bedelsiz yapılan konaklamalar; siyasî mitinglere otobüs kiralanması ve değerli ar-
kaşlar, DYP'ye, tişört, bayrak ve flama yaptırılması... Bakın, buradan, bir tişört örneğini gösteriyo
rum, bu tişört, TURBAN tarafından yaptırılan bir tişörttür. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Ne biliyorsun?!. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Arkasında, Sayın Çiller' in resmi var. Şurada da, çe

kilmiş bazı fotoğraflar... 
ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Diyarbakır) - Çiller'in reklamını yapıyorsun. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Çiller'in bu tişörtünü giyip de, bu resimde görünen 

vatandaşların tamamı veyahut da bir kısmı, TURBAN Genel Müdürlüğünün personelidir. Üzerle
rinde şunlar vardır... (DYP sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN - Sayın Hatinoğlu, rica ediyorum efendim... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlar, işte, buradaki resimde görünen
lerden 4'ü şu anda tutukludur; 4'ü de, gıyabî tutuklama kararıyla aranmaktadır. (CHP sıralarından 
"Buraya da göster, göremiyoruz" sesleri) 

Değerli arkadaşlar, işin bitiminden sonra alınan fazladan istihkaklar var. Dikkat edin, bakın, 6 
müdürün imzasıyla ilgili olarak "tüm kararlar, iş bitmeden sonra alınmıştır ve bu kararların altını, 
gerek dönemin işletme müdürü ve gerekse genel müdürlük yönetiminin baskısı sonucu imza ettik" 
diyen marina müdürü ve iki muavin, satış şefi, muhasebe şefi; 6 imzalı tutanak... Diyorlar ki "bas
kıyla yaptık..." 

Geleceğim nasıl baskı yaptığınıza; onu da izah edeceğim... 
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Ne yapmışlar?.. ' . . . , . 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Ayrıca, yöneticilerin şahsî harcamaları, işletmeye 
ödettirilmiştir; çalınan faturalara ilişkin kısa tediye fişlerinin tanzimi yapılmıştır; demirbaş eşya alı
mında yapılan yolsuzluklar, bilgisayar kayıtlarının silinmesi, faturaların sahte faturalarla değiştiril
mesi, avansların sahte faturalarla kapatılması ve muhasebe evraklarının yok edilmesi gibi daha bir
çok yolsuzluklar devam edip gidiyor. 

Bu konuda, Maliye Bakanlığının üç başmüfettişinin önemli raporları var "inceleme değil, so
ruşturma istiyoruz" diyorlar. 

Sayın milletvekilleri, bu durumlara seyirci kalınamaz; yalı çetesinin gittiği yere kadar takip 
edeceğiz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Burada çok önemli bir noktaya dikkatinizi çekerim.'1995 yılında, Ömer Bilgin'in Genel Mü
dür olduğu dönemlerde -nisan, mayıs, haziran aylarında- TURBAN Genel Müdürlüğü, 2 milyon 
134 bin dolar zarar etmiş. 1996'da, aynı aylarda -nisan, mayıs, haziran, temmuz aylarında- ise, bu 
zararı kapatmış ve 32 bin dolar da kâr etmiş; aynı yıllarda... 2 milyon dolar, herhalde cebe gitti gö
rünüyor. 

NECATİ ALBAY (Eskişehir)-Genel Müdür mü değişmiş?!.. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Bütün bu yanlışlıklar, Sayın Bilgin'in yazılı telefon 

talimatlarıyla oluyor. İşte, Sayın Bilgin'in 30.12.1993 tarihli çok önemli bir genelgesini burada 
okuyorum. "Genel Müdürlüğümüzce yapılan tespitlerde, işletme ünitelerinin, genel müdür adına 
kendilerine verilen talimatlara gereken Özeni göstermedikleri görülmüştür. Gerek yazılı gerek tele
fonla verilen talimatlara tüm işletme yöneticilerinin titizlikle uymaları gerekmektedir; uymayanlar 
hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Bu yazıyı, kesinlikle, tüm personelin görüp okuyaca
ğı yere asm" diyor. 

Arkadaşlar, Genel Müdür Ömer Bilgin... Şimdi, bu genelge, çok calibi dikkat bir genelgedir. 
Genelgede "gerek yazılı gerekse telefon emirleriyle" diyor; biz de idarecilik yaptık, yıllarca genel 
müdürlük yaptık, yani, minareyi çalan kılıfını hazırlar; çalınacak veyahut da'çırpılacak olan işlerle 
ilgili talimatlar telefonla; çünkü, onun belgesi yok!.. 

TURBAN'ın bir sürü memuru yargılanıyor; kimisi içeride, Ömer Bilgin de burada maşallah!.. 
Değerli arkadaşlar, bu genelgeden sonra, Sayın Bilgin'in, artık, kendisine bağlı birimlerin ba

şındaki kişilerin sorumluluğunun olmadığı kanaatini taşıyorum ve buna göre, Bilgin'in dışında hiç 
kimseninin bir sorumluluğu yoktur. • 

Şimdi, bu Meclis, Sayın Bilgin'i ve koruyanları sorumsuz tutabilir mi? Yalnızca bu iddialar bi
le, TURBAN Genel Müdürlüğünün, gerek siyasî gerekse idarî açıdan bağlı bulunduğu Başbakanın, 
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ne kadar zafiyet içerisinde olduğunu göstermiyor mu?!.. Milletin malı, herkesin gözü önünde yağ
ma edilmiş; fakat, Başbakanlık, ilgili Genel Müdür hakkında Cumhuriyet Başsavcılığının bu suç 
duyurusunu, Memurin Muhakematı Kanununa göre işleme dahi koymamıştır fezlekeleri uzun za
man bekletmiş, ta ki, Ömer Bilgin milletvekili olup, dokunulmazlık zırhına bürünene kadar... 

Değerli arkadaşlar, kendisi, bugün, tam bir yıllık milletvekili. Yandaşları hapiste veya bazıla
rı sorgulamada... 

MEHMjET SEVlGEN (İstanbul) - O, şimdi, milletvekili... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Değerli milletvekilleri, ayrıca, araştırmada, ilgili 
kuruluşlardan istenen bazı bilgiler verilmemiş; âdeta, devlet sırrı gibi saklanmış; istenilen bazı ki
şilerden de ifadeler alınamamıştır. Bu nedenle, temsilde adaletin, yönetimde istikrarın sağlanabil
mesi için ve olayların da kimsenin yanına kâr kalmaması için, bu araştırmanın soruşturmaya dö
nüştürülmesi zorunludur. Ülkenin bu kadar âli menfaatları dururken, bu kadar adi menfaatlarla uğ
raşanlar hakkında, ne bu Hükümet ne bu Meclis asla seyirci kalamaz; aksi halde, milletimize karşı 
dürüstlükten, ahlaktan, faziletten, hukuktan, vicdandan ve Yüce İslam Dininden bahsetmekle hiç 
kimseyi inandıramayız. 

Değerli arkadaşlar, işin vebali büyüktür. Bu konuda, Yüce Meclise güvenim tamdır; ancak, bu 
Hükümete, yolsuzluk üzerinde güvenimiz kalmamıştır; bu durumu, aklanan soruşturma dosyaları 
açıkça ortaya koymaktadır. 

Sayın milletvekilleri, şu ortak Hükümetin yapısına bir bakınız; ortaklardan birinin genel baş
kanı diğerine "eroinci" diyor, 4 milyar tazminat alıyor; adaletin başındaki Bakana "şerefsiz, milli
yetsiz" diye hitap ediliyor, 2 milyar tazminat alıyor. Şimdi, bunlar ortak Hükümet; bunlara güveni
lir mi?!. . 

Öte yandan, Türkiye yağma edilsin, devletin ve milletin paralan onun bunun cebine insin... 
Kimsede ses yok... Yeter ki bu Hükümet devam etsin, yolsuzluklar örtbas edilsin, soruşturmalar ak
lansın, gerisi kolay!.. "Hey gidi Türkiye Cumhuriyetinin ilkeleri, demokrasinin kuralları, devletin 
kurumları, neredesiniz; nerede bu devlet" diyesim geliyor değerli arkadaşlar. 

Ulu Önder Atatürk, cumhuriyeti bize emanet ederken, cumhuriyet için "cumhuriyet, fikren, il
men, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar İster" demiştir. Değerli arkadaşlar, şimdi ne
rede bu muhafızlar?!. (ANAP sıralarından alkışlar) 

YAHYA ŞİMŞEK (Bursa) - Susurluk'ta!.. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Şimdiki Hükümete bakıyoruz; ortaklar hacıyla ba
cı olmuşlar, güya memleketi idare ediyorlar... Bacının derdi yolsuzlukların örtülmesini beklemek, 
hocanın derdi de Hükümette ne pahasına olursa olsun kalalım ve Refah kadrolarını kuralım... 

Değerli arkadaşlar, işçi, memur sokakta "ey hacım, ey bacım; memurum, açım" diye bağırı
yor; niye sesinizi çıkarmıyorsunuz?!. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bugün, biz, askerimize verilen hiçbir zamma karşı değiliz; ama, memuru, Türk siyasetine düş
man ettiniz. Bunun yanında, askere,verilen zammın, hiç olmazsa, bir kjsmı da memura verilseydi, 
bu sempati köprüsü kurulabilirdi. Burada büyük bir yanlışımız var. 

Değerli arkadaşlar, evet, hiçbir gizlilik, sorumluluğu gerektirmez. Gelin, her şeyi açığa çıka
ralım ve yargıya gitmesi için gerekeni yapalım; Yüce Mecliste denetimi çalıştıralım. Tersini yapar
sak, TURBAN olayları, her işte bir yol olur. Bu gibi yollar doğru yol değil, Refahyol değil; ta Su-
surluk'a kadar uzanan yanlış, kirli ve silahlı yol olur. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın)-Kaldığı yerden başlayın. 
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SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Şimdi, burada, bazı konuşmacılar -tabiî, Sayın Bil

gin de- Dumankaya'nm Başkanlığı konusunu eleştirecekler. Sayın Dumankaya ile Ömer Bilgin'in 
hiçbir akrabalığı, yakınlığı ve eskiden dostluğu, tanışmışlığı yok; herhangi bir husumetin olması da 
mümkün değil. 

Sayın Dumankaya, bir milletvekilinin aslî görevi olan denetim görevini yerine getirmiştir ve 
getirmektedir. 

BAŞKAN - Sayın Hatinoğlu, son dakikaya giriyorsunuz. Toparlayasınız diye uyarıyorum. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Sayın Bilgin, Sayın Dumankaya'ya bir dosya gön
deriyor, bir dosya dağıtmış ve "dosyada şunlar şunlar var" diyor. Ben, Sayın Bilgin'e buradan sor
mak istiyorum; ama, Sayın Bilgin'i de zaten göremiyorum; çünkü, o, çok rahat, dışarıda çay içi
yor!.. 

Dumankaya, benim bildiğim kadarıyla, hepinizin bildiği kadarıyla, namuslu, şerefli biridir. Si
zin gibi yanlışları olsaydı, eğer bu şekilde yolsuzlukları olsaydı, Dumankaya, bu yolsuzlukların 
üzerine zaten gidemezdi. Bir açığı olsaydı, gidemezdi; gittiğine göre, hiçbir açığı yok. Dumanka
ya'nm bütün kurumları beş yıldır tetkik ediliyor. Nerede raporları; kapatılan var mıdır, cezası ne
dir, onları da çıkarın. 

Değerli arkadaşlar, tapu daireleri, vergi daireleri, gümrük kapıları, devlet bankaları bu Hükü
metin elinde değil miydi daha önce? Beş yıldır neredesiniz? Dumankaya'nm varsa böyle bir duru
mu gereğini yapın. 

Sayın Bilgin'e buradan şunu söylüyorum ve "seni Meclis affetse, millet affetmeyecektir; seni 
Allah'a havale ediyorum" diyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, eğer, bu işlerde samimî isek, milletvekillerinin yüz kızartıcı adi suçlar
la, yolsuzluklarla ve hırsızlıklarla ilgili dokunulmazlıklarını kaldıralım ve bu iş bitsin. Burada yap
mak istediğimiz de budur; bu şekildeki pisliklerin ortadan kalkması için mutlaka, dokunulmazlığın 
kaldırılması gerekmektedir; ' 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) • ' . ' . . . , . 
Sayın Başkan, 1-2 dakikanızı rica edeceğim. 
BAŞKAN - 1 dakika; peki. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) - Sayın Dumankaya'nm KİT Komisyonu üyesi olup, 

konuyu bilen, araştıran bir milletvekili olarak bu komisyona üye seçilmesi, Başkan olması çok do
ğal bir olaydır; ancak, Sayın Ömer Bilgin'in milletvekili seçildikten sonra, genel müdürlüğü döne
miyle ilgili, TURBAN'daki icraatlarıyla ilgili yolsuzlukları araştıran bir komisyona üye olması bir 
talihsizliktir; çünkü, aynı kişi, hem savcı hem hâkim hem de suçlanan kişi nasıl olur değerli arka
daşlar?!. 

Sayın milletvekilleri, neticede, Yüce Meclisin -birçok müfettiş ve uzman ekiple müşterek ola
rak hazırlanan- araştırma komisyonu raporunu değerlendirip, sonucuna göre işlem yapacağına 
inancım tamdır. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP, DSP ve GHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar) 

BAŞKAN - Sayın Hatinoğlu, teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, sıra, Doğru Yol Partisi Grubu sözcüsünün konuşmasında; Sayın 
Aykurt'u DYP sözcüsü olarak kürsüye davet ediyorum. 

Buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
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DYP GRUBU ADINA MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; Turban Genel Müdürlüğü ile ilgili Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerinde, 
Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınıza geldim; bu vesileyle, Sayın 
Başkanlık Divanını ve Yüce Meclisin değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

Çok değerli milletvekilleri, yüksek huzurlarınıza getirilen bu araştırma komisyonu raporu, 
bundan evvel, bu çatı altında tartıştığımız, konuştuğumuz benzeri raporlardan, muhteva itibariyle, 
üslup itibariyle, karar nisabı itibariyle farklılıklar ve özellikler göstermektedir. 

Raporda ileri sürülen ve hiçbir mesnede dayanmayan birtakım... (ANAP, DSP ve CHP sırala
rından "Oo..." sesleri, gürültüler) 

AHMET KABİL (Rize) - Neyin mesnedi; dosyalar var, dosyalar ortada... 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) - Müsaade buyurun efendi m... 
AHMET KABİL (Rize) - Ne itiraz ediyorsun... 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) - Birtakım iddiaların ve ithamların sahibi Sayın 

Dumankaya'dır. , l 

BAŞKAN - Sayın Aykurt, sürenizi durdurdum; bir dakikanızı rica edeyim. 

Sayın milletvekilleri, hiçbir hatip muhatabın gönlünden geçtiği biçimde konuşmaya mecbur 
değildir. Çıkan hatipler belgeler gösteriyorlar ve "bunlar, namusu mücessem belgelerdir" diyorlar. 
Kimsenin itiraz hakkı olmaz; ama "o belge geçersiz" demeye de kimsenin hakkı yok. 

ALİ COŞKUN (İstanbul) - Büyük talihsizlik... 
BAŞKAN - Efendim, rica ediyorum... Müsaade buyurun... Hatibi dinleyin... Efendim, ben, sü

kûnetle Genel Kurulu yönetmek zorundayım. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, o, bir zamanlar Hoca için "eroinci" de

mişti. 
BAŞKAN - Sayın Hatinoğlu, kürsüden şimdi indiniz. 

Buyurun Sayın Aykurt. 
MUSTÂFA KEMAL AYKURT (Devamla) - Değerli milletvekilleri, değerli arkadaşlarım; bu 

rapordaki iddiaların, ithamların sahibi Sayın Dumankaya'dır. Başka bir ifadeyle, bu raporda ileri 
sürülen olaydaki iddiaların müddeisi, müştekisi ve muhbiri Sayın Dumankaya'dır. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Savcı., Savcı... 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) - Şimdi görüyoruz ki, Sayın Dumankaya bu iddi

aları araştırmakla görevli Komisyonun da Başkanıdır; yani, davacı, kendi açtığı davanın hâkimidir. 
Böyle şey olur mu; evvela bunda bir mutabakat sağlamamız lazım. 

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Komisyonda 9 kişi var... 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) - Bakınız, bu olay, genel hukuk ilkelerine aykırı

dır. Bunu bilmek için, düşünmek için hukukçu olmaya hacet yok. 

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Sayın Dumankaya tek başına mı karar ver
di? 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) - Sayın Dumankaya, biraz evvel, bu kürsüde, Sa
yın Çillerin, Sayın Genel Başkanına hitaben "bu komisyona Dumankaya seçilmesin" dediğini ifa
de etti. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Doğru. 
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MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) - Dedi mi demedi mi bilmiyorum; ama, demiş ise, 

bu kürsüde dedikodu, devlet adabına aykırı dedikodu yapılsın diye değil, bir hukukun temel ilkesi
ni hatırlayın diye söylemiştir; bunu bile idrakten yoksun insanlar, bu küsrüde bunu dedikodu mal
zemesi yaptılar; üzüntü duyuyorum. 

. MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Ömer Bilgin de Komisyon üyesi... . 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) - Sayın milletvekilleri, onun içindir ki, Sayın Du-
mankaya huzurumuza getirdiği bu raporla... 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Hepsi sahte öyle mi?!. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) - ... her türlü hukukî mesnetten yoksun, objektif 

kriterlerden yoksun, kin ve nefret dolu; her zaman bildiğiniz ve alışageldiğiniz hayalî, uydurma is
nat ve iftiralar listesi tanzim etmiştir. Bu rapor budur. (ANAP, DSP ve CHP sıralarından gürültü
ler) 

AHMET KABİL (Rize) - Size göre öyle... 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) - Bir başka tarafını inceleyelim değerli arkadaş

larım... 
ERKAN KEMALOĞLU (Muş) - Sayın Başkan; lütfen... Müdahale edin; olmuyor böyle... 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) - ...komisyonun 9 üyesi olmasına rağmen, Komis
yonda 4 üye arkadaşımız imza koyuyor. 

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Öbürleri nerede; öbürleri niçin gelmezler?.. 
BAŞKAN - Sayın Aykurt, bir dakikanızı rica edebilir miyim. 

Değerli milletvekili, ben Genel Kurulu uyardım. Şimdi, bakın, bundan sonra bir başka grup 
daha konuşacak, sonra Komisyon konuşacak. Benim ricam şudur: Sükûnetle dinleyelim, herkes, 
kararlarını, serbest hürriyeti içerisinde versin. Ben rica ediyorum, bundan önceki grupları, herkes, 
sakin ve sükûnetle dinledi; buna mecburuz. Beğenmeyebiliriz hatibi; ama, kim olursa olsun, her ha
tibi sükûnetle dinlemek zorundayız. 

Benim görevim, sükûnetle herkesi konuşma imkânına kavuşturmaktır. Rica ediyorum... 
Buyurun efendim. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) - Sayın milletvekilleri, Komisyonun 9 üyesinden 

4 üyesi rapora imza koyuyor, 5 üyesinin imzası yok; bu üyeler bilahara Komisyona gelerek muha
lefet şerhlerini ekliyorlar. Şimdi, hukukî açıdan baktığımız zaman, bu Koalisyon raporu hukuken 
mualleldir. 

ALİ HAYDAR ŞAHİN (Çorum) - Türkçe söyle... 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) - Evet; başka ifadeyle, bu rapor, yoklukla malul

dür, keenlemyekûndür. Çoğunluğun imzasını taşımayan böyle bir raporun Meclis gündemine geti
rilip, bu kürsüde nasıl görüşüldüğünü anlamakta zorluk çekiyorum. 

AHMET KABİL (Rize) - Gelmediler... Yazı yazıldı onlara; ama, gelmediler. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) - Şimdi, birtakım sataşmalarla benim konuşma 

insicamımı bozacağınızı sanıyorsanız, aldanıyorsunuz... Zorluk çekersiniz... 
AHMET KABİL (Rize) - Hayır, ben, doğruyu söylüyorum... Yazı yazıldı; ama, gelmediler; 

vicdanları müsaade etmedi. \ 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) - Öte yandan, raporu tetkik ettiğimiz zaman ve 
muhalefet şerhlerindeki gerekçelere baktığımız zaman; münhasıran, Komisyon Başkanı kendi it-
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ham ve iddialarını ispat etmek gayreti içerisinde çalışma yapmış ve Komisyon'üyelerini dışlayarak, 
birçok tahkikatı resen kendisi yapmak suretiyle hayalî İddialarını kanıtlamak gayreti içerisine gir
miş. 

AHMET KABİL (Rize) - Sayın hatip hangi iddia hayalî; lütfen onu söyle. 

BAŞKAN - Sayın Kabil, karşılıklı konuşma usulü var mı efendim? 

AHMET KABİL (Rize) - İsim versin. 

BAŞKAN - Efendim, size ne isimden?.. Sayın Kabil, rica ediyorum... 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) - Komisyon Başkanı Sayın Dumankaya, raporda 
tadat edilen isnat ve ithamların -biraz evvel arz ettim-müddeisi, müştekisi, muhbiridir dedik. Böy
le bir insanın, böyle bir kimsenin, böyle bir iddia sahibinin -ki oturduğu yer de bunu kanıtlıyor, be
nim iddiamı teyit ediyor- kendi iddiasını tahkikle görevli bir komisyonda görev almasının hangi 
hukuka, hangi vicdana sığdığını takdirlerinize sunuyorum. Böyle şey olur mu? 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Ömer Bilgin nasıl aldı? 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) - Şimdi, bakınız; eğer, bu yol açılırsa, bundan he

pimiz zarar görürüz. Yarın, bir başka siyasî parti hakkında bü türlü bir komisyon kurulabilir; yan
lış olur diyorum. . 

Sayın milletvekilleri, özetlersek; bu rapor, Komisyonun kuruluş biçimiyle, Komisyon üyeleri
nin sadece 4'ünün imzasının bulunuşu ile, hukuken hiçbir değeri olmayan ve burada konuşulmama
sı lazım gelen bir belgedir; ama, biz, bütün bunlara rağmen -siz olsanız belki terk ederdiniz Mecli
si, geçmişte yaptığınız gibi- size olan saygımızdan dolayı, Yüce Meclise olan saygımızdan dolayı 
ve kamuoyuna olan saygımızdan dolayı görüşlerimizi, burada, birer birer, delilleriyle, zaman ve 
mekân göstererek, rakamlarıyla gözlerinizin önüne sereceğiz. 

AHMET KABİL (Rize) - Ser bakalım. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) - Sanıyorum ki, bu rakamları, bu belgeleri koy

duğumuz zaman, vicdanları ve kalpleri gerçeklere âmâ olmayan insanların yüzleri kızaracaktır. 

Raporda, Sayın Çiller ailesine yöneltilen isnat ve iddialar şu başlıklar altında tanzim edilmiş
tir: Yatlar olayı, Okan Ünalmışer olayı -rapor böyle diyor- telefaks olayı, motorlu su kayağı olayı, 
Pelister Çiftliğinde açılan kuyu olayı ve Yeniköy Yalısının boyanması olayı. 

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) -Artezyen var; artezyen... 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) - Sayın milletvekilleri, şimdi, yatlar olayından 
başlayalım. "Prçsident" ve "Denge" isimlerini taşıyan yatlar, Marmara Holding A.Ş adına kayıtlı 
yatlardır... 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Özer Çiller ortak değil mi?!. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) - Her iki teknenin marina, tamir, bakım masraf

ları, bu şirket tarafından muntazaman ödenegelmektedir, ödenmiştir. 

AHMET KABİL (Rize) - Ne zaman?!. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Şirketin sahibi kim?! 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) - Bekleyin, sabredin; biraz sonra söyleyeceğim. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Ortaktır, ortak... Sahibi olmaz!.. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) - "President" isimli tekne için... (Gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın Aykurt, efendim, rica ediyorum... 
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Sayın milletvekilleri, bakın, biraz sonra... 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Şirketin ortağı kim; Özer Çiller mi, Tansu Çiller mi?!. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, biraz sonra, Anavatan Partisi Grubu üyesi de olan Komis

yon Başkanı bir konuşma yapacak. Aynı manzarayla karşılaşmasını ben de arzu etmem, siz de et
mezsiniz. Rica ediyorum.,. 

Buyurun efendim. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) - Şimdi, devam ediyoruz; "President" isimli tek
ne için -biraz evvel bir konuşmacı bahsetti; şimdi cevabını alacak- 1994-1995 yıllarında 70 693 
mark ve "Denge" isimli tekne için 1995 yılında 13 873 mark düşük ücret tarifesi uygulandığından 
bahisle, ilave fark ücreti tutarı 29 500 mark ve böylece, toplam ödenmemiş borcun 114 066 mark 
olduğu iddia edilmekte. Bu borcun -yine iddia devam ediyor- tahsili için, Ankara 7. nci İcra Me
murluğu marifetiyle cebrî icraya başvurulduğu da ileri sürülmekte. Muhalefetin ve özellikle Ana
vatan Partisinin alışkanlık haline getirdiği mesnetsiz ve asılsız iddia ve ithamlara karşı hazırlıklı 
olan Marmara Holding Anonim Şirketi... 

AHMET KABİL (Rize) - O üslup size ait; onu siz kullanıyorsunuz. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) - ...Kuşadası Marina Müdürlüğüne müracaatla, 

Marmara Holding A.Ş'ye ait "President" ve "Denge" isimli teknelerin borcu olup olmadığını yazı
lı olarak sorar. Dikkat buyurun; Kuşadası Marina Müdürlüğü tarafından verilen 16.9.1994 tarih ve 
1994/933 sayılı cevabî yazıda, adı geçen şirkete ait teknelerin hiçbir borcu bulunmadığı bildirilir. 

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Belgeleri burada... 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) - Burada, marina müdür yardımcısı, muhasebe şef 

yardımcısı imzasını taşıyan iki imza var; bu, birincisi belge... 
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Üç sene sonra mı hazırlandı o belgeler?! 
AHMET KABİL (Rize)-Tarihi ne zaman? 

. MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) - Bütün bunlara rağmen, icra takibi konusu olan, 
borç doğurucu nitelikte olmayan ve ilamsız takip yoluyla takibe konulan 85 449 mark tutarındaki 
parayı ihtirazı kayıtla, yani "her türlü talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla" şerhini koya
rak 17.10.1996 tarih ve 1981 sayılı makbuz ile 85 450 mark olarak TURBAN Genel Müdürlüğü 
veznesine öder. İşte belgesi... 

AHMET KABİL (Rize) - Madem borcu yok, niye ödedi? 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) - Sen anlamıyorsun ki benim konuştuğumu "ihti

raz! kayıtla" diyorum "talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla" diyorum. Nereden mezun ol
dunuz bilmiyorum; ama, biraz hukuk bilgisi öğrenin canım... İhtiraz! kayıt ne demek; ileride talep 
ve dava hakkım mahfuz. Yarın göreceksiniz, zaten, bunlar, istirdat davasıyla geri alınacak, müker
rer ödeme bunlar, mükerrer... İşte belgesi... 

AHMET KABİL (Rize) - Göreceğiz... Zapta geçsin... 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla)-Sabır gösterin... 
Devam ediyoruz; keza, bu para ödendikten sonra, ek bir yazıyla -yine aynı kuruluş tarafından-

181 875 378 lira daha istenmiş, bu para da, yine ihtiraz! kayıtla "talep ve dava hakkımız mahfuz 
kalmak kaydıyla" şerhi konularak, 11.11.1996 tarih ve 2174 sayılı makbuzla TURBAN Genel Mü
dürlüğünce ödenir. Tamam mı; bu da ödenir... İşte makbuzu... Belgeler konuşuyor, belgeler; mü-
cerred iddialar değil! 
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AHMET KABÎL (Rize) - Biraz sonra belge konuşacak, cevabını alacaksın. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) r- Değerli arkadaşlarım, bunun dışında, işletmenin 
teknik atölyesinde yapılan hizmetler karşılığını... Şimdi, bir arkadaşımız burada birtakım şeyler 
söyledi ve "tamir, bakım, bilmem ne masraflarını Marinaya ödettiler" dedi... Bu kürsüde herkes 
konuşur, konuşmalıdır da; yalnız, herkes, konuşmasının nereye varacağını da hesaplamalıdır ve 
söylenen sözlerin de vicdan terazisinde tartılması lazımdır. Bakalım biz ne cevap vereceğiz? Şim
di veriyoruz cevabı; bakalım öyle mi, böyle mi? 

işletmenin teknik atölyesinde yapılan hizmetler karşılığında, 16.2.1995 tarih ve 23481 sayılı 
faturayla 130 751 901 lira; yine aynı tarih ve 23480 sayılı faturayla 447 721 263 lira. 31.10.1994 
tarih ve 94/1077 sayılı Kuşadası Marina Müdürlüğünün ayrıca... Devam ediyoruz... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Onların tarihi ne? • ' 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) - Söyledim. 

Ödeniyor ve ayrıca, Kuşadası Marina Müdürlüğünün TURBAN İşletmeleri Genel Müdürlüğü
ne hitaben ilgi 31.10.1994 tarihli yazısına verdiği cevaba göre "President" isimli yatın borçları için 
isimli yatın borçları için, 20.9.1994 tarih ve 276285 No'lu faturayla 1 355 010 805 lira ve yine bu 
belgede, aynı tarihli ve 0222879 No'lu faturayla 1 719 052 022 lira olmak üzere, toplam 3 136 062 
927 lira olarak işletmeye ödendiği... Bu da ödeniyor. Yine, 17.11.1995 tarih ve 25711 sayılı fatu
rayla 2 91-2 636 000 lira... Faturası da bu. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydm) - Artezyenden bahset... ; 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) - Oraya geleceğim... 
7.1.1994 tarih ve 6544 No'lu tahsil fişiyle 60 milyon lira ödendiği; 14.1.1994 tarih ve 6548 sa

yılı tahsil fişiyle 169 milyon 673 bin lira ödendiği; 1.2.1994 tarih ve 6550 sayılı tahsil fişiyle 228 
283 970 lira ödendiği..., 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Artezyene gel; süre bitti... 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) - Niye?!. Teker teker verelim hesabını... Öyle de

diler burada. 
14.4.1994 tarih ve 003537 sayılı tahsil fişiyle 815 556 700 liranın ödendiği; 17.5.1994 tarih ve 

3701 sayılı tahsil fişiyle 897 053 235 liranın ödendiği; 12.7.1994 tarih 001734 sayılı tahsil fişiyle 
965 495 400 lira ödendiği görülüyor. 

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul)-Alacaklı çıkaracaksın galiba!.. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla).- Bakınız, bu rakamları alt alta koyduğunuz za

man, tekne bedellerini aşan boyutlarda öderien para var. (ANAP sıralarından "alacağı var" sesleri) 
Evet, alacağımız var belki de... (ANAP, DSP ve CHP sıralarından alkışlar [!)) 

Onun için, kaydı ihtiraziyle ödemişiz. Bakın, siz bir şeyi anlamıyorsunuz; onun için kaydı ih-
tirazi şerhi koyarak ödemişiz; onu söylemeye çalışıyorum. 

Hani, nerede buradaki iddialar?.. Marinadaki ödenmedi, tamir parası ödenmedi, bakım parası 
ödenmedi, kira parası ödenmedi... Bu ne?!. 

AHMET KABİL (Rize) - Kaç kişinin alacağı var?!. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) - Şimdi, Okan Ünalmışer olayı, hiçbir mesnede, 

delile, bilgiye, belgeye dayanmayan, mücerret iddianın adıdır. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Şu artezyene gel... 
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MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) - Telefaks olayı... Bakınız, yine belge gösteriyo

rum; Sayın Çiller ailesinin bahsedilen evdeki faksı, numarasıyla bu; alındığı yer, Işık Elektrik... 
Böyle bir faks filhal çalışır vaziyetteyken, bir sorumsuz kişinin o eve başka bir faks götürdüğü id
diasına inanmak için, akıl, idrak ve izandan yoksun olmak lazım; böyle şey olur mu?! (DYP sıra
larından alkışlar) Faturası da bu... 

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - O faturanın sizde işi ne?! 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) - Motorlu su kayağı iddiası var. Güya, iddiaya gö
re, motorlu su kayağı, Jet Ski marka motorlu su kayağı, üzerinde Honda yazılı başka bir tekneyle 
değiştirilmiş, ondan sonra da bilmem ne olmuş deniliyor. îşte belgesi beyler... Bakınız, bu, motor
lu su kayağının bulunduğu yerdeki masrafları, ödenen faturaları; dokümanlar cetvel halinde; resmî 
belge burada. Belge konuşuyor. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Savcıya gönder savcıya... 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) - Bu da kavli mücerrette kalan soyut iddia... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) - Sayın Başkanım, 2 dakika daha rica edeceğim. 

BAŞKAN - Efendim, lütfen toparlayın.. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) - Kuyu olayı son derece gülünç bir olay. Efendim, 
Sayın Çiller ailesi çiftliğinde kuyu açtırmış, bunun bedelini TURBAN'a fatura ettirmiş iddiası var. 
Bakınız beyler, insaflı konuşalım; bu kuyu, Deşici Sondaj İşletmeleri tarafından açılmış ve 
1.9.1994 tarihli faturayla, Katma Değer Vergisi dahil, 230 milyon lira bedel, bu şirketin sahibine 
ödenmiş. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Adını okuyuver. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) - Adı da -okuyalım- Ahmet Fikirdeşici... Ne di
yor: "Kuşadası Kirazlıyolu üzeri Çamtepe mevkiindeki Suna Gönül Pelister adına kayıtlı arazide 
sondaj çalışmaları yaptım; su, faal şekilde akmaktadır. Ücretini tam olarak nakit aldım; hiç bir ala
cağım yoktur. İşlerde doğabilecek aksaklıklar tarafıma aittir." 

Sayın Dumankaya bir şey unutmuş burada; aklına gelmemiş galiba; burada, bir de elektrik hat
tı, trafo yapıldığı iddiasını söylemişti daha evvel; onu unutmuş; onun faturası da bu; 575 milyon li
ra para ödenmiş... Faturası da bu... 

Yeniköy Yalısının boyanması iddiasını ispat edecek, tevsik edecek hiçbir belge yoktur; iddia 
ediyorum ve büyük konuşuyorum. Eğer, kimin elinde Yeniköy Yalısının boyanması hususunda, 
Sait Halim Paşa Yalısının boyasının alındığı hususunda belgesi varsa, açıklamayan namerttir! Ki
min elinde varsa, açıklamayan namerttir! (DYP sıralarından alkışlar) Açıklayın bunu!.. Böyle şey 
olur mu!.. 

AHMET KABİL (Rize)-Açıklamayan namerttir. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görülmek

tedir kii Sayın Çiller ailesine izafe edilen ve TURBAN'daki yolsuzluklarla illiyet rabıtası kurulma
ya çalışılan... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Sayın Aykurt, Genel Kurula saygınızı sunun. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) - Bağlıyorum efendim. 
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...iddiaların hiçbir ciddiyeti, hiçbir esası yoktur. Kaldı ki, o zamanın Genel Müdürü hakkında, 

Başbakanlık Teftiş Kurulunca, Yüksek Denetleme Kurulunca, KİT Komisyonunca tahkikat yapıl
mış; bunlar sonuçlanmış. Savcılar olaya el koymuş; mahallî cumhuriyet savcılarına yazı yazmış, il
liyet rabıtası görmediği için. 

Tabiî ki, vaktimiz olsaydı, şurada, Sayın Dumankaya'nm hatırlayacağı birtakım isimler anons 
edecektim. Şurada, Shovv Oto Elektrik Şirketiyle ilgili bir kira sözleşmesi var. 53 bin dolar aylık 
kira veriyor Sayın Dumankaya. 6 112 metre yer kiralamış; yetmemiş; 1 490 metrekare daha kira 

. sözleşmesi için kavga veriyor. 

CENGİZ ALTINKA YA (Aydın)-Niye onun için ayrı bir önerge vermiyorsun?! 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) - Vaktim olsa bunu konuşabilseydim... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Önerge ver. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) - Yine, asıl yolsuzluk da, Nisan 1996 tarihinde... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Aykurt, son cümlenizde saygılar sunar mısınız lütfen. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) - Sön cümlemi söylüyorum. 
Asıl yolsuzluk da, 1996 Nisan döneminde... ...... 
BAŞKAN - Sayın Aykurt, Genel Kurulu selamlayın lütfen. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) - .'. .Özelleştirme İdaresinde sorumlu Devlet Ba

kanı Sayın Rüşdü Saraçoğlu tarafından yapılan TURBAN yolsuzluğudur... 

BAŞKAN-Sayın Aykurt!.. Sayın Aykurt!.. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) - ...ve müfettiş raporlarında mevcuttur. 

BAŞKAN - Sayın Aykurt, Genel Kurulu selamlar midiniz. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) - Evet, tamamlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, inşallah önümüzdeki günlerde onu da anlatırız. 
Ben»bu vesileyle sözlerimi toparlıyor... ~ 
BAŞKAN - Efendim, toparlamayın! 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) - ...Sayın Başkanlık Divanını ve Yüce Heyetini

zi saygıyla selamlıyorum. 
Zalimin zulmü varsa, mazlumun da Allah'ı vardır diyorum; saygılar sunuyorum.(DYP sırala

rından alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın Aykurt, teşekkür ediyorum. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan.... 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın konuşmacı, benim... 
BAŞKAN-Sayın Dumankaya, siz Komisyon Başkanısınız, konuşacaksınız efendim; siz bu

yurun oturun. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Hayır, Sayın Başkan, benim ismimi vererek, şirketimin 

ismini vererek "asıl yolsuzluğu Halit Dumankaya'nm şirketi yaptı" dedi. İçtüzük gereği, bunun dü
zeltilmesini istiyorum. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Yolsuzluk demedim; dinlememişsin. 
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BAŞKAN - Buyurun oturun, tutanakları getirteyim. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Demin kaynak sordunuz da; o kaynağı nereden 
buldun dedim. 

BAŞKAN - Efendim, siz istirahat buyurun, ben tutanağı getirteyim, bakayım. 
Gruplar adına son konuşmayı yapmak üzere, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Mehmet Ali Şa

hin. 
Buyurun Sayın Şahin. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Muhterem Başkan, Meclisimizin 
saygıdeğer üyeleri; hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. (10/2) esas numaralı Meclis Araştır
ması Komisyonunun raporu üzerinde, Refah Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzuru
nuzdayım. 

Değerli arkadaşlarım, 20 nci Dönemde ilk kurulan araştırma komisyonlarından birinin raporu 
üzerinde, şu anda müzakere yapıyoruz. Bu araştırma önergesi ne için verilmişti ve bu araştırma 
önergesinin kabulü üzerine kurulan komisyon, hangi görevi ifa için kurulmuştu? 

Değerli arkadaşlarım, bu komisyonun iki amaç için kurulduğunu görüyoruz: 

Bu komisyonun birinci görevi, 12 Kasım 1995 tarihinde, İstanbul'da Sait Halim Paşa Yalısın
da meydana gelen yangının nedenlerini araştırmak, 

•İkinci görevi de, TURBAN Genel Müdürlüğüyle ilgili yolsuzluk iddialarını araştırmak. 
Araştırma raporunu okuduğumuzda, araştırma önergesinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

13 Şubat 1996 tarihli 12 nci Birleşiminde kabul edildiğini görüyoruz ve komisyonun 6 ay 8 gün ça
lıştığını, yine rapordan tespit ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, komisyon raporu, toplam 216 sayfadan ibaret. Komisyon raporunu de
ğerlendirmeye aldığımızda, iki açıdan değerlendirme yapmanın doğru olacağı kanaatindeyim. Bun
lardan biri usulî açıdan... 

Değerli arkadaşlarım, şimdi söyleyeceklerim sadece bu komisyonla ilgili değil, bu zamana ka
dar kurulmuş olan araştırma ve soruşturma komisyonlarıyla da ilgilidir, bundan sonra kurulacak 
muhtemel araştırma ve soruşturma komisyonlarıyla da ilgilidir. Bunlar, bir arkadaşınız olarak tes
pitlerimdir, Bunu, burada arz etmeyi -biraz önce Sayın Aykurt konuşurken bazı itirazlar oldu- bir 
görev olarak biliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi, Meclis araştırması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bil
gi edinme ve denetim yollarından biridir. Nitekim, Anayasamızın 98 inci maddesinin üçüncü fık
rası "Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden ibarettir" diyor. 
Demek ki, Meclis araştırması, sadece bir incelemedir, bir tespittir; Meclisimizin, belli bir konuda 
bilgi edinme yoludur. 

Değerli arkadaşlarım, peki, araştırma komisyonlarında kimler görev alabilir, acaba, tüm mil
letvekilleri araştırma komisyonlarında görev yapabilir mi? Bu konuda, İçtüzüğümüzün 104 ve 105 
inci maddelerinde açık bir hüküm göremiyoruz. Göremememize rağmen, acaba her milletvekili -
önergeyi imzalayan da olsa- araştırma komisyonlarında görev alabilir mi? Saygıdeğer arkadaşla
rım, ben, görev alamayacağı kanaatindeyim. 

Meclis araştırma komisyonlarının başkanlık divanının nasıl teşekkül edeceği, tatil ve ara ver
melerde çalışması, komisyonların toplantıya çağrılması, toplantı karar yetersayısı, komisyonlara 
devam gibi konularda da İçtüzüğümüzün 104 ve 105 inci maddelerinde hüküm yoktur; ama, biz bu 
konuda ne yapıyoruz; İçtüzüğün, ihtisas komisyonlarıyla ilgili, 24'ten başlayıp 29'a kadar devam 
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eden maddelerinden ve sonraki maddelerinden yararlanıyoruz. Araştırma komisyonlarında hangi 
üyelerimizin görev alıp almayacağı sorununa da, aynı yöntemle çözüm bulmamız mümkündür. 

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Konuya gelelim. 

MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - İçtüzüğümüzün 109 uncu maddesinin üçüncü fıkrasın
dan yararlanabiliriz. Bu madde şöyle diyor: Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre, hâkimlerin 
davaya bakmasına veya karara katılmasına engel oluşturacak durumda bulunanlar, Meclis soruştur
ma önergesini veren veya daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisinde ya da dışında, bu konudaki 
görüşünü açıklamış milletvekilleri, bu komisyonlara seçilemezler. 

ALT AN ÖYMEN (İstanbul)-Soruşturma o. 
MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Bir dakika. 

Sizin bir yorumunuz varsa, benim de bir yorumum var. İçtüzüğü ve Anayasayı yorumlamada 
Refah Partililerin ne kadar haklı olduğu konusunda, Anayol Hükümetinin, güvenoyu almadığı hal
de, almış gibi açıklanması sonucu, Anayasa Mahkemesi gereken cevabı vermiştir. Refah Partili hu
kukçuların Anayasa ve İçtüzükle ilgili yorumlarını, lütfen dikkatli takip ediniz. 

Değerli arkadaşlarım, biz, bu düzenlemenin, aynen, araştırma komisyonları için de geçerli ol
duğu kanaatindeyiz; ancak, maalesef, bu hususlara, sadece bu Komisyon için değil, diğer komis
yonlar için de riayet edilmediğini üzülerek görüyoruz. 

Şu anda raporunu müzakere ettiğimiz Komisyonun teşekkül tarzına, yukarıdaki yasal düzen
lemeleri göz önünde bulundurarak baktığımızda ne görüyoruz: 

Bir; önerge sahipleri Komisyonda görev almışlardır, hatta, birinci imza sahibi arkadaşımız Ko
misyon Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 

İki; önergede birinci imza sahibi ve Komisyon Başkanı, Meclis içinde ve dışında, önerge ko
nusuyla ilgili görüşünü defalarca açıklamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, peki, bu uygulama doğru mudur? Bir savcı, iddianamesini hazırladığı ve 
açtığı davanın hâkimliğini yapabilir mi? Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunumuzun 21 inci madde
si buna "hayır" diyor. 

Peki, bir araştırma ve soruşturma önergesini veren veya verenler, önerge üzerine kurulan ko
misyonlarda görev alabilirler mi? Bizim kanaatimize göre, Meclis İçtüzüğünün 109 uncu maddesi
ne göre, alamazlar. 

Peki, bir hâkim, baktığı davayla ilgili görüşünü veya reyini daha önce ihsası rey ederek, açık
layarak görüşünü belirtmiş ise, o davaya bakabilir mi? Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 23 
üncü maddesi de buna "hayır" diyor. 

Peki, bir araştırma ve soruşturma önergesini veren veya verenler, o önerge konusuyla ilgili gö
rüşlerini daha önce veya araştırma, soruşturma devam ederken açıklarlar ise, kurulan komisyonlar
da görev alabilirler mi, göreve devam edebilirler mi? Biz, Meclis İçtüzüğünün 109 uncu maddesi
nin üçüncü fıkrasının buna cevaz vermediği kanaatindeyiz. 

Halit Dumankaya arkadaşımız, çalışmaları başarılı, girişken, işini takip eden bir arkadaşımız, 
kendisini takdir ediyoruz. Keşke, vermiş olduğu bu önerge üzerine kurulan Komisyonda kendisi 
görev almasaydı. 

HASAN HÜSAMETTİN ÖZKAN (İstanbul) - Siz de, keşke ilk başta söyleseydiniz, sonunda 
değil! 

HİKMET AYDIN (Çanakkale) - Usulden mi reddedeceksiniz bunu, ona mı hazırlanıyorsu
nuz; geri zekâlı mıyız biz! 
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MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Rahatsız mı oldunuz?.. Efendim, bu,gerçekler sizi niye 

rahatsız ediyor?.. Bunlar hukukî gerçekler, niye rahatsız oluyorsunuz?.. Bana teşekkür etmeniz la
zım; bu hukukî yorumdan dolayı beni kutlamanız, tebrik etmeniz lazım. . 

Değerli arkadaşlarım, Meclisimizin siz değerli üyelerine bir önemli soru daha sormak istiyo
rum: Araştırma önergesini verenlerin komisyonlarda görev alması, hatta komisyon başkanlığını 
yapması yanlış da, araştırma önergesinin muhatabının o komisyonda görev alması doğru mu? O da 
külliyen yanlıştır. Sayın Ömer Bilgin'in de bu Komisyonda görev alması, katmerli bir yanlıştır. Do
layısıyla, bu, bir inat komisyonu olarak kurulmuştur. Sayın Ömer Bilgin 24 Nisanda Komisyona 
üye olmuştur; halbuki, bu Komisyon, şubat ayında kurulmuştur. Herhalde, Doğru Yol Partili arka
daşlarımız, önerge sahibinin Komisyon Başkanı olması karşısında -demek ki, bu böyle oluyor di
ye- Ömer Bilgin'i de -bana göre hatalı şekilde- bu Komisyona üye olarak vermişlerdir. Bu kardeşi
nizin hukukî yorumuna göre, her ikisi de yanlıştır. 

Değerli arkadaşlarım, diğer yandan, raporda iki ayrı ve farklı görüş göze çarpıyor. Raporun so
nunda, 2,5 sayfadan ibaret, 5 imzalı bir çoğunluk görüşü var; bir de, 214 sayfadan ibaret, azınlık 
görüşü var. Şu rapor, Komisyonun azınlıkta kalan üyelerinin hazırladığı bir rapor mahiyetinde; de
mokratik kriterlere ne kadar uygun düşüp düşmediğini, siz saygıdeğer arkadaşlarımın takdirlerine 
bırakıyorum. 

Bir de, Komisyonun, koro halinde değil de solp halinde çalıştığını, solo görevi yaptığını mü
şahede ediyorum. Sayın Dumankaya, bu konuları çok iyi bildiği için, Komisyonu toplamaya bile 
gerek duymadan, birçok çalışmalar yapmış; çünkü, 16 iş etmede inceleme yapıldığı Komisyon ra
porunda belirtildiği halde, sadece 8 toplantı yapılmıştır. Bu, Komisyonun, koro halinde değil, solo 
halinde çalıştığının da en çarpıcı örneklerinden biridir. 

Değerli arkadaşlarım, gelelim, arz ettiğimiz nedenlerle eleştirdiğimiz raporun içeriğine... Ar
kadaşlarımız "sadede gelin" diyorlar; şimdi sadede geliyorum. 

BAŞKAN - Sayın Şahin, bundan öncekiler de sadetti... 
MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Hayır... 
BAŞKAN - Efendim, sadet değilse, neyi ifade buyurdunuz... Bundan öncekiler de sadetti. 

Buyurun efendim. 
MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - ...Komisyonun içeriğinin önemli olduğunu ima etmek 

istiyorlar arkadaşlar. Benim usulle ilgili ortaya koymuş olduğum düşüncelerden, bazı arkadaşları
mız rahatsız oldular; aslında, rahatsız olmamız lazım. Bundan sonra kurulacak komisyonlarda bu
na dikkat edelim diye bu açıklamaları yapma ihtiyacını hissettim. Yanlış düşünebilirim. Yanlış dü
şündüğümü söyleyen arkadaşlarımız beni ikna ederlerse, fevkalade memnun olurum. 

Değerli arkadaşlarım, Komisyonun kuruluş amaçlarından biri, Sait Halim Paşa Yalısında mey
dana gelen yangının nedenlerini araştırmaktı. Raporda bu konuda ne görüyoruz... Raporda bu ko
nuya ayrılan bölüm, sadece 5,5 sayfadan ibarettir. 

Öncelikle, tarihî bir yalının yanmasını önemli görmesinden, bu konuyu araştırma konusu ha
line getirip bir araştırma önergesi vermesinden dolayı Sayın Dumankaya'yı kutluyorum. 

ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon) - Sadece o kadar... 

MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Sayın Dumankaya'nın Başkanlığındaki Komisyon tara
fından hazırlanmış bu konuyla ilgili bölümde şöyle bir cümle var: "Paha biçilemeyen kültür ve sa
nat hazinesi ecdat yadigârımız Sait Halim Paşa Yalısının tahribatına neden olan yangının planlı bir 
eylem olduğu görüşü ağırlık kazanmaktadır." : 
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Şimdi, tabiî, bu, önemli bir yargıdır; ancak, ben, bu 5,5 sayfayı didik didik, tekrar tekrar oku

duğumda, bu yargıya mesnet olacak delilleri ve gerekçeleri doğrusu bulamadım; yani, eğer, Sait 
Halim. Paşa Yalısı planlı bir eylem sonucu yakılmışsa, kim yakmış, kimler yakmış; bu plan nerede 
yapılmış? Gerçekten, raporda, bu konuyla ilgili herhangi bir bilgiyi yakalayamadım. 

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Kahraman Beye sorun, Kahraman Beye... 
MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım,! bu böyle olduğu halde, bu konu

da bir de soruşturma açılması talebi var. Bu konuyla ilgili raporun sonucunda şöyle diyor: "Evet, 
biz böyle bir kanaate vardık, soruşturma açılması lazım." 

Değerli arkadaşlar, İçtüzükte, soruşturmanın hangi hallerde açılacağı bellidir, yazılıdır. Peki, 
kimin hakkında açacağız soruşturmayı? Ömer Bilgin hakkında mı açacağız? Sayın Ömer Bilgin hiç 
başbakanlık da yapmadı, bakanlık da yapmadı; kimin hakkında açacağız soruşturmayı? Kaldı ki, 
değerli arkadaşlarım, yine raporda, bu yangınla ilgili olarak, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkcnt 
Şubesinin, 28 Kasım 1995 tarihinde Sarıyer Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu
ğu belirtiliyor. 

Şimdi, Komisyonumuz bunu bir delil olarak değerlendirip... Bakın, bir yılı aşkın bir süredir, 
Sarıyer Cumhuriyet Savcılığı bu konuda bir soruşturma başlatmış; ama, Komisyon raporunda bun
dan hiç eser yok. Bu dosyayı getirtip incelemeliydi ve bu konuda ne yapılmış olduğunu Genel Ku
rulun huzurunda bizlere anlatmalıydı. Belki, önemli ipuçları bulunmuştur, belki sanıklar yakalan
mıştır, belki takipsizlik karan verilmiştir... Bütün bunlardan habersiziz. 

Değerli arkadaşlarım, birtakım Komisyon üyelerince -benim kanaatime göre- hazırlanan rapo
run 214 sayfası, TURBAN Genel Müdürlüğüyle ilgili yolsuzluk iddialarına ayrılmıştır..Bu konuy
la ilgili, TURBAN'a bağlı 16 işletmede inceleme ve araştırma yapıldığı görülmektedir. Demin de 
ifade etmiştim; bu kadar yoğun bir çalışma yapan Komisyonun sadece 8 defa toplanmış olmasını, 
biraz manidar karşıladığımı da belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu işletmelerde, sahte faturalar yoluyla, sahte faturaların sahte faturalar
la değiştirilmesi yoluyla, avansların sahte faturalarla kapatılması yoluyla, bilgisayar kayıtlarının 
geriye dönük olarak değiştirilmesi yoluyla, bilgisayar kayıtlarının silinmesi yoluyla, muhasebe ev
rakının yok edilmesi yoluyla, bedelsiz yaptırılan konaklamalar, usulsüz personel alımları sebebiy
le suiistimal yapıldığı ileri sürülmektedir ve TURBAN'ın milyarlarca lira zarara uğratıldığı beyan 
edilmektedir. 

Bu sonuçlara hangi delillerle varılmıştır; raporda isimlerini göremediğim, zikredilmeyen bir
takım personelin beyanları, Sayın Durhankaya'nın tedarik ettiği anlaşılan uzmanların araştırmaları 
ve bir de, birtakım kamu kurum ve kuruluşlarının yapmış olduğu incelemeler, bu yargının delili 
olarak gösterilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu tespitler doğru mudur, yanlış mıdır?.. Bu sualin cevabını artık bağım
sız yargı organları verecektir. Niçin; çünkü, Komisyon, 135 suç duyurusunu, bundan bir süre ön
ce, değişik cumhuriyet savcılıklarına vermiştir. Artık, konu yargıya intikal etmiştir. Bakınız, 135 
ayrı suç duyurusunda bulunulmuştur, 121'inde Sayın Ömer Bilgin maznun olarak gözükmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, araştırma komisyonlarına, araştırmanın sonucunda savcılıklara suç du
yurusunda bulunma yetkisi verilip verilmediği konusunun tartışmalı olduğu kanaatindeyim. Çün
kü, sadece bir tespit yapar araştırma komisyonları; ama, mademki Araştırma Komisyonumuz, 135 
ayrı dilekçeyle böyle bir suç duyurusunda.bulunmuştur; o halde, yargıya güvenilmeli, yargının bu 
konuda vereceği karar beklenmelidir. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Anayasa hükmü de var. 

- 1 0 8 -



T.B.M.M. B : 3 9 24 .12 .1996 0 : 2 
MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Şimdi, ben, bu noktada, adı sıkça zikredilen, 20 nci Dö

nem Parlamentosunda birlikte çalıştığımız Ömer Bilgin arkadaşıma, bir arkadaş olarak bir çağrıda 
bulunmak istiyorum; Sayın Bilgin, sizi, cumhuriyet savcılıkları, bu suç ihbarları üzerine çağırabi
lir. Lütfen, dokunulmazlık zırhına bürünmeyin, gidin, savcılıklara ifadenizi verin. (ANAP^sırala-
rından alkışlar) 

ÖMER BİLGİN (İsparta)-Tamam... Tamam... 
MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Eğer, gerçekten suçsuz olduğunuza inanıyorsanız, gidin, 

verin ve hatta, bu cumhuriyet savcılıklarımdan herhangi biri veya birkaçı sizin dokunulmazlığını
zın kaldırılmasıyla ilgili, buraya, fezleke gönderirse, dokunulmazlığının kaldırılmasına dair "evef'i, 
ilk defa siz ellerinizle işaret edin, kaldırın. 

AHMET KABİL (Rize) - Siz verecek misiniz, siz!.. Refah verecek mi!.. 

MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Bakın, ben ne diyorum; yakında, buraya, Sayın Fethul-
lah Erbaş'ın dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili bir fezleke gelecek. Kendisiyle görüştüm, de
di ki, en önce ben isteyeceğim. Ben de dedim ki, ikinci olarak ben isteyeceğim. 

AHMET KABİL (Rize) - Aynı şey mi!.. 
MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Biz, yargıdan korkmuyoruz. Dokunulmazlık zırhına da 

asla bürünmüyoruz. Eğer, Sayın Bilgin, bu konularla ilgili, bu suçlamalarla ilgili suçsuz olduğuna 
inanıyorsa, inanıyorum ki, cumhuriyet savcılığının davetine icabet edecektir; gidecek sivil bir va
tandaş gibi ifadesini verecektir ve hatta, dokunulmazlıkla ilgili fezleke geldiğinde, inanıyorum ki, 
burada, dokunulmazlığın kaldırılması istikametinde reyini ortaya koyacaktır. Arkadaşımızın bu 
mertliği göstereceğine inanıyorum. 

AHMET KABİL (Rize) - Siz de verirsiniz inşallah. 
MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, raporun sonuç bölümünde "yapı

lan araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlar, bu raporun konusu olan iddia ve olayların soruşturmaya 
dönüştürülmesini gerekli kılmaktadır" denilmektedir. Peki, kimin için soruşturmaya dönüştürüle
cek? Demin sordum, Sayın Bilgin'le ilgili mi; o mümkün değil bir defa; İçtüzük müsait değil. Pe
ki,kimin için soruşturmaya dönüştürülecek? Peki, Tansu Çiller'le ilgili mi?.. 

ALİ ER (İçel) - Sayın konuşmacı, de ki, ben, bunları koruyorum... 

MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Dinleyin arkadaşlar... 

Araştırma raporunun sonuç bölümünde, bu araştırma raporunun soruşturmaya dönüştürülme
si, şU gerekçeyle ifade edilmektedir. 

ALİ ER (İçel) - Yazık!.. Yazık!.. 
MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Deniliyor ki raporda: "TURBAN Genel Müdürlüğü, 

Başbakanlığa bağlı bir kuruluştur. Bu kurumun genci müdürünün faaliyetleri, Başbakanın siyasî 
sorumluluğu altındadır." Böyle deniliyor... 

Şunu belirtmek isterim ki, bu cümle çok önemli bir cümledir. Bu cümle ve gerekçe, bu olaya 
çok benzer bir ilişkiyi araştıran bir başka komisyonda, muhalefet partisine mensup üyeleri, özellik
le ANAP'lı üye arkadaşlarımızı çok güç durumda bırakabilecek bir cümledir, çok iddialı bir cüm
ledir. O nedenle, Araştırma Komisyonu, böyle bir yaklaşımla, bana göre; yetkisini aşmış, siyasî bir 
tavır içerisine girmiştin 

Değerli arkadaşlarım, sonuç olarak, TURBAN'la ilgili iddia ve beyanlar, artık, yargının malı' 
olmuştur. Biz, Refah Partisi Grubu olarak, bağımsız yargı organlarına güveniyoruz, onların vere-
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ceği kararın bu olayı çözeceğine inanıyoruz. Eğer, suçlular varsa, hiç şüphesiz ki, yargı, bunları tes
pit edecek ve Türk Ceza Kanununun tayin en ağır cezayla cezalandıracaktır; kim olursa olsun... 

METİN ŞAHİN (Antalya) - Yani, dokunulmazlığın içerisinde tutmaya devam edeceksiniz. 

MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - O nedenle, konuşmamı şöyle tamamlamak istiyorum: 
Hukukun üstünlüğüne, kuvvetler ayrılığı ilkesine yürekten inanan Refah Partisi Grubu olarak, he
pinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum efendim. (RP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Şahin, teşekkür ediyorum efendim. 
ALİ ER (İçel) - Millet size cezanızı verecek bundan sonra, hiç merak etmeyin! 
MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Gel dışarıda sen ver bakayım! Kabadayılık yapma! 
ALİ ER (İçel)-Verecek, verecek... 
BAŞKAN - Sayın Şahin, siz buyurun efendim. 
MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) -. Gel dışarıda sen ver!.. 
BAŞKAN - Efendim, lütfen... 

ALİ ER (İçel) - Yanlışı savunduğun için niye sinirleniyorsun?! 
BAŞKAN - Sayın Er, rica ediyorum... 

ÂLİ ER (İçel) - Niye yanlışı savunuyorsunuz? 
BAŞKAN - Efendim, milletin işine karışmayın; millet işini bilir. 
(İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in ANAP sıralarına yürümesi) 
MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Gel cezamı sen ver! (ANAP sıralarından gürültüler) * 
BAŞKAN - Sayın Şahin!.. Sayın Şahin!.. Efendim, rica ediyorum... Sayın Şahin, bakın, gayet 

güzel bir birleşim götürüyoruz. , 
MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Gel cezamı sen ver! (ANAP sıralarından gürültüler) 
ALİ ER (İçel) - Yanlışı savunduğun için niye sinirleniyorsun ki?!. 
BAŞKAN - Sayın Er, rica edeyim... 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Aklının ermediği işe ne karışıyorsun! 

BAŞKAN - Sayın Oğuz, lütfen... 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Çok ayrı bir şey!.. 
BAŞKAN - Sayın Oğuz... 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Mahkemeleri de bakkallar görsün bari!... 

BAŞKAN—Sayın Oğuz... Sayın Oğuz, efendim, siz bari... Lütfen... 

Efendim, millet adına kavga etmeyin, millet ne yapacağını bilir. Biz, işimize bakalım. 
MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Efendim, Ali Oğuz'a söz yok. Ali Oğuz'u sinirlendir

meyin... 
BAŞKAN - Efendim, Sayın Komisyon söz istiyor mu? 
(10/2) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI HALİT 

DUMANKÂYA (İstanbul) -Evet efendim. 

Sayın Başkan, önceki itirazım üzerine mi? 
BAŞKAN - Hayır efendim, Komisyon Başkanı olarak... O dosyaları da alın efendim. Sayın 

görevliler, yardımcı olun arkadaşımıza. 
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Sayın Dumankaya, buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 20 dakikadır. 

(10/2) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI HALİT 
DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; ben, bir sıra takip ederek ko
nuşmaya başlayacaktım; ama, her iki partinin sözcüleri konuşmamın sırasını değiştirdi. Sayın DYP 
Sözcüsü "belge, belge" dedi. Ben, bunları, buraya getirdiğim zaman, dediniz ki: "Bunları niye ge
tirdiniz?" İşte, siz "belge" dediğiniz için bunları getirdim. 

Bakınız, 23 müfettiş raporunun belgeleri burada; maliye müfettişlerinin hazırladığı belgeler 
burada; teknik bilirkişilerin hazırladığı belgeler burada; İzmir, Antalya, İstanbul defterdarlıklarının 
hazırladıkları belgeler burada; TURBAN müfettişlerinin hazırladığı 2 dosya belge burada ve 149 
tane dosya, aynı bu şekilde, şu Meclis Başkanlığının arşivinde. Sizden istirham ediyorum, bu bel
geleri inceleyin; bir hukukçusunuz, çok zor duruma düşeceksiniz. 

Bakın, şimdi başlayayım... 
. MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Bizim itiraz ettiğimiz belgeler... 

(10/2) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI HALİT 
DUMANKAYA (Devamla)-Tersten başladım işte, tamam. 

O sizin söylediğinizi, TURBAN Genel Müdürü Sayın Ömer Bilgin -o zamanki genel müdürü-
basına fakslamıştı; demişti ki: "Özer Çiller'in, Tansu Çiller'in borcu yoktur." İşte, size, ödediği 
makbuzlar, o sizin söylediğiniz makbuzlar... 

ADNAN KESKİN (Denizli) - Saat başı orada makbuz mu üretiliyor? 

(10/2) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI HALİT 
DUMANKAYA (Devamla) - Şimdi, Sayın Özer Çiller de, basma "benim size borcum yoktur, 
TURBÂN'a borcum yoktur, bana çamur atıyorsunuz..." diyor. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli)-TURBAN kendisi öyle yazmış... 

(10/2) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI HALİT 
DUMANKAYA (Devamla) - Tabiî, ondan sonra, işte, keser döner, sap döner, bir gün hesap dö
ner... 

Borcu tespit edildi; nasıl tespit edildi biliyor musunuz değerli arkadaşlarım... Senin o söyledi
ğin makbuzlar var ya, onlar sahtedir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bakınız, burada zabıtlara geçiriyorum "sahtedir" diyorum. 
ADNAN KESKİN (Denizli) - O belgelerdi... 
(10/2) ESAS NUMARALI MECLİS, ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI HALİT 

DUMANKAYA (Devamla) - Şimdi, o okuduğun 4 tane makbuz var ya, o makbuzların bir tanesi 
sununla; yani, 10 uncu ayın 14'ü 1994 yılında bir tutanakla ambardan çıkmış, muhasebeye gitmiş; 
halbuki, o makbuz, 5 inci ayın 14'ünde kesildi değerli arkadaşım. Demek ki, ambarda iken biri o 
makbuzu kesti. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Aksilik olmuş!.. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Örneklerini gönderelim Sayın Dumankaya. 
(10/2) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI HALİT 

DUMANKAYA (Devamla) - Dahası var... Öbürü bu makbuzdadır, öbür dediklerin, 3 tanesi de bu 
makbuzdadır. Bu, devletin makbuzudur. 

Bakınız, değerli arkadaşlarım, bu, TURBAN'm makbuzu; boş. Boş... Boş... 
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MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Benim gösterdiğim makbuzu göstermedin. 

(10/2) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI HALİT 
DUMANKAYA (Devamla) - Burada... İşte, o dediğin makbuzun biri. "President Yatı..." Yirie bu
ralar boş, boş... O'saydığın... Senin makbuzların bunlar... Bakınız, ondan sonra "President Yatı..." 
İşte, şu devletin -sahte makbuzlarıyla ödeme yapıldığını iddia ettiğiniz- makbuzudur. 

Değerli arkadaşlarım, siz, öyle birine çatmışsınız ki... Benimle öyle oynayamazsınız. (ANAP, 
CHP ve DSP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Onun için, dikkat edin, size daha çok şey söy
leyeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi geldi, oradan bir yazı yazıldı ya "TURBAN'ın borcu yoktur1' di
yorsunuz, işte oraya geldik. "Sayın Çiller'in borcu yoktur" diyorsunuz. Okuyalım; baştan sona ka
dar okuyacağız. 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Oku, oku. 

(10/2) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI HALİT 
DUMANKAYA (Devamla) - "Marmara Holding AŞ'ye ait President ve Denge isimli teknelere iş
letmemiz atölyesince aşağıdaki işler yapılmıştır: 

Çekme-atma-bağlama hizmetleri; boya, vernik ve poliyester işleri; yeni krom tank yapımları, 
muhtelif mekanik işler. 

Yukarıda arz edilen işlerde kullanılan malzemelerden kendi mağazamızdan kullandığımız 
malzemelere yüzde 25, dışarıdan alınan malzemelere ise yüzde 5 kâr konmuştur. President Tekne
sinden 21 251 DM işçilik ücreti alınmış, Denge isimli tekneden ise işçilik ücreti alınmamıştır." Ya
ni, Turban yapmış. 

"Tekne sahibiyle anlaşma yapan taşeron firmalardan komisyon alınmamıştır." Halbuki, yüzde 
30 komisyon alınması lazım; niçin alınmamıştır? Soruyorum size. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sonra almışlar işte. ' 
(10/2) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI HALİT 

DUMANKAYA (Devamla) - "President Teknesinin, işletmemize 92 215 DM borcu bulunmakta
dır. Denge Teknesinin ise borcu bulunmamaktadır. 

16.9.1994 tarih, 933 sayılı yazı, dönemin İşletme Müdürü Haydar Mengi'nin --yani, sizin dedi
ğiniz o yazı var ya- Sayın Özer Çiller'den para getireceğini, ancak, kendisine borcu bulunmadığı 
hakkında bir faks çekilmesini istemesi üzerine tekrarlanmıştır." Yani, basına intikal etti, Özer Çil
ler para ödemiyor ya, işte onun için bir faks çektik diyor. 

"Marmara Holding tarafından işletmemize yapılan ödemelerin tümü banka havalesiyle yapıl
mıştır. Hiçbir zaman elden para tahsil edilmemiştir. Bahse konu sahte tahsil fişleri Marina eski Mü
dürü Haydar Mengi'nin'talimatları doğrultusunda hazırlanmış olup, işbu durum tutanak ile kayıt al
tına alınmıştır." Yani, sahtekârlık tutanakla kayıt altına alınıyor. Ben isterdim ki, siz, o dosyaları 
inceleseydiniz de burada bu duruma düşmeseydiniz. 

"Sayın Özer Çiller'e ait korumaların sayılarının çok fazla olması ve tükettikleri yiyecek ve içe
cek miktarlarının çok fazla olması nedeniyle, durum, Genel Müdürlük makamına tarafımdan ısrar
la bildirilmiş; ancak, cevap alınamadığı için... ikram giderlerine atılmıştır." Onun da miktarlarını 
vereceğim size, on günde ne kadar işçi ne kadar yemek yedi, biraz sonra onu da vereceğim size. 

Okan Ünalmışer olayında ise, Okan Ünalmışer, Berk'e hocalık yapmak için işletmeye uğrama
mış, maaşını TURBAN'dan almıştır... 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu)-Berk kim?! 
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(10/2) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI HALİT 

DUMANKAYA (Devamla) - " . . .mahsup fişiyle kayıtlarımızda görünen faks cihazının eski Müdür 
Haydar Mengi'nin talimatı üzerine, işletmemiz demirbaş memuru Sayın Ahmet Yeleranmaz tara
fından Özer Çiller'e ait olduğu belirtilen çiftlik evine gönderilmiştir..." 14 milyon liralık faks!.. 

"İşletmemiz... evrakları Ömer Bilgin tarafından alınmıştır..." 
Değerli arkadaşlarım, ben isterdim ki, buraya geldiğinizde... . 
Şimdi, size bir ifade daha okuyayım. Bakınız değerli arkadaşlarım, burada, TURBAN müfet

tişlerince alınmış belki yirmi ifade var. Bakın ne deniliyor: "Ancak, söz konusu teknelerden Presi-
dent için gerçekte tahsil edilmediği halde, tahsil edilmiş gibi gösterilmesi amacıyla Kasım 1.994 ta
rihinde yanılmıyorsam 4 adet tahsil fişi düzenlendi. Bu durumu, fişleri kesmek zorunda kalan Ad
nan Mumcu arkadaşımız bana söyledi. Tahsil fişlerinin kesilmesi için Haydar Mengi talimat ver
miş. Bu, ifade değil, bu, resmî yazıdır, belgedir; bu da ifadedir. Şimdi, siz ödedi diyebilir misiniz?! 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) - Benimki de resmîdir... 
(10/2) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI HALİT 

DUMANKAYA (Devamla) - Peki, değerli arkadaşlarım, bir şey daha sorayım: Biz desek ki, Sa
yın Çillerlerin TURBAN'a 100 trilyon borcu vardır; Ödeyecek mi? Demek ki, borcu var ki, borcu 
olmadığı halde "borcum yok" dediği halde borcunu ödemiş. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka konuya geliyorum. Ben, buradan, Refah Partisi adına konuşan 
çok sevdiğim kardeşime sesleniyorum, size sesleniyorum, bakınız ne diyor. Bu da bir belgedir. Al
tında... , 

BAŞKAN-Sayın Dumankaya, Genel Kurula hitap edin efendim. 
(10/2) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI HALİT 

DUMANKAYA (Devamla) - Hayır, arkadaşlara da sesleniyorum. . 
"İlişikteki adisyonlar, 12.3.1995-31.3.1995 tarihlerinde Sayın Özer Çiller ve korumalarına ve

rilen yemeklerdir, arkasındakiler içkilerdir." Bakınız, 10 günde 869 tabak yemek verilmiş; karışık 
ızgara, şiş, köfte... (ANAP sıralarından "Maşallah!.." sesleri) 

Bakınız 584 şişe de şarap, bira, soda, rakı, Buzbağ şarabı, Efes cup, diet cola, viski, viski tek, 
nescafe, bloody marry -bilmiyorum ne içkisidir- verilmiş ve bunlar, fakirin fukaranın cebinden tah
sil edilmiş TURBAN tarafından, Özer Çiller'in, Çiller ailesinin yatında içilmiş. (ANAP, DSP ve 
CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Refah Partisi Sözcüsü, konuşmasında "evrakları yok burada" di
yor; Allah aşkına,istirham ediyorum!.. 149 adet dosya.Meclisin arşivindedir; bu 149 dosyayı ben 
bu rapora yazamam ki... Dosyaları öyle güzel düzenledim ki, işte, burada, istediğiniz şekilde bakın, 
kararınızı ona göre verin. 

Değerli arkadaşlarım, onbeş gün sonra bu yine buraya gelecek; 150 bin evrakın o rapora sığ
ması mümkün değil; o dosyaları tetkik edin. 

MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Ben raporu okudum. 
(10/2) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI HALİT 

DUMANKAYA (Devamla) - Bakınız, bunları seçmeninize belki izah edebilirsiniz; ama, Allah'a 
nasıl izah edeceksiniz?!. (ANAP, DSP ve CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; DYP ve RP 
sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, o jet ski olayı vardı ya -işte, ben onu söyleyemiyorum, o su kayağı- onu 
da almışlar, onun da tutanakları vardır; onun yerine Hyundai diye bir şey yazıp vermişler ve Özer 
Çiller'in, Tansu Çiller'in oğlu şey yapmış. 

—. 113 —• ' 



T.B.M.M. B : 3 9 24 .12 .1996 0 : 2 
Şimdi, değerli arkadaşlarım, değerli DYPliler, siz de bu işten alınmayın. Bakın, Peygamberi

miz'diyor ki "eğer, hırsızlığa giden el kızım Fatma'nın eli ise onu kesin"* (ANAP sıralarından "Bra
vo" sesleri, alkışlar; DYP ve RP sıralarından gürültüler) 

Yine, Sayın DYP Sözcüsü dedi ki: "Yahu, şu TURBAN olayıyla ilgili, yalı boyasıyla ilgili bir 
belge var mı?" Var kardeşim var, noter tasdikli var; Cağaloğlu inşaatı... (ANAP, DSP ve CHP sı
ralarından alkışlar) 

Bakın ne diyor: "Boyacı Ferhat Küçük ile Yeniköy'de Başbakanlık Yalısının boya ve tadilat 
işleri Yapı Firmadan Mimar Mesut Rahman, ön cephe, deniz tarafı, havuzlu salon, iç kısım komp
le ve çatı işleri, taraflar ve şahitler huzurunda ödenmesine karşılık taraflar arasında iş bitiminde 60 
milyon tarafımdan ödenecektir" ve bunu, TURBAN'm müteahhidi Cağaloğlu İnşaat, Mesut Rah
man yapıyor. Refah Partili arkadaşımla beraber... Noter tasdikli beyannamesi burada. 

ALÎ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Ne alakası var?! 
(10/2) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI HALİT 

DUMANKAYA (Devamla) - Refah Partisi de şeydir... Onu yaptı, ödemediler parayı. TURBAN'm 
şeyleri yaptı. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Ne alakası var?!. Almışlar 60 milyon işçilik parası. 
(10/2) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI HALİT 

DUMANKAYA (Devamla) - Laf atmayın... Utanmıyor musunuz laf atmaya, bu kadar rezalete?! 
(ANAP, DSP ve CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, dikkat edin, söylediklerime dikkat, edin, vatandaşlarım, siz de 
dikkat edin. 

Şimdi, ihalelerde yolsuzluk yapılmıştır diyoruz. Buralarda var... Bakınız, bunlar teklif mektu- _ 
budur; asıllarıdır bunlar değerli arkadaşlarım. Bu teklif mektupları, kırılmamıştır, zarfın içerisine 
konmamıştır; bütün teklif mektupları böyledir. Yani -teklif mektuplarının asılları bunlar- burada 
ihalelere fesat karıştırılmıştır. 

(Manisa Milletvekili Abdullah Akarsu ve Bolu Milletvekili Necmi Hoşver'in karşılıklı sataş
maları ve yumruklaşmaları; DYP ve ANAP milletvekillerinin karşılıklı ayağa kalkmaları) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... Sayın milletvekilleri... Sayın idare amirleri... Sayın idare 
amirleri... 

(10/2) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI HALİT 
DUMANKAYA (Devamla) - Sayın Başkan, süremi durdurmamışsınız. 

BAŞKAN - 6 dakikanız var; durduruyorum. 
(10/2) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI HALİT 

DUMANKAYA (Devamla) - Sayın Başkan, size haber verene kadar saat çalıştı. 13'teydik efen
dim. 

BAŞKAN-Yok efendim, yok... 
(10/2) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI HALİT 

DUMANKAYA (Devamla) -13'teydik efendim... 
BAŞKAN - Efendim, neyse... 13'se, 13... 
Sayın milletvekilleri... Sayın idare amirleri... Kim var idare amirlerinden burada?... Sayın idare 

amirleri... Sayın milletvekilleri, lütfen sakin olunuz... 
Sayın milletvekilleri, saat 19.00'da yeniden toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.49 

— — — • — — © •. •. • / 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 19.05 

BAŞKAN : Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER : Ali GÜNAYDIN (Konya), Kâzım ÜSTÜNER (Burdur) 

!—: © — 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 39 uncu Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açı
yorum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. -İstanbulMilletvekili Halit Dumankaya ve 15 arkadaşının, Sait Halim Paşa Yalısında Mey
dana Gelen Yangının Nedenlerini ve Turban Genel Müdürlüğüyle İlgili Yolsuzluk İddialarını Araş
tırmak Amacıyla Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Araştırması. Komisyo
nu Raporu (10/2) (S. Sayısı: 115) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bir tereddütü gidermek için arz ediyorum. Bu raporun mü
zakeresi konusu kararlaştırılırken, rapor müzakeresini sonuna kadar süre uzatımına zaten heyetiniz 
karar vermişti. Bunu hatırlatayım, tereddütler zail olsun; çünkü, arkadaşlarımız "19.00'da bitiyor
sa" diye soruyor. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet hazır. 

Sayın Dumankaya'yı davet ediyorum. (ANAP, DSP ve CHP sıralarından alkışlar) 
Süre konusunda, Sayın Dumankaya ile aramızda her ne kadar bir ihtilaf varsa da, onu usulet-

le, suhuletle halledeceğimize emin olabilirsiniz. 
Buyurun Sayııi Dumankaya. 
(10/2) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI HALİT 

DUMANKAYA (İstanbul) - Değerli arkadaşlarım, mümkün olduğu kadar üslubumu yumuşatmış
tım. Ben, olan olaylardan, Meclis adına üzüntü duyuyorum. 

Burada, Refah Partili arkadaşım dedi ki "Halit Dumankaya bu Komisyonun Başkanı olamaz." 
Halbuki, ben -Refah Partili kardeşlerime teşekkür ediyorum- bu Komisyonun Başkanlığına onların 
oylarıyla seçildim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İkincisi: Bakınız, şurada, Sayın Kahraman Emmioğlu'nun bir konuşması var. Orada, yedi mad
de halinde... O zaman İstanbul Belediyesinin Genel Sekreteriydi. "Yakılmıştır" diyor. Şimdi beni 
eleştirmeleri yanlıştır. 

YAHYA ŞİMŞEK (Bursa) - O zaman muhalefetteydiler... 
ADNAN KESKİN (Denizli) - Farklıydı konumları... 
(10/2) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI HALİT 

DUMANKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, şimdi, bakınız -ben, zaman geçiyor, tek tek, 
kısaca açıklayacağım- burada, yolsuzluk vardır, usulsüzlük vardır, hırsızlık vardır, irtikâp vardır. 
Sizden rica ediyorum, özellikle bütün milletvekillerinden rica ediyorum; Kanunlar Dairesindeki 
belgeleri inceleyin; şu belgeleri.inceleyin, ona göre, yanlışa düşmeyin; çünkü, ben... Burada, Refah 
Partili komisyon üyesi arkadaşlarım -işte, DYP'li konuşmacı- diyor ki: "Halit Dumankaya hazırla
dı." Burada, komisyon üyesi arkadaşlarıma bir hakaret var; o arkadaşlarımla beraber hazırladık. 
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Mademki, değerli arkadaşlarım buna inanmıyorlardı, o zaman 5'e 4 idik, gelselerdi Komisyonda 
reddetselerdi. Şimdi, olay ortaya çıkacak, belgelenecek, bilgilenecek, 149 dosya oraya gidecek; on- . 
dan sonra da "ben bunu yaptım" veya "yapmadım..." 

Bakınız değerli arkadaşlarım, burada, polis kriminoloji laboratuvarının raporu var; 35 firma
nın faturalarını Çeşme işletme Müdürü Sabri Bayraktar kesiyor, paraları Ankara'ya geliyor; aksini 
nasıl söylersiniz?!. Bakınız, polis kriminoloji laboratuvarı inceleme yapmış; faturalar buradadır. 
Rica ediyorum, dosyaları inceleyin. Ben, incelemeden buraya gelmem, huzurunuza gelmem. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, bu, sahte faturaların sahte faturalarla değişimidir. Genel Mü
dürlükte yapılmış bu. Nedir bu?.. Şimdi, bakınız, 1 milyar 210 milyon liralık cam faturası var. Bi
lirkişi tetkik ediyor, diyor ki "zelzele oldu, binanın camlarının hepsi kırıldı; 210 milyon liralık cam 
faturası olması lazım." Yani, zelzele oldu, tamam; ama, 1 milyar 210 milyon liralık fatura var. (Gü
rültüler) 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, sahte faturalar sahte faturalarla değişiyor. Nedir bunlar?.. 1 mil
yon 560 bin liralık inşaat faturası, Şahin Ticarete ait. 

ABBASİNCEAYAN (Bolu)-1 milyar mı?!. 
(10/2) ESAS NUMARALI MECLÎS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI HALİT 

DUMANKAYA (Devamla) - 1 milyar 506 milyon. Neyle değişiyor Adnan Cingöz'ün et faturasıy
la; 1 400 kilo dana eti, 1 200 kilo kuzu eti, 600 kilo dana bonfile, 400 kilo dana bonfile, 950 kilo 
pirinç, 600 kilo dana bonfile, 400 kilo dana bonfile, 950 kilo pirinç. Değerli arkadaşlarım, bunları . 
tabağa koyduğunuz zaman, bir tane kuzu bir tabağa düşüyor. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bakınız, değerli arkadaşlarım, yine Asena inşaatın faturaları... Nedir?.. İşte, inşaat yapmış
lar... Onu yine sahte faturayla değiştiriyorlar; 1 000 kilogram dana eti... Bu sefer, bir kuzu düşü
yor bir tabağa. 

YAŞAR OKUYAN (Yalova) - Devamlı yiyorlar. 
(10/2) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI HALİT 

DUMANKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bitmedi. Yine, Merkez Et Tanzim Ticaretin 
264 milyon liralık inşaat faturası, bezelye, enginar, taze fasulye faturalarıyla -muhasebe kayıtların
dan-genel müdürlükte değiştiriliyor; ifadeler vardır. 

Değerli arkadaşlarım, yine, 276 milyonluk fatura, 60 kilo kuzu eti, 150 kilo kontrfile, 130 ki
lo bonfile ile değiştiriliyor. Bu sefer, bir öküz düşüyor bir tabağa. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, aynı şekilde, pastırma, sucuk, toz şeker, yine, Asena İnşaatın faturaları 
değiştiriliyor ve burada, bu sahte faturalar... 

(Mikrofon Otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya, efendim, size 2 dakika" süre veriyorum. 
(10/2) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI HALİT 

DUMANKAYA (Devamla) - Nasıl 2 dakika efendim?.. Hayır, olmaz. Benim, burada, kavga ne
deniyle 4-5 dakikamı yediler. Yani, sizden de rica ediyorum... (ANAP sıralarından gürültüler) 

. BAŞKAN-Efendim, müsaade buyurun. 
Sayın Dumankaya, buyurun efendim; ben size 2 dakika süre verdim. 
(10/2) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI HALİT 

DUMANKAYA (Devamla) - Kaç dakika verdiniz efendim? 

BAŞKAN - 2 dakika verdim efendim; buyurun. 
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(10/2) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI HALİT 

DUMANKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Başkan, bana 2 dakika süre veriyor. Halbuki, 
burada, benim çok süre kaybım var. 

Size, şunu söylemek istiyorum: ihalelerde büyük yolsuzluk vardır, vurgun vardır. Buradaki 
yolsuzluğun boyutu 3,6 trilyondur; bu, yüzde 5'idir. 

Sizlerden rica ediyorum; bunu, geliniz, soruşturmaya çeyirelim. Soruşturmaya niçin çevirece
ğiz; soruşturmaya şundan çevireceğiz: Sayın Tansu Çiller'in yalıdaki, Kuşadası'ndaki harcamaları, 
yalısındaki harcamalar... Ondan sonra bu Komisyonun... Bu bakanlık ona bağlıdır. O bakanlığa ge
rekli şeyi vermedi. 

ikincisi de şudur: Ben, sahte faturalarla ilgili suç duyurusunda bulundum, bunlara geçit ver
medi. Sayın Ömer Bilgin'i milletvekili yaptıktan sonra... Hem de nasıl yaptı biliyor musunuz; cum
huriyet tarihinin en büyük yanlışlığıyla; ön seçime girmiş bir DYP'liyi çıkarıp, onun yerine koyup, 
milletvekili dokunulmazlığına bürühdürdüktensonra- buraya getirdi ve... Bu nedenle diyorum ki, 
bunu bir adaletin terazisiyle tartalım. Geliniz, bunu tartınız ki... Şu dosyaları bir değerlendirin, on
dan sonra... Bakınız, Kuşadası'na giden keresteleri, çimentoları bir hesap edin, onları hesap ettiği
niz zaman, o çimentoların, o şeylerin nereye gittiğini göreceksiniz. 

Ben, buradan, tekrar seslenmek istiyorum, halkıma da, size de seslenmek istiyorum. Burada, 
geliniz, milletvekili dokunulmazlığım da kaldıralım. Cezaevine girecek, mahkemeye gidecek kişil-
nin buraya gelmeye hakkrı yoktur. 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP, DSP ve CHP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya, tekrar süre yerdim; ama, Genel Kurulu selamladınız. 
HALlT DUMANKAYA (İstanbul) - Yani, benim bu kadar belgelere... Ben size bu belgeyi 

göndermiştim. 
BAŞKAN - Sayın Dumankaya, ben size istediğiniz süreyi verdim. Ne yapalım ki, süre 20 da

kikadır. Ben ilave süreler verdim size. Buyurun efendim. 
HALİT DUMANKAYA (istanbul) - Peki. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Dumankaya'ya. 
Görevliler, dosyaların kaldırılması konusunda yardımcı olur musunuz. 
Efendim, sayın grup temsilcilerimiz ve Sayın Komisyon görüşlerini ifade buyurdular... 
HALİT DUMANKAYA (istanbul) - Sayın Başkan, tutanak geldiyse tutanağa bir bakın. 
BAŞKAN - Sayın Dumankaya, Divanda hiçbir şey hasıraltı edilmez; üzülmeyiniz lütfen. 
Sayın milletvekilleri, kişisel olarak, Sayın Ömer Bilgin, Sayın Arslan Ali Hatiboğlu, Sayın 

Miraç Akdoğan söz istemişlerdi; yalnız iki arkadaşımıza söz verme imkânım var. 
Sayın Bilgin, buyurun. 
Sayın Bilgin, süreniz 10 dakikadır. 
ÖMER BİLGİN (İsparta) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi, sizlere, çok önemli bir 

.konuyu hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz, bu Komisyonun esas amacı, Sait Halim Paşa Yalısı 
yangınını araştırmak idi. Bunun gerekçesi de, Dumankaya'nın, yalıyı, kasıtlı olarak benim yaktır
dığımı söylemesiydi. 

İşte, elimde, Dumankaya'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarında yer alan konuşma
ları var; bakın, ne diyor: "Sait Halim Paşa Yalısı yanmıştır; ama, bana göre yakılmıştır. Bu tablo
lardan hangileri Başbakanın elindedir, hangileri İsviçre'ye gitmiştir?.. Yalının içi boşaltılmıştır." 
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13 Kasım tarihli Hürriyet Gazetesinde sürmanşet: "Dumankaya, Sait Halim Paşa Yalısının 

içinde tarihî eşyaları değiştiren TURBAN yetkililerinin bile.., yaktıklarını söylüyor." (ANAP, DSP 
ve CHP sıralarından alkışlar) Bekleyin... Bekleyin... (DYP sıralarından gürültüler) 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) - Sayın Başkan, burası tiyatro salonu değil; böyle göste
remez... 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya... (DYP sıralarından gürültüler) 

Müsaade buyurun... Müsaade buyurun... 
Sayın Dumankaya, siz, Komisyon Başkanısınız; size söz vermedim; rica ediyorum... 

(10/2) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI HALİT 
DUMANKAYA (İstanbul) - Ben konuşmadım... 

BAŞKAN - Size söz vermedim efendim... 

(10/2) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI HALİT 
DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, ben konuşmadım ki... 

BAŞKAN - Efendim, gazete gösteremezsiniz ve çeşitli eylem ve işlemde bulunamazsınız. Ri
ca ediyorum Sayın Dumankaya... 

Buyurun efendim. 

ÖMER BİLGİN (Devamla) - "Ömer Bilgin milletvekili adayı olmak için istifa edince, olay 
ortaya çıkmasın diye yalıyı yaktılar" diyor. Aynı şekilde, diğer gazeteler de bu iddiaları manşetten 
veriyor. Dumankaya, günlerce televizyonlara çıkarak bu iddialarını kamuoyuna ezberletiyor; hop 
oturup hop kalkıyor, insanların beyinlerine bu yalanını nakşediyor; bunu araştırmak için de komis
yon kurduruyor ve söylediklerini ispatlamak için, deliler gibi, kafasını oradan oraya vuruyor. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

Gelelim... 350 sayfalık Komisyon raporunda, tek sayfa, Sait Halim Paşa Yalısından bahsedil
miyor. Hazırladığı senaryolarda yalancı ve rezil çıkıyor. Ayıptır... Ayıptır... Ayıptır... (ANAP ve 
DSP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) Bu kadar hassas konularda... 

BAŞKAN - Sayın Bilgin, sürenizi durdurdum. 

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Efendim, ben kendisini uyarıyorum... 
Sayın Bilgin... (ANAP ve DSP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sözünü geri alsın Sayın Başkan. (ANAP ve DSP sıralarından gürül
tüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN - Efendim, müsaade ediniz... Sayın Aşık... Uyarıyorum efendim. Müsaade ediniz 
ki uyarayım efendim. 

Sayın Bilgin... 
ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) - Utanır insan, utanır biraz!.. 
BAŞKAN - Efendim, müsaade ediniz ki uyarayım... 
SEBGETULLAH SEYDAOĞLU (Diyarbakır) - Burada kimin rezillik yaptığı ortada!.. 

BAŞKAN - Sayın Bilgin, burada, kim olursanız olun -kürsüde hangi arkadaşımız olursa ol
sun- temiz bir üslupla konuşmaya mecbursunuz. Rica ediyorum... Temiz bir üslupla... 

Buyurun efendim. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sözünü geri alsın Sayın Başkan... 
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ÖMER BlLGİN (Devamla) - Ayıptır beyler, ayıptır... Bu kadar hassas konuları siyasî malze

me yapmayın... (ANAP ve DSP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) böylesine gözü 
dönmüş olmayın. Attığınız iftiraların, mezar açıp yağmalamaktan farkı yoktur. (ANAP ve DSP sı
ralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, sözünü geri alsın!.. (ANAP ve DSP sıralarından gü
rültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN - Efendim, siz şakin olmazsanız, birleşime ara veririm; yapacağım bir şey yok. 
(ANAP ve DSP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

Sayın Bilgin, buyurun efendim. 
MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Sayın Başkan, Genel Kurulda, konuşmacı

nın sözünü geri almasıyla ilgili bir fikir birliği var... 

BAŞKAN - Sayın Ersümer... 
MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Sayın konuşmacının, bu Genel Kurula bu • 

. şekilde hitap etmemesi gerektiği yönünde bir fikir birliği var. 
BAŞKAN - Sayın Ersümer, bir hatip var kürsüde. Bu nerede görülmüş efendim... Müsaade 

buyurun... Konuşmasını bitirsin... 

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Gerekeni yapacağınıza inanıyoruz... 
BAŞKAN - Sayın Ersümer, konuşmasını bitirsin, sonra dinlerim sizi. 
Sayın Bilgin, rica ediyorum... 
Buyurun. 
ÖMER BİLGİN (Devamla) - Hani, çalınan tabloları, yurt dışından, eliyle koymuş gibi alıpge-

lecekti?! (ANAP ve DSP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) Hani, yalıyı ben yak
mıştım?! Raporun neresinde bununla ilgili bir şey var; yok; çünkü, o zaman da yoktu, şimdi de yok. 
Ama, aynen personel alımları gibi, satıp parasını yediğimiz 22 araç gibi, aynen muhtarlar hikâyesi 
gibi, bu da, Dumankaya'nın o gün yapması gereken şovunun bir parçasıydı. Tüm bunlar, bana ve 
dolayısıyla Doğru Yol Partisi Sayın Genel Başkanı Tansu Çiller'e çamur atmak, bundan da partisi
ne siyasî bir puan kazandırmak için yazılan ve oynanan senaryolardı. Burada bir doğru var; ya Du-
mankaya doğru ya ben doğruyum ya gazete doğru... O zaman, dürüst olan da benim, doğru olan da 
benim. (ANAP ve DSP sıralarından gürültüler) ' 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu rapor, 1993 yılında, Mesut Yılmaz'ın, tetikçisi Halit 
Dumankaya'ya "TURBAN'da, Tansu Çiller'i Yüce Divana götürecek bir şeyler ayarla" talimatıyla 
başlayan çamur atma manzumesinin son halkasıdır. (ANAP ve DSP sıralarından gürültüler, sıra ka
paklarına vurmalar) * 

BAŞKAN - Sayın Bilgin... 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan... 
(ANAP sıralarından "sözünü geri al" sesleri) 

BAŞKAN - Müsaade buyurun... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Susturun! Kürsüde konuşturmayın! Yeter artık... 
BAŞKAN - Müsaade buyurun ki söyleyeyim... 
AHMET ALKAN (Konya) - İndir onu oradan! 

BAŞKAN - Rica ediyorum... • 
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AHMET ALKAN (Konya) - Utanmıyor! 

BAŞKAN - Bir şey söyleyeceğim... Müsaade buyurun... 

Sayın Bilgin "tetikçi" sözünüzü geri alın lütfen... 

ÖMER BİLGİN (Devamla) - Peki Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Bilgin "tetikçi" sözünüzü geri alın lütfen... 
ÖMER BİLGİN (Devamla) - Sayın Başkan, madem ki, siz Başkansınız... Geri alıyoruz. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Buyurun. 
ÖMER BİLGİN (Devamla) - B i r şovmenin siyasî hayatındaki beceriksizliğini bir şovmenin 

raporuyla kurtaracağını zanneden Sayın Mesut Yılmaz... Artık, bazı gerçekleri kabul etme zama
nı gelmiştir. Sayın Mesut Yılmaz, gözü dönmüş kiniyle (ANAP sıralarından gürültüler, sıra kapak
larına vurmalar) her, Zaman olduğu gibi yanlış karar vermiş ve bir şovmenden... (ANAP sıraların
dan "Ne biçim konuşuyor" sesleri, gürültüler) 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) - Sayın Başkan, niye... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... Sayın Taşar... 
(ANAP milletvekillerinin kürsü önünde toplanmaları) 
SEBGETULLAH SEYDAOĞLU (Diyarbakır) - Hırsızsın ulan, hırsız!.. 

LEVENT MISTIKOĞLU (Hatay) - Otur!.. Otur!.. 

BAŞKAN - Sayın idare amirleri... Sayın idare amirleri...(Gürültüler) 
SEBGETULLAH SEYDAOĞLU (Diyarbakır) - İn aşağıya! Terbiyesiz! Yeter artık! • 
LEVENT MISTIKOĞLU (Hatay) - Sayın Başkan, ya sustur, ya biz sustururuz. 

İn aşağı, şerefsiz! . - - . ' . 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - İndir onu aşağıya! 
BAŞKAN - Sayın idare amirleri... (Gürültüler) 
MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Sayın Başkan, istirham ediyorum... 
BAŞKAN - Sayın Ersümer, ben sizi dinliyorum. 
SÜLEYMAN HATİNOGLU (Artvin) - Ayıptır, ayıp! 
BAŞKAN - Sayın Hatinoğlu, siz bırakın, Grup Başkanvekilinizi dinleyeyim. 
Sayın Ersümer, buraya gelmeyin; ben sizi oradan dinleyeyim. 
MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Sayın Başkan, eğer bu hatibi siz bu şekil

de konuşturmaya devam ederseniz, bu Meclisteki olayların sorumlusu olacaksınız. 

BAŞKAN - Sayın Ersümer, işin kolayına gitmeyin... 
LEVENT MISTIKOĞLU (Hatay) - Evet efendim, doğru söylüyor. 
BAŞKAN - Sayın Bilgin...(Gürültüler) 
LEVENT MISTIKOĞLU (Hatay) - Bu hırsız, bu Meclise yakışmıyor. 
İn aşağıya! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ara vereceğim. (ANAP sıralarından "Ver, ver" sesleri) 
Sayın Bilgin, rica ediyorum... Siz o üslubunuzu dışarıda kullanın, nerede kullanacaksanız... 

Burada kullanamazsınız. 
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ÖMER BİLGİN (Devamla)-Peki Sayın Başkanım 
SEBGETULLAH SEYDAOĞLU (Diyarbakır) - Çete!.. Çete!.. 
BAŞKAN - Sayın Bilgin, tekrar rica ediyorum... Sözünüzü keserim, kürsüden indiririm. 
ÖMER BİLGİN (Devamla) - Tamam Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Buyurun. 
ÖMER BİLGİN (Devamla) - Bugüne kadar, sadece ve sadece televizyonlara çıkmak, seçme

ne şirin görünmek, hatta kendi yaptıklarını örtbas etmek için, Ömer Bilgin ismi... 65 milyon Türk 
halkı, beş yıldır kandırıldı ve şov yapıldı... 

ERKAN MUMCU (İsparta)-Seni kendi partin de biliyor. 
ÖMER BİLGİN (Devamla) - Dumankaya, Ömer Bilgin dışında, yani şovmenlik dışında, fa

kir fukaranın ekmek parası için, beş yıllık milletvekilliği döneminde, bir tek kanun.teklifi vermiş 
midir; hayır. 

LEVENT MISTIKOĞLU (Hatay) - Sana ne ondan! 
ÖMER BİLGİN (Devamla) - Ömer Bilgin olmasa, Dumankaya'yı televizyonlara hiç çıkarır

lar mı; hayır. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Beş yıldır da, hiçbir savcının, hiçbir mahkemenin karan olmadan hep suçlandık, hep şov ya

pıldı; beş yıldır da, mezardaki ölülerin bile hesabı, hep Ömer Bilgin'den soruldu. 
Ömer Bilgin kimdi? (ANAP sıralarından "hırsız, hırsız" sesleri) Ömer Bilgin, boynunda 

Kur'an, göğsünde-iman (ANAP ve DSP sıralarından "yuh" sesleri, gürültüler) vatan diyen, millet 
diyen, ezan diyen, Kur'an diyen bir Türk milliyetçisiydi, bir Türk milliyetçisiydi. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

. Tekrar ediyorum. Sizlerde eğer devlet ciddiyeti olsaydı, bu raporları sokaklarda, ayak altların
da dolaştırmaz, şimdiye kadar çoktan yüce adalete, devletin savcılarına, devletin hâkimlerine tes
lim eder ve yüce adaletin vereceği kararı beklerdiniz. Unutmayın, adalet bir gün size de lazım ola
caktır. Ama, Dumankaya bunu yapmadı; adalete inanmadı, savcılara inanmadı, hâkimlere inanma
dı; adaleti kendi yaptı, kendi hâkim oldu, adaleti kendi koydu. TV'lerde, her gün -65 milyon Türk 
Halkını kandırdınız-şov yaptın, hedef saptırdın... 

Siz gayet iyi bilirsiniz; mitinglerde, yankesiciler "bakın, bakın" diyerek hedef gösterir, herkes 
oraya bakarken ceplerini boşaltır. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Yüce Türk Milletine sesleniyorum... Yüce Türk Milletine sesleniyorum... (ANAP, DSP ve 
CHP. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın Bilgin... Sayın Bilgin... 
ÖMER BİLGİN (Devamla) - . . . 1950 yılında doğdum. 46 yılın hesabını...(ANAP sıralarından 

gürültüler) ' 
BAŞKAN - Sayın Bilgin, beni dinleyin. 
Üslubunuzu düzeltmezseniz, bu ikinci ikazım, indiririm kürsüden. 
ÖMER BİLGİN (Devamla) — Peki... Bitti Sayın Başkanım. (ANAP sıralarından gürültüler) 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, konuya gelsin, Parlamentoya hitap etsin. 
BAŞKAN - Bir dakika efendim... Bir dakika... 
Buyurun. 
ÖMER BİLGİN (Devamla) - Yüce Türk Milletine sesleniyorum. 1950 yılında doğdum. 46 yı

lın hesabını, her yerde, her zeminde ve her zaman vermeye hazırım. Yasalara aykırı hiçbir işim ol-
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madı, kanunların müsaade etmediği hiçbir işi yapmadım, haktan, hukuktan, adaletten de ayrılma
dım, Ben kula kulluk etmedim, sadece ve sadece Cenabı Allah'a, Yüce Allah'a kulluk ettim. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

Kimin elinde, benimle ilgili, yasaların suç saydığı bilgi ve belge varsa, yarın sabah, devletin 
savcılarına, yüce adalete teslim etsin. Bu rapor, tehdit, şantaj ve hile ile hazırlanmıştır. TURBAN 
personelini sindirerek, korkutarak, ekmekleriyle oynayarak, âdeta terör havası estirilerek var güç
leriyle elde ettikleri bu rapor, ne yazık ki, düzmece bir rapordur; boş bir kovan olarak ortaya çık
mıştır. Bir şovmen... Bir kamu kurumunda çalışan dürüst insanları zan altında bırakmaya, devle
tin imkânlarını ve zamanını boşa harcamaya kimsenin hakkı yoktur. 

Bu rapor, Dumankaya tarafından, Genel Başkanımızı Yüce Divana gönderme tutkusu doğrul
tusunda hazırlanmıştır. Kirli yöntemlerle hazırlanan bu raporun, çamur siyasetçilere ne sağlayaca
ğını göreceğiz. Ne yazık ki, bitmekte olan siyasî ömrünü, sonunda, bir akrep gibi kendi kendini so
karak bitirecek ve medet umduğu çamur siyasetinin kurbanı olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, demagojiyle, kavgayla, şantajla sulandırılan, kokuşturulan belgelerle, 
şovlarla, daha ne kadar bu Yüce Meclis oyalanmaya devam edilecek? (ANAP sıralarından gürül
tüler) Karanlık siyasetçilere, işte, mahallî seçimlerin sonucunda, bu Yüce Millet "dur" demiştir. 
(ANAP sıralarından gülüşmeler, gürültüler) 

Gülmesini bile beceremeyen, gülme gibi insancıl bir duyguyu kursla öğrenmeye çalışan 
(ANAP sıralarından gürültüler) insandan bu memlekete, bu millete ne hayır gelir? (ANAP sırala
rından "Ayıp Sayın Başkan" sesleri, gürültüler) 

Sözümü bağlıyorum. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce Türk Milleti, Anadolu da bir atasözü vardır, "kıla

vuzu karga olanın burnu yumruktan kurtulmaz" derler. (ANAP sıralarından "Yuh" sesleri, gürültü
ler) 

Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 
BAŞKAN - Sayın Bilgin, teşekkür ediyorum. 

VII. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
1 / . - Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, İsparta Milletvekili Ömer Bilgin'in. Genel 

Başkanlarına ve Gruplarına sataşması nedeniyle konuşması 

AGÂH OKTAY GÜNER (Ankara) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN-Buyurun Sayın Güner. (Gürültüler) 
Efendim, biraz sakin olur musunuz lütfen. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Dumankaya, bir dakika oturun efendim. Efendim, bir Sayın Grup Başkan-

vekilini dinliyorum. 
Buyurun Sayın Güner. 
AGÂH OKTAY GÜNER (Ankara) - Sayın Başkan, biraz önce bu kürsüde konuşan hatip, 

Meclis tarihinde ender rastlanan bir seviye sergileyerek, Genel Başkanımıza, Partimize, Grubumu
za, Sözcümüze, siyasetteki üslubumuza hakarette bulunmuştur. İçtüzük hükümleri ortadadır. Bu sa
taşmayı aşan hakaretler sebebiyle, Anavatan Partisi Grubu adına söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN - Sayın Güner... (ANAP ve DSP sıralarından "Doğru" sesleri, gürültüler) 

Efendim, müsaade buyurun... Ne söyleyeceğimi bilmiyorsunuz ki sayın milletvekilleri. 
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AGÂH OKTAY GÜNER (Ankara) - Zatıâliniz, İçtüzüğü en iyi bilen yardımcılardansınız. 69 

uncu madde sarihtir... 

BAŞKAN - Sayın Güner, ben, sizi Grup Başkanvekili biliyorum, Grup Başkanvekili misiniz? 

AGÂH OKTAY GÜNER (Ankara) - Hayır efendim. 

BAŞKAN - Hangi sıfatla efendim?.. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Ankara)-Ben Genel Başkanvekiliyim. 
BAŞKAN - Affedersiniz, ben, sizi Grup Başkanvekili olarak bildiğim için dinledim. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Genel Başkanvekili Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Efendim, Genel Başkanvekili ayrı şey... 
Siz yerinize buyurun. 

ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Ben, sizin talebinizi alayım Sayın Çakan. 
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Sayın Başkan, bu Yüce Parlamentonun çatısı altında bir milletveki

line yakışmayacak şekilde, ancak, bugüne kadar yaptığı hareketlerle'kendisine yakışacak şekilde 
konuşan bu milletvekili, gerek Anavatan Partisi Genel Başkanımıza gerekse... 

BAŞKAN - Efendim, Grubunuza sataşma olduğunu mu ifade ediyorsunuz? 
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Evet. 

BAŞKAN - Buyurun efendim, Grup Başkanvekili olarak size söz veriyorum. 
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Efendim, Sayın Güner konuşacaklar. (Gürültüler) 
BAŞKAN - Efendim, Grup Başkanvekili... 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) — Sayın Başkan, Grup Başkanvekili olarak ben konu

şacağım. 

BAŞKAN - Sayın Başesgioğlu, ben sizden çok rica ediyorum, gecenin bu saatindeyiz, zabıt
lara falan bakmadan zatıâlinize söz verdim, çok kısa, iki dakikada meramınızı ifade buyurun. 

Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; burada, 

biraz evvel konuşan Sayın Bilgin... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - "Sayın" deme şuna ya!.. 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) - ...kendisiyle ilgili bir Meclis Araştırması Komisyonu 

raporu üzerinde konuşması gerekirken, hiç de alakası olmayan konulara girmiştir; Grubumuza ve 
Sayın Genel Başkanımıza sataşmıştır. Aslında, bu, konuşmacının bir suçluluk psikolojisi içerisin
de olduğunu göstermektedir. (ANAP sıralarından alkışlar) Kendisi, bazı şeyleri öne sürerek, ardı
na saklanmayı yeğlemiştir. 

Biz, arzu ederdik ki, beklerdik ki, bu Parlamentonun bir üyesi, burada, demin Refah Partili ar
kadaşın söylediği gibi, dokunulmazlık geldiği zaman, ilk oyu ben vereceğim, cumhuriyet savcıla
rına gidip ifadeyi ben vereceğim demesi gerekirdi. ( ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Ama, burada, hiçbir konuya değinmeden, alakası olmayan Anavatan Partisi Genel Başkanı Sayın 
Mesut Yılmaz'a ve diğer partili arkadaşlarımıza sataşmak suretiyle, bir savunma yapmıştır. Bu sa
vunmayı, bütün Türk Milleti buradan izledi, Yüce Parlamento da izledi.' 

Biz, Anavatan Partisi Grubuna ve Sayın Genel Başkanına yapılan bütün tenkitleri, iftiraları 
şiddetle protesto ediyoruz. Bir muhalefet partisi genel başkanının yurtdışında uğramış olduğu bir 
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menfur saldırıyı burada kendine malzeme yapan insanlar, Türk milliyetçiliğinden bahsedemezler. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Başesğioğlu, 2 dakika süre vermiştim; 1 dakika daha eksüre veriyorum. 

Lütfen efendim... Maksadınız hasıl olmuştur diye düşünüyorum. 

Buyurun. 
MURAT BAŞESĞİOĞLU (Devamla) - Peki; çok teşekkür ederim. 
Değerli milletvekilleri, ülkemizin kritik ortamda bulunduğu şu dönemde... 

SEBGETULLAH SEYDAOĞLU (Diyarbakır) - Anladığı dilden cevap ver, anladığı dilden!.., 
MURAT BAŞESĞİOĞLU (Devamla) - ...bu ortamda, Parlamento olarak, milletvekilleri ola

rak üzerimizde büyük sorumluluk olduğunu bilmek zorundayız. Bu Parlamento çatısı altında, her
kes, kendi hesabını vermek zorundadır. Bu konudada, Anavatan Partisi, hem Türk Milleti huzu
runda hem de yüce yargı önünde hesabını vermiştir. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Başesğioğlu, çok teşekkür ediyorum. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 15 arkadaşının, Sait Halim Paşa Yalısında Mey
dana Gelen Yangının Nedenlerini ve Turban Genel Müdürlüğüyle İlgili Yolsuzluk İddialarım Araş
tırmak Amacıyla Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Araştırması Komisyo
nu Raporu (1012) (S. Sayısı: 115) (Devam) 

BAŞKAN - Son söz sahibi, Sayın Aslan Ali Hatipoğlu; buyurun efendim. 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Sayın Başkan, bu konuda konuşabilir miyim? 

BAŞKAN - Buyurun efendim; nedir?.. 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Bakınız, sayın sözcü konuşmasında "bu raporu, 

Komisyon.değil, doğrudan doğruya Dumankaya hazırladı" diye, diğer Komisyon üyelerine, yani 
bizlere sataşmada bulunmuştur. (ANAP sıralarından "Doğru" sesleri) 

BAŞKAN - Sayın Ketenci, yapmayın... (Gürültüler) 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Şimdi, bu konuda açıklama yapmak üzere, 69'a 

göre söz istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Ketenci, bulunduğunuz yerden iki cümleyle; lütfen... 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Sayın Başkan, sesim kısık... . 

BAŞKAN - Bulunduğunuz yerden efendim, zabıtlara geçmesi açısından; buyurun. (ANAP sı
ralarından "Kürsüden" sesleri) 

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Efendim, kürsüden konuşayım, sesim kısık... 
BAŞKAN - Efendim, sataşma yok; lütfen, bulunduğunuz yerden ifade buyurun. 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Sayın Başkan, bakın, ben 69'a göre söz istiyorum. 
BAŞKAN - Efendim, 69'un unsurları yok; bulunduğunuz yerden maksadınızı ifade edin... 

(ANAP sıralarından "Var" sesleri, gürültüler) 

Efendim, oradan ifade ediyor musunuz? Oradan ifade ediyorsanız buyurun. 

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Efendim, sesim kısık, müsaade edin... 
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BAŞKAN - Efendim, beıi duyuyorum, stenograflar da duyuyor. Oradan buyurun. (ANAP sı

ralarından "Biz duymuyoruz" sesleri) 

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Değerli milletvekilleri, bu Komisyon, gerçekten, 
dört aylık bir süre içerisinde... (DYP sıralarından "Başkana dön, Başkana" sesleri) 

BAŞKAN — Buyurun efendim, siz nazik bir insansınız. 

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - ...cumartesi pazar demeden, tatillerinden fedakâr
lık yaparak, bu raporun hazırlanmasına katkı yapmıştır. Bakın, ben, 6 oyla seçildim. Seçildiğimde, 
6 oyun 2'sini Refah Partili arkadaşlar verdiler; yani, bu Komisyon toplantılarına katılmayan arka
daşlarım tarafından seçildim ben. Başkan da, alt komisyondaki her üye de 6 oyla seçildi; Sözcü 6 
oyla seçildi, Başkan 6 oyla seçildi, diğer arkadaşlarım 6 oyla seçildi. 

Rapor, bizim tarafımızdan hazırlandı. Kendisi, ikide bir, Dumankaya'yı Öne sürerek, abartarak, 
Komisyonun çalışmasını yök saymakta, dikkatleri de başka tarafa çekmeye, yöneltmeye gayret et
mektedir; yanlıştır. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Ben teşekkür ediyorum. 
Efendim, zaten, Komisyon raporunun altında, en sonunda, sayın üyelerin imzaları var. Bu an

laşılıyor; ama, bir de, zatı âliniz ifade buyurdunuz. 
Sayın Aslan Ali Hatipoğlu; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Hatipoğlu, gecenin bu saatindeyiz, ben rica ediyorum... (ANAP sıralarından gürültüler) 
Efendim, az konuşun demedim, gecenin bu saatindeyiz, tansiyonu görüyorsunuz dedim. Sayın 

Hatipoğlu, hatiptir. - \ 
Buyurun efendim. . 
ASLAN ALİ HATİPOĞLU (Amasya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sait Halim Pa

şa Yalısında meydana gelen yangının nedenlerini ve TURBAN Genel Müdürlüğüyle ilgili yolsuz
luk iddialarını araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunca hazırlanan rapor 
üzerine şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi ve Yüce Türk Mille
tini saygıyla selamlıyorum. ' . ; • • ' - . 

Komisyon, 4 ay fedakârca çalışmış, binlerce evrakı incelemiş, yüzlerce insanı dinlemiş, neti-
ced'e^ 216 sayfalık, akıllara durgunluk verecek sahtekârlıkların nasıl yapıldığını tek tek belgeleyen 
bir rapor hazırlamıştır. Bu raporda en dikkat çekici olan, cumhuriyet savcılıklarına tam 135 adet 
suç duyurusunda bulunulmasıdır. Zamanın yetersizliğinden, TURBAN'a bağlı birçok kuruluş ince
lenmemiş olmasına rağmen, yapılan yolsuzlukların sadece görünen kısmı 3,5 trilyon lira civarında
dır. . , 

Değerli arkadaşlarım, cumhuriyet tarihimizin en büyük skandalıyla karşı karşıyayız ve Yüce 
Meclis ciddî bir sınavdan geçecektir. 

Değerli milletvekilleri, Sait Halim Paşa Yalısı, ne TURBAN Genel Müdürlüğünün ne de Baş
bakanlığındır; o ve bütün tarihî eserler, şanlı ecdadımızın, bizlere ve gelecek nesillere bıraktığı mi
rasın en kıymetli hazinesidir, bizim emanetimizdir. Emanete ihanet edene de, Türk'ün örfünde, 
Türk'ün âdetinde af yoktur. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bir yıl öncesinden yanacağını ihbar eden Sayın Dumankaya'nın ikazlarına kulak tıkayanların 
başı, cezasız kalamaz, kalmamalıdır. Birkaç kıymetli tablo ve eşya uğruna, çalınanları gizleme uğ
runa, koskoca bir tarihî binanın yakılmasına göz yumanlara verilecek ceza, ecdadımıza ve Türk İs-... 
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lam kültürüne göstereceğiniz hassasiyetin ve saygının da bir göstergesi olacaktır. Bir millet mazi
sine sahip çıkmazsa, geleceğine de sahip çıkamaz; çünkü, bir milleti millet yapan değer, tarihidir, 
kültürüdür. 

Değerli milletvekilleri, söz konusu dosya dikkatle incelendiğinde, yapılan sahtekârlıklar ve 
yolsuzlukları şu ana başlıklar altında toplayabiliriz: Sahte faturalar; sahte faturaların, yine sahte fa
turalarla değiştirilmesi; bilgisayar kayıtlarının değiştirilmesi, yerine yenilerinin konulması; bedel
siz konaklamalar; usulsüz personel alımı ve konaklamalar; işe gelmeden ödenen ücretler; genel 
müdürün usulsüz talimatları; kurum personelinin DYPnin mitinglerinde görevlendirilmesi; mari-
nalar, yatlar, bilmem ne olayları; yalının bakım, onarım ve boyanması esnasında sahtekârlıklar ya
pılması ve bunların yanı sıra, nice asılsız ve usulsüz işler... Bütün bunların yapılmasına göz yuman, 
dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyerek yiğitlik göstereceğine, bağırarak yiğitlik olacağını sa
nan Bilgin'in konuşmasını kınıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) Türk milliyetçiliğini, mukad
des ezanı ve Kur'an'ı, ağzına almaya layık olup olmadığını dâ Yüce Heyetinizin takdirlerine arz edi
yorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, bu dosya incelendiğinde, Kuşadası Marina bakımevlerinde, Sayın Çil-
lerlere ait bu iki tane yatın, iki tane teknenin onarımından 114 bin mark borçlu çıkılmıştır. Acaba, 
bir Ali Hatipoğlu olsaydım, o marinada, benim de olmayacak yatım olsaydı, acaba bakarlar mıydı? 
Acaba, orada, normal bir vatandaşın yatı da tamir edilebilir miydi?. Varsayalım ki edilirdi, acaba, 
borcunu ödemeden, o yat, o marinadan dışarıya çıkarılabilir miydi? Bunları da takdirlerinize arz 
ediyorum. 

EMİN KARAA (Kütahya) - Vatandaşın yatı mı olur? 
ASLAN ALİ HATİPOĞLU (Devamla) - Sait Halim Paşa Yalısında, 1992'den yangın tarihi

ne kadar geçen sürede meydana gelen tüm gelişmeler ile TURBAN Genel Müdürlüğüne bağlı iş
letmelerde yapılan bütün yolsuzluklar, sonuçta, maalesef, Çiller ailesi ile TURBAN eski Genel 
Müdürünün arasındaki, önemli, karanlık ilişkileri ortaya koymaktadır ve kimin tetikçi olduğunu da 
göstermektedir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Devletin Maliye Bakanlığı müfettişlerince faturaların sahte olduğu kanıtlanmış, Ankara Cum
huriyet Savcılığı kendisine iletilen suç1 duyurusunu yerinde bulmuş ve ilgililer hakkında dava aç
mak üzere düzenlediği tezkere, Adalet Bakanlığı aracılığıyla, TURBAN Genel Müdürlüğünün bağ
lı olduğu Başbakanlığa iletilmiş olmasına rağmen, dönemin Başbakanı Tansu Çiller, TURBAN Ge
nel Müdürü hakkında işlem yapmamıştır; çünkü, yasal olmayan işler, kendisine kadar ûzanmakta-

- dır. 
Sayın Bilgin, bunu da fırsat bilerek, 24 Aralık genel seçimlerinde milletvekili seçilmiş ve mil

letvekilliği dokunulmazlığının demir zırhı arkasına gizlenme başarısını göstermiştir. Bu başarının 
müsebbibi olan Çillerler'in yaptığı ince hesaplar, kamuoyunda ciddî kuşkular uyandırmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, son yıllarda yaşanan olaylar, aziz milletimizi derinden üzmüş, devleti
ne olan güven duygusunu zedelemiştir. Eğer, bugün, 65 milyon insanımız sokaklara dökülmüyor
larsa, sanmayın ki yapılanları görmüyorlar, sanmayın ki yapılanları hoş görüyorlar... Bunlar, mil
letimizin aczinden değil, efendiliğinden ve devlete olan saygısındandır. Hiç kimsenin, bu yüce mil
letin temiz duygu ve düşünceleriyle oynamaya hakkı yoktur. Her ne kadar sizler birbirinizi, Mec
lis araştırma komisyonlarında, su arıtma tesisleri gibi temizleseniz de, aziz milletimizin temiz vic
danında ve ilahî adalette, günahkâr olmaya devam edeceksiniz ve bir gün, ama mutlaka bir gün, 
hak ettiğinizi göreceksiniz. 

Değerli milletvekilleri, bugün Yüce Meclis, itibarı açısından, son derece hassas bir imtihanla 
karşı karşıyadır. Başta koalisyon ortağı olan partilere mensup milletvekilleri olmak üzere, hepimi-
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ze, tarihî bir görev düşmektedir. Bugün, halkımızın sisteme ve Meclise karşı sarsılan güvenini ye
niden inşa etmek zorunda olduğumuz bir gündür ve bugün, 24 Aralık seçimlerinin 1 inci yıldönü
müdür. Geliniz, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu karanlık ilişkileri sona erdirecek ve Türkiye'nin 
aydınlık geleceği için tüm engelleri ortadan kaldıracak kararı alalım. Bugün, inkârı mümkün olma
yan belgelere dayalı bu raporu, bu dosyayı kapatamayız, kapatmamalısınız. 

Muhalefetteyken, TEDAŞ ve TOFAŞ dosyalarını gündeme getirenler, hak diyenler, hukuk di
yenler, iktidar ortağı olunca, üç beş günlük dünya ikbali için, başbakanlık koltuğunda bir müddet 
daha oturabilmek için, verdikleri önergeleri, yine kendileri temizlediler; anlaşılan, Hükümeti götü
rü aldılar. 

Değerli arkadaşlarım, Hazreti Mevlana'nın dediği gibi "Ya olduğunuz gibi görününüz ya da 
göründüğünüz gibi olunuz" üçüncüsünü asla olmayınız. 

Karnını doyurmak için bir somun ekmek çalanın yıllarca hapsedildiği bu ülkede, fakirin fuka
ranın, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenlere, trilyonları götürenlere göz yumamazsınız. Hiçbir 
şeyden habersiz,sokakta oynayan, okulda ilim, irfan öğrenmeye çalışan evlatlarınız, yarın sizden 
hesap sorarlar. Bu nedenle, geliniz, soruşturma açılması yönünde çalışmalar yapalım. Haksız olan
lar hesabını versinler, haklı olanlar da aklansınlar. Bunun için de, temiz toplum, temiz siyaset ve 
milletvekilliği dokunulmazlığının sınırlandırılması teklifimizin, acilen gündeme getirilip kanunlaş
masını sağlamamız gerekir. 

DYP ve RP Partisi sözcüsü arkadaşlardan, Meclis kürsüsünde, bizim aklanmayacak hesabımız 
yoktur; yalıyı yakan da, yalıdaki tarihî eserlerimizi çalanlar da ortaya çıkmalıdır diyeceklerini bek
ledim; ama, nafile. Yakan da, çalan da, alan da, kaçan da, korkarım ki, sayelerinde affedilecek. Ne
redeyse, arkadaşlarını, sütten çıkmış kaşığa benzetecekler. 

Değerli milletvekilleri, ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz; bu nedenle, adaleti ortaya koyacak, 
laf değil, icraattır. Bize göre, adalet, zengin-fakir, güçlü-güçsüz, başbakan-çoban demeden, din, dil, 
ırk, kavim, zümre ayırt etmeden herkes için yerine getirilmelidir. Eğer, kendinize bu konuda reh
ber arıyorsanız... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ASLAN ALİ HATÎPOĞLU (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
ASLAN ALİ HATÎPOĞLU (Devamla) - Teşekkürler Sayın Başkanım. 
"Suçlu, kızım Fatıma dahi olsa, cezasını veririm. Sizden öncekiler, cezaları, güçsüzlere uygu

layıp, güçlülere uygulamadıkları için helak oldular" diyen Hazreti Muhammed ile suç işleyen öz 
evladını cezalandıran Hazreti Ömer'i kendinize rehber alın ve her fırsatta kendinize materyal ola
rak kullandığınız İslam ahlakına da artık uyun. (ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 

Yüce Meclisin en önemli denetim mekanizması olan ve uygulamalardaki kirli çamaşırları yı
kama tezgâhlarına çevirdiğiniz araştırma ve soruşturma komisyonlarının da, artık, gerçek işlevleri
ne dönmesine yardımcı olunuz. 

Yapılan görüşmelerin, ülkemizin aydınlık geleceği için bir vesile.olması dileğiyle, Yüce He
yetinizi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Hatipoğlu, teşekkür ediyorum. > 
Sayın milletvekilleri, Sait Halim Paşa Yalısında Meydana Gelen Yangının Nedenlerini ve 

TURBAN Genel Müdürlüğüyle İlgili Yolsuzluk İddialarını Araştırmak Amacıyla Kurulan 10/2 
Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerindeki genel görüşme tamamlanmıştır. 
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MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Sayın Dumankaya'ya sataşma vardı. 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya burada var, Divanda var! 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Hatırlatıyorum. 

VII. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 
2. •-. İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, İsparta Milletvekili Ömer Bilgin 'in, şahsına 

sataşması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN - Rapor üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır; biraz sonra birleşimi kapatacağım; 
ancak, Sayın Dumankaya'nın bir talebi oldu "Bana sataşma oldu" derler. (ANAP sıralarından "Doğ
ru" sesleri) . , 

Efendim, sataşmanın varlığı, sizin, zatıâlinizin yahut Yüce Heyetin "doğrudur" demesine bağ
lı değil. Başkanın takdir hakkı var, nasıl kullanacağımı görmediniz ki daha. 

Sayın Dumankaya, gecenin bu saatinde yeni bir sataşmaya fırsat vermemek üzere, buyurun. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Dumankaya, size, çok kısa; 2 dakika süre veriyorum. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkanım, iki defa... 
BAŞKAN - Efendim, benimle süre pazarlığı yapmayın lüten. 

Siz buyurun, sataşmayı izah edin lütfen. 
Buyurun Sayın Dumankaya. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Sayın Ömer 

Bilgin'in, benim için söylediği sözlere, aynayı karşısına koyuyorum ve başka bir şey söylemiyo
rum. 

Ben isterdim ki, Sayın Ömer Bilgin buraya çıksın, Beldibi'ne seçim için yapmış olduğu 6 mil
yar 100 milyonluk harcamayı diğer işletmelere nasıl dekont ettiğini anlatsın. Bu, raporda var. 
(ANAP sıralarından "vay, vay" sesleri) 

Ben isterdim ki, 2 tane müdürü, sahte diplomayla nasıl tayin ettiğini anlatsın. (ANAP sırala
rından "vay, vay" sesleri) 

Ben isterdim ki, Genel Müdürlükte, telefonları, seçim meydanlarına, kasım ayında 2 797 tele
fonun 973'ünU, aralık ayında 6 982 telefonun 5 946'sını İsparta'ya nasıl yaptığını izah etsin. (ANAP 
sıralarından "vay, vay" sesleri) Bunlar raporda var. 

BAŞKAN - Sayın Dumankaya... Sayın Dumankaya, raporun müzakeresine dönmüyoruz! 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Ben isterdim ki, 12 300 odanın nasıl "free" olarak bıra-

' kıldığını... 
ÖMER BİLGİN (İsparta) - Yalan söylüyor!.. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Ben isterdim ki... 
BAŞKAN - Sayın Dumankaya, raporun müzakeresi tamamlandı efendim... 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Hayır, bunları şey ettik; yani daha... 
HALUK YILDIZ (Kastamonu) - Devletin savcısı var; sen ne karışıyorsun!.. 
BAŞKAN - Efendim, raporun müzakeresi tamamlandı; siz sataşmayla ilgili ne buyuruyorsa

nız buyurun. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, burada, ben, kendinin, bir insa

nın, bir şey patladı mı, ona daha artık bir şey yapamazsın. Dolayısıyla, ben şunu söylemek istiyo-
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rum, ben sizden de rica ediyorum, DYP Grubu size de söylüyorum: Geliniz, çıkınız yukarı şu dos
yaları bir inceleyin de, bu kirliliği temizleyelim. Eğer... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - ...bu kirliliği temizleyemezsek, siz Refah Partililer, siz 
DYP'liler bunları inceleyin, eğer, bu raporları incelerseniz, o zaman göreceksiniz ki, burada... 

ÖMER BİLGİN (İsparta) - Emlak...(Gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın Bilgin, oturun yerinize... 

Sayın Dumankaya, ben süre verdim size, buyurun. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - ...buradaki durum hâsıl olmayacaktır. Sizlerde temiz 

insanlar çoktur, orada çoktur. Bu yolsuzlukların üzerine gidelim. Eğer, bunların üzerine gidersek, 
bu Meclis şaibeden kurtulur; ama, bu tutumla, bu Meclis hiçbir şeyden kurtulmaz. Biz bunların ar
kasını bırakmayacağız; bu iş zor iştir, kolay iş değildir; ama, bu zoru başaracağız. Hiçbir şey, o bi
rinin dediği, o yukarıda suç örgütünün dediği gibi "Halit Dumankaya'yı vurup bir çukura atacağım" 
ona da boyun eğmeyeceğiz. 

Şimdi, burada bir ihbarda daha bulunuyorum Sayın Başkan, eğer müsaade ederseniz, bu çok 
önemlidir. . 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli),- Sayın Başkan, olur mu canım... 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Şu ihbarda bulunuyorum: TURBAN 'da Yeşil pasaport 
alanlar : Ömer Bilgin, Ahmet Dündar, Erol Uğurlu, Özcan Ali Gür, Metin Riyaz Karaaltın'ı şikâ
yet ediyorum, ihbar ediyorum... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) -
AGÂH OKTAY GÜNER (Ankara) - Bir daha oku... Bir daha... 
BAŞKAN - Sayın Dumankaya, efendim, lütfen, Genel Kurulu selamlayıp inin efendim. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Peki efendim. 
Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa hava unsurla

rının katılımıyla, Türkiye tarafından belirlenecek ilke ve kurallara bağlı olarak, sadece, keşif ve ge
rektiğinde önleme uçuşlarıyla sınırlı hava harekâtında bulunulmasına Anayasanın 92 nci maddesi 
uyarınca izin verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ile gündemde yer alan diğer işleri sırasıyla gö
rüşmek için, 25 Aralık 1996 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 19.55 

- — - — m — . . . • ' . ' 
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VIII.- SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
l.~ Gaziantep Milletvekili Mustafa R. Taşar'ın, ahlak dışı yayın yapan özel TV'lerin kapatıla

cağı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Lütfü Esengün'ün yazılı cevabı 
(7/1600) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Necmettin Erbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

ması hususunda delaletlerinizi arz ederim. . 
Mustafa R. Taşar 

Gaziantep. 
İnsanların ahlakını bozduğu gerekçesiyle özel TV'lerin hükümetinizce kapatılacağı iddiası 

doğru mudur? Özel TV'lerdeki ahlaksız yayınları yasaklamayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 18.12.1996 

Sayı: B.02.0.0010/01182 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) TBMM Başkanlığının 14.11.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1600-
4060/11230 Sayılı yazısı. , 

b) Başbakanlık Kan. ve Kar. Gen. Müd. nün 21.11.1996 tarih ve B.02.0.KKG/401-398-9/4575 
sayılı yazısı. 

Gaziantep Milletvekili Sayın Mustafa R. Taşar'ın; Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın 
Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılması istenilen il
gi (b) yazı ekindeki yazılı soru önergesi cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Lütfü Esengün 
Devlet Bakanı 

Gaziantep Milletvekili Sayın Mustafa R. Taşar'ın Sayın Başbakanımıza Tevcih Ettiği 7/1600-
4060 Esas No.lu Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır. 

Hükümetin özel televizyonları kapatma gibi bir yetkisi yoktur, bu husus kanunla düzenlenmiş 
ve kanuna aykırı yayın yapan televizyonlar hakkında yasal işlem yapma ve yayın durdurma dahil 
tüm müeyyidelerin uygulanması yetkisi RTÜK'na verilmiştir. 

Bilgilerinizi rica ederim. . 

2.- Bilecik Milletvekili Şerif Çim 'in, Bulgaristan 'dan göç edenlerin vatandaşlığa alınmaması 
nedenine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Meral Akşener 'in yazılı cevabı (7/1627) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda belirtilen konu hakkında İçişleri Bakanı tarafından Meclis İç Tüzüğünün 96 inci mad

desi gereği yazılı olarak cevaplamasını rica ederim. 
11.11.1996 
Şerif Çim 

Bilecik 
Millî Sav. Kom. Üyesi 
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1989 ile 1996 yılları arasında Bulgaristan'dan Ülkemize zorunlu olarak göçe zorlanan 299 622 
kardeşimizin 258 732'si T.C. vatandaşlığına alındığını fakat bunların 40 890 kardeşimizin halen 
vatandaşlığa alınmadığım araştırmalarım sonucu öğrenmiş bulunmaktayım.. 

Ülkemizin çeşitli bölgelerinde yaşamakta olan fakat resmi olarak var olmayan göçmen kardeş
lerimiz hiç bir vatandaşlık hakkından da faydalanamamaktadır. 

1. Sayıları 40 890'ı bulan bu mağdur durumdaki göçmen kardeşlerimizin mağduriyetinin gi
derilmesi için, vatandaşlığa alınmaları hususunda herhangi bir çalışmanın yapılıp yapılmadığının 
cevaplanmasını rica ederim. 

T.C. 
içişleri Bakanlığı 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
GenelMüdürlüğü 12.12.1996 

Şb; Md: B.050NÜV0070001 -238-672(77) 
Konu : Bilgi talebiniz ; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi ; 20.11.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4272/11489 sayılı yazınız. 
İlgide kayıtlı yazınız ekinde Bakanlığımıza gönderilen Bilecik Milletvekili Millî Savunma Ko

misyonu üyesi Şerif Çim tarafından verilen yazılı soru önergesi üzerine Bulgaristan uyruklu kişi
lerin durumları incelenmiştir. 

Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutularak 1989-1991 yılları arasında yurdumuza gelen ve 
Türk Vatandaşlığına alınma talebinde bulunan 240 782 kişinin tamamı 2510 sayılı İskâıi Kanunu 
ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı ile vatandaşlığımıza alın
mış bulunmaktadır. Ancak bunlardan Bulgaristan'a dönmek üzere müracaat ederek pasaportlarını 
alan ve vatandaşlık işlemlerinin iptalini isteyen 15 068 kişinin Türk Vatandaşlığı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile iptal edilmiştir. 

Zorunlu göçten sonra 1989-1996 yılları arasında göçmen vizesi ile yurdumuza gelen ve vatan
daşlık talebinde bulunan 17 098 kişinin tamamı göçmen olarak Türk Vatandaşlığına alınmış bulun
maktadır. Göçmen vizesi dışındaki vizelerle yurdumuza gelen ve Türkiye'de ikamet etmelerine izin 
verilenlerden 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca Bulgaristan uyruklu 17 153 kişi vatan
daşlığımıza alınma talebinde bulunmuştur. 

Bunlardan; . ' . . - . ' . 
1.852 kişinin işlemleri tamamlanarak Türk Vatandaşlığına alınmıştır. 
2. 3 057 kişinin vatandaşlığımıza alınmaları için isimleri Başbakanlığa gönderilmiştiıı. 
3. 5 905 kişi hakkında ise güvenlik bakımından yaptırılan araştırmaları halen devam etmekte

dir. 
4. 1 262 kişinin dosyalarında noksan bulunan yurdumuzda ikamet ettiklerine dair belgeleri il

gili Valiliklerden istenmiştir. . 
5. 792 kişinin talepleri Kanun da öngörülen şartlan taşımadıklarından red edilmiştir. 
6. 5 285 kişinin işlemleri, isimleri Başbakanlığa sunulmak üzere sürdürülmektedir. 
Bilgilerinize arz ederim. ' 

Dr. Meral Akşener 
İçişleri Bakanı 
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3- İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Kayseri Belediye Başkanının bazı beyanlarına 
ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Meral Akşener'in yazılı cevabı (711629) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı Sayın Meral Akşener tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasını arz ederim. 
- '•' Bülent Akarcalı 

İstanbul 
Kayseri Belediye Başkanı, Şükrü Karatepe hakkında Atatürk'e hakaretten, Türk Milletinin 

Millî duygularını rencide etmekten, halkı kin ve nefret hisleri ile tahrik ederek, vatandaşlar arasın
da hasmane duygular yaratmaktan dolayı ne gibi işlem yapıp,.ne gibi tedbir alacaksınız? 

' T C -
İçişleri Bakanlığı 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 23.12:1996 
Sayı: B050MAH0650002/(80-84)96-80972 

Konu : İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 20.11.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4272/114897/1629-

4170/11484 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, İstanbul Milletvekili Bülent 

Akarcalı'nın "Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanının bazı beyanlarına ilişkin" yazılı soru öner
gesiyle ilgili olarak; 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Şükrü Karatepe'nin 10 Kasım Atatürk'ü anma törenine 
katıldıktan sonra verdiği beyanlarla ilgili olarak 11.11.1996 tarihli onayımla mülkiye müfettişi gö
revlendirilmiştir. 

Mülkiye Müfettişlerince adı geçenin, 10 Kasım 1996 pazar günü Refah Partisi genişletilmiş İl 
Divan toplantısında yaptığı konuşma ile Türk Ceza Kanunu'nun 312 nci maddesi 2 nci fıkrası kap
samındaki fiili işlediği, Memurin Muhamekatı Hakkında Kanun kapsamına girmeyen bu fiilden do
layı ilgili hakkında gerekli soruşturmanın Devlet Güvenlik Mahkemesince başlatılan 1996/32 sayı
lı hazırlık soruşturması ile birleştirilerek Kayseri Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığınca ya
pılması gerektiğine dair rapor hazırlanarak, ilgili Başsavcılığa tevdi edilmiş olup, sonucu izlenmek
tedir. 

Devlet Güvenlik Mahkemesince verilecek karar neticesinde gereğinin yapılacağı muhakkak
tır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Meral Akşener 

; İçişleri Bakanı 
4- Adana Milletvekili İmren Aykut'un, Kayseri Belediye Başkanının bazı beyanlarına ilişkin 

sorusu ve İçişleri Bakanı Meral Akşener'in yazılı cevabı (711630) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Meral Akşener tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla 
11.11.1996 

Dr. İmren Aykut 
Adana 
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Ulu Önder Atatürk'ün Ölümünün 58 inci Yıldönümü Törenlerine katıldıktan sonra gittiği Par
tisinin İl Divanı Toplantısında yaptığı konuşmada; 

"Cumhuriyetin Dikta Rejimi" olduğunu, "Süslü püslü görünüşüme bakıpta beni sakın Laik 
sanmayın" diyerek, resmî görevi nedeniyle bu törenlere içi kan ağlayarak katılmak zorunda bıra
kıldığını, 

"Müslümanların içindeki hırsı, kini ve nefreti eksik etmemeleri biraz daha beklemeleri gerek
tiğini" televizyonlardan bizzat kendi sesi ile kamuoyu önünde dile getiren Kayseri Belediye Baş
kanı Şükrü Karatepe Cumhuriyete ve onun kurucusu Yüce Atatürk'e karşı hakaretamiz beyanlarda 
bulunmuştur. 

Soru 1. T.C. nin bir Bakanı olarak, Ulu Önder Atatürk'ün gerçekleştirdiği reformlar çerçeve
sinde kurmuş olduğu Cumhuriyeti yıkmayı hedef alan bu ürkütücü beyanlar karşısında ne düşünü
yor sunuz? 

Soru 2. Laik toplum düzenini ve Cumhuriyetin temel ilkelerini yıkmayı hedef aldığını kendi 
beyanları ile dile getiren sözkönusu Belediye Başkanını görevden almayı düşünüyor musunuz? 

Soru 3. Türk Kadınına tüm demokratik haklarını, özellikle Seçme ve Seçilme hakkını vererek 
bugünkü çağdaş konuma gelmesini sağlayan.Yüce Atatürk'ün yarattığı imkân sayesinde elde etti
ğiniz bugünkü konumunuz da onun fikir ve düşüncelerine karşı girişilen tehlikeli ve endişe verici 
saldırılar karşısında ne gibi tedbirler almayı düşünüyor sunuz? 

T.C. -
İçişleri Bakanlığı 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 23.12.1996 
Sayı: B050MAH0650002/ 

(80-84)96-80971 
Konu : Adana Milletvekili 
- Sayın İmren Aykut'un 

yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 2Q. 11.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4272/114897/1630-
4175/11489 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, Adana Milletvekili İmren . 
Aykut'un "Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanının bazı beyanlarına ilişkin" yazılı soru önerge
siyle ilgili olarak; 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Şükrü Karatepe'nin ,10 Kasım Atatürk'ü anma törenine 
katıldıktan sonra verdiği beyanlarla ilgili olarak 11.11.1996 tarihli onayımla mülkiye müfettişi gö
revlendirilmiştir. 

Mülkiye Müfettişlerince adı geçenin, 10 Kasım 1996 Pazar günü Refah Partisi genişletilmiş İl 
Divan toplantısında yaptığı konuşma ile Türk Ceza Kanunu'nun 312 nci maddesi 2 nci fıkrası kap
samındaki fiili işlediği, Memurin Muhakematı Hakkında Kanun kapsamına girmeyen bu fiilden do
layı ilgili hakkında gerekli soruşturmanın Devlet Güvenlik Mahkemesince başlatılan 1996/32 sayı
lı hazırlık soruşturması ile birleştirilerek Kayseri Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığınca ya
pılması gerektiğine dair rapor hazırlanarak, ilgili Başsavcılığa tevdi edilmiş olup, sonucu izlenmek
tedir. 

Devlet Güvenlik Mahkemesince verilecek karar neticesinde gereğinin yapılacağı muhakkak
tır. .. 

Bilgilerinize arz ederim. 
, Dr. Meral Akşener 

•, • . İçişleri Bakanı 
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5.- İçel Milletvekili D. Fikri Sağlar'in, kamuoyuna "Susurluk Kazası" olarak yansıyan olaya 
ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakam Meral Akşener'in yazılı cevabı (711631) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Necmettin Erbakan tarafından yazılı olarak yanıtlan

ması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim. 
3.11.1996 

D. Fikri Sağlar 
îçel 

Son bir kaç aydır birbiri ardına kamuoyuna yansıyan yasadışı, örgütlü faaliyetler içerisinde 
devletin son derece hassas mevkilerinde görev yapan memurların da yer aldığı görülmektedir. Ka
mu görevlileri, suç çeteleri ve siyaset üçgeninin gündeme geldiği bu organize yasadışı faaliyetler 
toplumda devlete duyulan güveni giderek daha fazla sarsmaktadır. Son olarak kamuoyuna "Susur
luk kazası" olarak yansıyan olay toplumun tüm kesimlerinde büyük kaygı yaratırken kamu kurum
larına güvensizliği daha da artmıştır. Demokratik hukuk devleti tanımı içerisinde hukukun üstün
lüğü en temel değer olması gerekirken, bu değerin yerini organize suç çetelerinin yasadışı yöntem
lerine bıraktığı gözlenmektedir. Tüm bu gelişmeler karşısındaki sessizliğinizin anlamını kamuoyu 
ciddi olarak merak etmektedir. Bu konuların açıklığa kavuşturulması, kamu vicdanının rahatlatıl
ması ve kamuoyunun aydınlatılması için aşağıdaki sorularımın içtenlikle yanıtlanması gereğine 
inanmaktayım: 

1. Uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle İsviçre'de yargılanacak mahkûm olmuş ve ülkemizde de 
başta Bahçelievler katliamı olmak üzere birçok terörist faaliyetin sanığı olarak aranan ve İnterpol 
tarafından da yakalanması istenen Mehmet Özbay sahte kimlikli Abdullah Çatlı'nın yeşil pasaport 
taşıdığı doğru mudur? Doğru ise devlet memurlarının özel koşullarla edinebildiği bu pasaporta na
sıl sahip olmuştur? Yasal prosedür gereğince ibraz edilmesi gereken devlet memuru olduğunu be
lirtir hizmet belgesi hangi kurum tarafından verilmiştir? Bu belge kimler tarafından tanzim edilmiş
tir? Tanzim edenler hakkında herhangi bir araştırma yapılmış mıdır? 

2. Aynı şahsa emniyet amiri ya da emniyet görevlisi kimliği verilmiş midir? Verildi ise hangi 
merci tarafından ve ne amaçla verilmiştir? Bir yandan Interpole yakalanması için başvurulan bir 
şahsa aynı kurum tarafından güvenlik görevlisi kimliği ve yeşil pasaport verilmesini nasıl açıkla
yabilirsiniz? Kamuoyunca bilinen devletin en önemli güvenlik kurumlarından biri olan Emniyet 
Genel Müdürlüğünce aranan bu kişiye yine aynı kurum tarafından pasaport ve kimlik verilmesi em
niyetin yetersiz olduğunu mu yoksa bu kişiyi çeşitli amaçlarla koruyarak kullandığını mı göster
mektedir? 

3. Türk emniyeti ve İnterpol tarafından terörist faaliyetleri ve uyuşturucu kaçakçılığı nedeniy
le aranan bir kişinin tabutunun Türk Bayrağına sarılması yasal mıdır? Değilse bu konuda sorumlu
luk taşıyan kamu görevlileri hakkında herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? Açıldı ise sorumlu
lar belirlenerek gerekli yasal müeyideler uygulanmış mıdır? 

4. Korkut Eken isimli şahıs hangi kamu görevinde bulunmaktadır? Botaş A.Ş. ile bir bağlan-, 
tisi var mıdır? Mehmet Özbay sahte kimlikli Abdullah Çatlı adlı şahıs Botaş'tan herhangi bir iha
le almış mıdır? Almış ise Korkut Eken'in bu ihaledeki rolü nedir? Korkut Eken'in İçişleri eski Ba
kanı Mehmet Ağar'ın danışmanı olduğu doğru mudur? Şu anda Daire Başkanlığı görevini sürdür
düğü söylenen Eken'in Abdullah Çatlı ile ilişkisi nereden kaynaklanmaktadır? Bu konuda herhan
gi bir araştırma yapılmakta mıdır? 

5. Kamuoyunun gündeminde yoğun biçimde yer almaya devam eden Susurluk kazası ile ilgi
li olarak trafik kazası dışında devletçe herhangi bir araştırma yapılmadığı iddia edilmektedir. Ay
rıca kaza yapan araçta bulunduğu öne sürülen silah, susturucu ve dinleme cihazları gibi delillerle 
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ilgili balistik, mülkiyet v.b. konularda bugüne kadar neden bir araştırma yapılmamıştır? Böyle du
rumlarda ilk elde yapılması gereken bu araştırmaların geciktirilmesinde sizin özel amacınız var mı
dır? Böyle bir talimatınız yoksa araştırmalar neden yapılmamıştır. Bu gecikmenin sorumluları hak
kında ne yapmayı düşünüyor sunuz? 

6. Sokaktaki adamın ve hatta ilkokul öğrencilerinin bile konuştuğu, tartıştığı Susurluk kazası 
ve sonrasındaki gelişmeler üzerinde bugüne değin hiçbir açıklama yapmaya gerek duymadınız? Bu 
olayı çok önemsiz bulmanızdan mı, yoksa sonuçların yıllar sonra ele geçirdiğiniz Başbakanlık Ma
kamını kaybetme kaygısından mı kaynaklanıyor? Açıkça sergilediğiniz bu tedirgin davranışınız ka
muoyuna bU hükümet tarafından bu olayın çözülmesine yönelik samimi çaba göstermeyeceğiniz iz
lenimi yaratıyor,,Bu izlenimi kırmayı ve ciddi biçimde konuyu araştırmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 23.12.1996 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01.285263 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: a) TBMM Başkanlığının 20.11.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1631-4163-11467 

sayılı yazısı. 
b) Başbakanlık Kan. ve Kar. Gen. Müd'nün 27.11.1996 tarih ve B.02.0.KKG/106-405/4651; 

sayılı yazısı. 
c) Devlet Bakanlığının 9.12.1996 gün ve B.02.0.0010/01285 sayılı yazısı. 
İçel Milletvekili D. Fikri Sağlar tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve Sayın Başbakanı

mızca da kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çı
karılmıştır. 

Önergede sözü edilen Abdullah Çatlı'ya; 3.8.1996 tarihinde Mehmet Özbay adına düzenlen
miş sahte kimliği ile Maliye Bakanlığına bağlı 1 inci kadro derecede görevli Maliye Müfettişi ol
duğundan bahisle Bakanlığımızdan Hususi Damgalı pasaport (Yeşil Pasaport) talebinde bulundu
ğu ve adına TR-A 245202 seri numaralı pasaport tanzim edildiği anlaşılmıştır. 

Konuyla ilgili olarak tayin edilen iki Polis Başmüfettişi tarafından yapılan soruşturmada; hiz
mette kusuru saptanan görevliler hakkında görevi ihmalden adlî yönden yargılanabilmesi için fez
leke tamamlanma aşamasındadır. 

Sözkonusu şahsa Emniyet Amiri yada Emniyet Görevlisi kimliği verilmemiş ve "Silah Uzma
nı" unvanında bir kadromuz da yoktur. 

5.11.1996 günü Abdullah Çatlı'nın cenazesi Nevşehir ili Devlet Hastanesi morgundan öğle na-
, mazını müteakip alınarak, Türk Bayrağına sarılı vaziyette 3 000 kişilik bir kalabalık tarafından gö

türülmekte olduğu görülmüş ancak, Türk Bayrağının tabuttan alınması yönünde yapılacak bir mü
dahalenin infial uyandıracağını düşünerek müdahalede bulunmayan görevliler defini müteakip 
Cumhuriyet Başsavcılığı ile derhal temasa geçmişler ve sanıklar hakkında "Türk Bayrağı Kanunu
na Muhalefet" suçundan gerekli soruşturma yapılarak adlî mercilere intikal ettirilmiştir. 

Bu olayda görevliler yönünden herhangi bir ihmal ve kusur görülmediğinden soruşturma açıl
mamıştır. 

Korkut Eken isimli şahıs 2.8.1994 tarihinde Botaş Genel Müdürlüğünde görev yapmakta iken 
Emniyet Genel Müdürü Danışmanı olarak vekaleten atanmış bilahare 6.3.1996 tarihli onay ile de 
görevine son verilerek 12.4.1996 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü ile ilişiği kesilmiştir. 
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Önergede bahsedilen ve Susurluk'ta meydana gelen trafik kazasının inceleme ve soruşturma
sı başlangıçta CMUK'un 153 ve 154 ncü maddeleri gereğince Susurluk Cumhuriyet Başsavcılığın
ca yapılmış, bilahare dosya İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığına devredilmiştir. Bu 
hususta gerekli soruşturma halen ilgili Başsavcılık tarafından yürütülmektedir. 

Olayı müteakip otomobilde bulunan malzemelerin incelenmesi ilgili savcılık tarafından Jan
darma Genel Komutanlığından istenmiş, inceleme sonuçlan vaktinde savcılığa gönderilmiştir. 

Sözkonusu olayın tüm yönleriyle araştırılması için müfettiş görevlendirilmiş olup, tahkikat ha
len devam etmektedir. -

Bilgilerinize arz ederim. 
• Dr. Meral Akşener 

İçişleri Bakanı 
6.- Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Devlet İstatistik Enstitüsünün Gelir Dağılım Anketine 

ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Abdüllatif Şener'in yazılı cevabı (7/1636) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

TBMM İçtüzüğünün 96 inci maddesi gereğince aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Nec
mettin Erbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

13.11.1996 
Tevfik Diker 

Manisa 
Sorular: 
1. Başbakanlığınıza bağlı Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından Kasım 1996 tarihi itibariyle 

"Gelir Dağılım Anketi" yapılmış mıdır? 
2. Yapıldı ise bu anketlerin içinde toplam hane halkı kullanılabilir gelirleri içinde "karşılıksız" 

olarak belirtilen bir gelir bölümü var mıdır? 
3. Karşılıksız olarak gelir elde ettiği devletin kurumu tarafından belirlenen bu kişilerin, bu ge

lirlerini ne yönde edindikleri yönünde bir soru, isim, adres gibi özellikleri de bu araştırmayla belir
lendi mi? 

4. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde "Karşılıksız" geliri olduğu belirlenen bu kesimin bu 
gelirlerinden herhangi bir vergi alınıyor mu ya da vergi alınması düşünülüyor mu? 

T.C. 
Maliye Bakanlığı 

Gelirler Genel Müdürlüğü 23.12.1996 
Sayı: B.07.0.GEL.0.82/8211-11.61232 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar Kararlar Müdürlüğü'nün 27.11.1996 

tarih ve B.02.0.KKG/106-405-5/4653 sayılı yazısı. 
Manisa Milletvekili Sayın Tevfik Diker'in Sayın Başkanımıza tevcih ettiği ve Sayın Başbaka

nımızın da Devlet Bakanı Sayın Lütfü Esengün'ün koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını istedi
ği ilgi yazı eki 7/1636-4189 esas no.lu yazılı soru önergesi incelendi. 

Sözkonusu soru önergesinin Bakanlığımla ilgili 4 üncü maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti sı
nırları içinde karşılıksız geliri olduğu belirlenen kesimin bu gelirlerinden herhangi bir vergi alınıp, 
alınmadığı ve bu gelirlerden vergi alınmasının düşünülüp, düşünülmediği hususu sorulmaktadır. 
Belirtilen soruya ilişkin cevabımız Devlet Bakanı Sayın Lütfü Esengün'ün örneği ekli yazısı üze
rine aşağıda açıklanmıştır. 

Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsünce yayınlanan "1994 Yılı Hane Halkı Gelir Dağılımı 
Anketi"nin haber bülteni şeklinde yayımlanan çalışmasının V-C faaliyet dışı gelirler bölümünün 
incelenmesinden, faaliyet dışı gelirler içerisinde yer alan ve karşılıksız olduğu belirtilen gelirlerin 
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devletten, yurt dışından, özel kişi ve kuruluşlardan sağlanan emekli maaşı, burs, yaşlılık maaşı, ver-. 
gi iadesi gibi nakdi ve yiyecek, giyecek, yakacak gibi ayni transfer gelirleri olduğu anlaşılmıştır. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ücretlerde istisnaları düzenleyen 23 üncü maddes'ine gö
re, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz bulunan emekli sandıkları tarafından kişilere ödenen 
emekli, maluliyet, dul ve yetim aylıkları, maddede sayılan şartlarla gelir vergisinden istisna edil
miştir. . 

Öte yandan, aynı Kanunun 28 inci maddesine göre, resmî ve özel müesseseler ve şahıslar he
sabına Türkiye'de tahsilde bulunan öğrenciye iaşe, ibate ve tahsil gideri olarak ödenen paralar ile 
öğrencilere tatbikat dolayısıyla öğretim müesseseleri veya tahsil masrafları deruhde edenler tara
fından verilen paralar, gelir vergisinden müstesna bulunmaktadır. 

Bu durumda, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının söz konusu "1994 Hane 
Halkı Gelir Dağılımı AnketF'nin haber bülteni şeklinde yayınlanan çalışmasına göre, faaliyet dışı 
gelirler içerisinde yer alan ve karşılıksız olduğu belirtilen emekli maaşı, burs ve yaşlılık maaşının 
vergilendirilmesi söz konusu değildir. Ayrıca, 2978 sayılı Kanuna göre, emekli, maluliyet, dul ve 
yetim maaşı alanlar ile bunların eş, çocuk ve bakmakla hükümlü oldukları kimselere ödenen vergi 
iadesinin de vergilendirilmesi mümkün değildir. Bu tür gelirlerin vergilendirilmesi de düşünülme
mektedir. 

Diğer taraftan, malların veraset yoluyla veya her ne suretle olursa olsun ivazsız bir şekilde bir 
şahıstan diğer şahsa intikali veraset ve intikal vergisinin konusuna girmektedir. 

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içeresinde vuku bulan ivazsız (karşılıksız) intikaller
den, Kanunda yazılı olan ve her yıl yeniden değerleme oranında artırılan istisna miktarı düşüldük
ten sonra kalan tutar üzerinden gerekli vergilendirme yapılmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Doç. Dr. Abdullatif Şener 

Maliye Bakanı 
7- Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdakul'un, Bağ-Kur'a taBi sigortalılardan basamak yükselt

me talebinde bulunanların miktarına ve Bağ-Kur'luların durumlarını iyileştirmek için alınması ge
reken tedbirlere ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik'in yazılı cevabı 
(7/1649) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Necati Çelik tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 
19.11.1996 

Bekir Vurdagül 
Kocaeli 

1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârların, Diğer Bağımsız Çalışanların Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununa geçici 9 uncu maddenin eklenmesine ilişkin 4181 sayılı Kanun 4.9.1996 tarihli ve 22747 
sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Sözkonusu yasa 1 Ekim 1996 tarihi itibariyle yürürlüğe gir
miştir. • ' * 

Buna göre; 
1.3 Şubat 1996 tarihine kadar basamak yükseltmek talebinde bulunma hakkı olan iki milyon 

aktif sigortalıdan bugüne kadar kaç kişi bu talepte bulunmuştur? 
2. Yaşlılık aylığı almakta iken bu kanunla tanınan basamak yükseltme hakkından yararlanmak 

için son müracaat tarihi olan 30 Eylül 1996 günü mesai bitimine kadar, Bağ-Kur İl Müdürlükleri
ne beş yüzbin pasif sigortalıdan, yâni emekliden ne kadarı dilekçe vererek üç yıl süre ile aylıkla
rını kestirip aktif sigortalılığa dönmüştür? . 

3. Bağ-Kur'a altı ay gibi kısa bir dönemde 43 trilyon lira civarında ilave bir kaynak sağlaya-
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cağı ve Bağ-Kur'u düzlüğe çıkaracağı gibi gerekçelerle TBMM'nin Ağustos 96 sonundaki olağa
nüstü toplantısında görüşülerek alelacele geçirilen bu yasanın, bugüne kadarki getirişi nedir? 

4. Aynı zamanda Bağ-Kur'luya emekliliğinde insanca yaşam süreceği bir emekli aylığı vere
bilmeyi amaçladığı açıklanan bu yasal düzenlemenin bir hayal ürünü olduğu ve fiyasko ile sonuç
landığının görülmesi üzerine, Bağ-Kur'lunun durumunu düzeltecek hayali olmayan, gerçekçi bir 
çözüm öneriniz var mı? Varsa nedir? 

T.C. ' 
* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları 
Genel Müdürlüğü J9.12.1996 

Sayı: B.13.0.SGK-0-13-00-01/7843.33400 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 22.11.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1649-4254/11752 sayılı yazınız. 
Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül tarafından hazırlanan "Bağ-Kur'a tabi sigortalılardan ba

samak yükseltme talebinde-bulunanların miktarına ve Bağ-Kur'lularm durumlarını iyileştirmek 
için alınması gereken tedbirlere ilişkin" yazılı soru önergesi Bakanlığımca incelenmiştir. 

Bilindiği üzere; Bağ-Kur'da 1987 yılına kadar aylıkların ve primlerin hesaplanmasına ilişkin 
basamak sayısı 12 iken, aynı yıl Bakanlar Kurulu kararı ile basamak sayısının 24'e çıkarılması, 
emeklilik programlarını 12 basamaklı sisteme göre ayarlayan sigortalıların bugün çok düşük basa
maklarda kalmalarına neden olmuştur. Bu durumda olan sigortalılardan ve özellikle onların temsil
cisi durumundaki meslek kuruluşlarından gelen yoğun istek üzerine, 4 Eylül 1996 tarihli ve 4181 
sayılı Kanunla sigortalılara,.bulundukları basamakları 12 basamağı geçmemek üzere diledikleri sa
yıda yükseltebilmeleri hakkı tanınmıştır. 

4181 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasına 1.11.1996 tarihi itibariyle başlanılmış olup, 
bugüne kadar basamak yükseltme hakkından yararlanmak üzere talepte bulunan aktif sigortalı sa
yısı 7196 kişidir. 

Ancak, basamak yükseltmek için talepte bulunma süresinin 3 Şubat 1997 tarihinde sona ere
ceği gozönüne alındığında, talep sayısının daha da artacağı tahmin edilmektedir. 

Sözkonüsu kanunda yaşlılık aylığı almakta olanlara basamak yükseltme hakkı tanınmıştır. An
cak, Bağ-Kur'dan aylık almakta olanlara mektup gönderilerek, 1479 sayılı Kanunun 38 inci mad
desi gereği yaşlılık aylıklarını iptal ettirmek suretiyle 4181 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 
1.10.1996 tarihi itibariyle aktif sigortalı olmaları halinde basamak yükseltme hakkından yararlana
bilecekleri duyurulmuştur. 

Buna göre, 30.9.1996 tarihi itibariyle aylıklarını iptal ettirerek, basamak yükseltme hakkından 
yararlanmak üzere talepte bulunan sigortalı sayısı 130 dur. 

Basamak yükseltme hakkından yararlanmak üzere talepte bulunma süresi 1.11.1996 tarihinde 
başlamış olup, 3.2.1997 tarihinde sona erecektir. Basamak yükseltme fark primini ödeme süresi ise, 
1.5.1997 tarihinde sona erecektir. 

Bu nedenle, ödeme süresinin bitim tarihi olan 1 Mayıs 1997 tarihinden önce tahsil edilecek ba
samak yükseltme prim tutarı hakkında tahmini bir hesap yapılması mümkün bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla, basamak yükseltme talep süresi 3 Şubat 1997 tarihinde, basamak yükseltme prim 
tutarlarının ödeme süresi ise 1*Mayıs 1997 tarihinde sona ereceğinden, uygulamanın sonuçları bu 
tarihlerden sonra değerlendirilebilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Necati Çelik 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
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8.-Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, yapılan zamlara ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Devlet Bakam Lütfü Esengün 'ün yazılı cevabı (7/1659) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda 

delaletlerinizi arz ederim. 
Süleyman Hatinoğlu 

Artvin 
Hükümete geldiğinizde "hiç zam yapılmayacağını" ifade etmenize rağmen, yaklaşık 4 ay içe

risinde akaryakıta % 40'lara yaklaşan 5 kez zam yaptınız. Dolayısıyla akaryakıtla ilgili tüm girdi
lerde de büyük artışlar olmuştur. 

Bu durum : özellikle memur, işçi, emekli, dul ve yetime yapılan % 50 zammı alıp götürmüştür. 
Bu Nedenle Sorularım: 
1. a) "Hiç zam yapılmayacak" vaadinize rağmen peşisıra yapılan ve halkımızı inim inim inle

ten bu zamları neye bağlıyorsunuz? 
b) Hükümetin başı olarak "hiç zam yapılmayacak" sözünüze rağmen her gün yapılan bu zam

lardan sizin haberiniz olmuyor mu? 
2. Başbakanlığınızın ilk günlerinde "Allanın bize verdiği nimetlerden, bizde size veririz" de

diniz. 
Şimdiye kadar Allanın hükümete verdiği nimetlerden henüz fakir-fukara halka yansıyan bir ni

met bulunmamaktadır. Allanın verdiği bu nimetlerden kimler faydalanmaktadır? 
3. İki ekonomik paket açıkladınız. Bu paketleri mübarek olarak vasıflandırdınız ve bir kurban

lık koyun benzetmesi ile her türlü organlarından halkın yararlanabileceğini ifade ettiniz. 
Bu mübarek kaynaklar nelerdir ve ne zaman halka yansıyacaktır? . . . 
4. 18.11.1996 tarihi itibariyla basın açıklamalarınızda "artık un, yağ ve şekeri elde ettik, sıra 

şimdi size helvayı yapıp yedirmeye geldi" demektesiniz. 
Helvayı fakir-fukaraya, dar gelirli mamura, emekliye, dul ve yetime ne zaman ve nasıl yedi

receksiniz? 
Yoksa bu pahalılık karşısında ölen vatandaşın, ölü helvası mı yenecek? 
5. Açıkladığınız iki ekonomik paketten 800 trilyondan fazla gelir elde ettiğinizi söylediniz. Bu 

para nereden geldi, nereye gitti? 
îş dünyasının istihkak bedellerinin ödenmediği söylenmektedir. Bunun nedenini açıklar mısı

nız? • / . . . ' • 
6. Bir Bakanınız "ipin ucu p.... elindedir" diyor. Sayın Bakan bu ifadesiyle kimleri kastetmektedir? 

TC. 
Devlet Bakanlığı 18.12.1996 

Sayı: B.02.0.0010/01295 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) TBMM Başkanlığının 25.11.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1659-
4284/11861 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık Kan. ve Kar. Gen. Müd.'nün 27.11.1996 tarih ve B.02.0.KKG/106-411-4/4658 
sayılı yazısı. 

Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun; Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sa
yın Başbakammızin da kendileri adına, Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılması istenilen 
ilgi (b) yazı ekindeki yazılı soru önergesi cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Lütfü Esengün 
Devlet Bakanı 
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Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun Sayın Başbakanımıza Tevcih Ettiği 
7/1659-4284 Esas No.lu Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır. 

Hükümetimizce bugüne kadar açıklanan ekonomik paketlerin hiçbirisinde zam ve vergi yer al
mamış, ülke zenginliklerinin yatırıma, üretime dönüştürülmesi hedef alınmıştır. 

Hazırlanan ve uygulamaya konulan kaynak paketlerinin mahiyeti, muhtevası, bugüne kadarki 
gerçekleşme durumu Sayın Başbakanımız tarafından müteaddit basın toplantıları ile kamuoyuna 
açıklanmıştır ve bu konuda bilgi verilmeye devam olunacaktır. 

Yapılan açıklamaların iyi bir şekilde takibi ve değerlendirilmesi, kaynakların ne olduğu ve hal
ka nasıl yansıyacağı hakkında yeterli bilgiyi vermektedir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

9.- İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'nın, Teaş ihalesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı M. Recai Kutan'ın yazılı cevabı (7/1664) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sn. Recai Kutan tarafından yazılı ola- x 

rak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Bülent Akarcalı 

İstanbul 
1. 12 trilyonluk Teaş İhalesini hangi şirket kazanmıştır? 
2. Kıyaslanabilecek başka teklif olmadığına göre, ihalenin iptali gerekirken, niçin İngiliz Ca-

tego Energy şirketinin teklifi değerlendirmeye alınmıştır? 
3. İngiliz Catego Energy şirketi ile Kalyon Yapı A.Ş. arasında nasıl bir ilişki vardır? 
4. Kalyon Yapı A.Ş.'nin ortakları kimlerdir? 

T.C. " 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 23.12.1996 

Sayı :B.15.0.APK.0.23-300-1777-20307, 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 2.12.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4426/11922 sayılı ya

zısı. 
İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın tarafıma tevcih ettiği ve Türkiye Büyük Mil

let Meclisi İçtüzüğünün 99 uncu maddesi gereğince cevaplandırılması istenen 7/1664 esas no.lu ya
zılı soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Recai Kutan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın 
Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı(7/1664-4299) 

Soru 1 : 
12 trilyonluk Teaş ihalesini hangi şirket kazanmıştır? 
Cevap 1 : 
Mevcut Babaeski-Dimodichev ve Hopa-Batum Enerji İletim Hatları üzerinden elektrik enerji

si ithali için ELEK. EN. İTH. 96/1 referans no.su altında çıkılan ihale neticesinde; 
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- Astronom Energy Finance/İsviçre 
- Multigroup Bulgaria Ag Holding/Bulgaristan 
- Catego-Kalyon Joint Venture (Ortak Girişim) 
firmalarından teklifler temin edilmiştir. Ancak ihale şartname hükümlerine aykırı olarak Ast

ronom Energy Firmasının geçici teminat mektubu ibraz etmemesi, Multigroup Bulgaria Firmasının 
ise yabancı bir bankanın kontrgarantisine istinaden herhangi bir Türk Bankasınca düzenlenmiş ge
çici teminat mektubu yerine, doğrudan bir Bulgar Bankasınca düzenlenmiş geçici teminat mektu
bu ibraz etmesinden dolayı, Teaş Genel Müdürlüğü'nün Satınalma ve İhale Yönetmeliği gereği, 
teklifleri geçerli sayılmamıştır. 

Hopa-Batum (Gürcistan) 220 kV E. İ. H. üzerinden aylık 70+ % 20 GWh, yıllık 840+ % 20 
GWh elektrik enerjisi ithali hususunda Catego-Kalyon Joint Venture Ortak Girişimi'nin teklifi; 
3,65 Cent/kWh birim üzerinden yaklaşık toplam 30 660 000 US $ (3 066 000 000 000.-TL) şek
lindedir. Teaş Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 29.11.1996 tarih 44-503 sayılı kararı; ihale 
şartnamesinde yeralmayan karşı şartların kaldırılması halinde, yukarıda belirtilen bedel üzerinden, 
siparişin Catego-Kalyon Ortak Girişimi'ne verilmesi, aksi halde ihalenin iptali şeklinde olup, fir
madan karşı şartların kaldırıldığının teyidi istenecektir. 

Dolayısıyla Catego-Kalyon Ortak Girişimi ile elektrik enerjisi ithali hususunda henüz bir akit 
yapılmamıştır. Aktin yapılması Ortak Girişimin karşı şartlarını kaldırması İle ilgili cevabına bağlı
dır. 

Soru 2 : 
Kıyaslanabilecek başka teklif olmadığına göre, ihalenin iptali gerekirken, niçin İngiliz Catego 

Energy şirketinin .teklifi değerlendirmeye alınmıştır? 
Cevap 2 : 
Catego-Kalyon Ortak Girişimi'nin teklifi; 
- Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu bölgesindeki mevcut enerji iletim hatlarının yetersizliğinden, 

bu bölgede 154 kV olan işletme gerilimlerinin 110 kV seviyelerine düştüğü, bu nedenle enerjinin 
kalitesizliğinden dolayı bölgede sanayinin ve elektrikli makina ve teçhizatın çalışamadığı, böylece 
bu durumun giderilerek enerji kalitesinin yükselmesi, 

- Bölge enerji iletim hatlarındaki yetersizlikten dolayı yılda 75 milyon kWh'e ulaşan enerji 
iletim kayıplarının önlenmesi, 

- Önümüzdeki yıl muhtemel enerji açığının bir kısmının Hopa-Batum (Gürcistan) 220 kV 
Enerji İletim Hattı üzerinden alınacak enerji ile karşılanması, 

- Alınacak enerji fiyatının Teaş'ın Ambarlı (4,32 Cent/kWh), Hopa (6,75 Cent7kWh), fuel oil 
ve Aliağa (17,02 Cent/Kvvh), motorin santrallarında üretilen enerjiden ve Teaş Termik Santrallar 
ticari maliyet ortalamasından (3,98 Cent/kWh) daha ucuz olması, sebeplerinden dolayı değerlen
dirmeye alınmıştır. 

Soru 3 : 
İngiliz Catego Energy Şirketi ile Kalyon Yapı A.Ş. arasında nasıl bir ilişki vardır? 

\ Cevap 3 : , ' 
Teklif sahibi, Catego Energy-Kalyon İnşaatı ve Ticaret Kollektif Şirketi'nin oluşturmuş oldu

ğu Joint Venture (Ortak Girişimi)'dir. Her iki Firmanın Ortak Girişimdeki hisse oranı % 50'dir. 
Soru 4 : -
Kalyon Yapı A.Ş.'nin ortakları kimlerdir? 
Cevap 4 : 
Teaş Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre Kalyon İnşaat ve Ticaret Kollektif Şirketi'nin ortak

ları Hasan ve Cemal Kalyoncu'dur. 
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10- İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'nın, otoyol gişelerine ilişkin sorusu ve Bayındırlık 
ve İskân Bakanı Cevat Ayhan'ın yazılı cevabı (7/1666) 

' . Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Cevat Ayhan tarafından yazılı ola

rak cevaplandırılmasını arz ederim. . . . . 
Bülent Akarcalı 

. istanbul 
1. Otoyol gişelerinde personel yetersizliği ne zaman giderilecektir? 
2. Otoyolu kullanmak için yüzbinlerce lira alıp, sonra gişelerde para tahsil etmek için vatan

daşı bir saate kadar bekletmek ne zaman son bulacaktır? 

T . C . • - • . ' ' • 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ; 23.12.1996 
Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/8074 
Konu : İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'mn Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M.'nin 2.12.1996 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1666-4301/11904 sayılı ya

zısı. . . . '' 
İlgi yazı ekinde alınan, İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın Bakanlığımıza yönelttiği 

yazılı soru önergesi incelenmiştir. • 
Soru : Otoyol gişelerinde personel yetersizliği ne zaman giderilecektir? Otoyolu kullanmak 

için yüzbinlerce lira alıp, sonra gişelerde para tahsil etmek için vatandaşı bir saate kadar bekletmek 
ne zaman son bulacaktır? 

Cevap : Otoyollar üzerinde bulunan ücret toplama istasyonlarındaki gişe memuru ihtiyacının 
karşılanması konusunda yapılan girişimler'henüz sonuçlanmamıştır. 

Bu konu ile ilgili olarak, münhal bulunan 185 adet gişe memuru kadrosuna açıktan atama iz
ni verilmesi hususunda Maliye Bakanlığına başvurulmuş, henüz cevap alınamamıştır. 

Trafik akışını hızlandırmak için öncelikle Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde oto
matik geçiş sistemi kurulmasıyla ilgili teknik çalışmalar tamamlanmış ve uygulama olanakları araş
tırılmıştır. Bu konuda T.C. Ziraat Bankası ile yapılan görüşmeler son aşamasına girmiştir. Anılan 
projenin yatırımı banka tarafından, sistemin işletilmesi ise Karayolları Genel Müdürlüğümüz tara
fından yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cevat Ayhan 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
11 / . - Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, öğretmenlik için müraacat edenlerin atamalarına 

ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam'in yazılı cevabı (7/1673) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Mehmet Sağlam tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılması talep etmekteyim. 
. Gereğini saygılarımla arz ederim. 

22.11.1996 
Dr. Kâzım Arslan 

Yozgat 
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, 1. Değişik Fakülte ve Yüksekokul mezunlarından, Öğretmenlik için müracaat eden adayların 
atamaları ne zaman yapılacaktır? . 

2. Bu kadroların bir bölümünün (6 000.- Adet) Millî Eğitim Bakanı tarafından, bilgisayar dı
şı kullanılacağı ve istediği kişileri atayacağı şeklindeki iddialar doğru mudur? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 24.12.1996 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/3535 
Konu : Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 2.12.1996 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1673-4330/11936 

sayılı yazısı. 
Yozgat Milletvekili Sayın Dr. Kâzım Arslan'ın "öğretmenlik için müracaat eden adayların ata

malarına ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
1, Değişik fakülte ve yüksekokul mezunlarından, öğretmenlik için müraacatta bulunan ve ge

rekli şartları taşıyan adaylardan, 11.001 sınıf ve branş öğretmenlerinin atamaları, 27.11.1996 ve 
28.1.1996 tarihlerinde çekilen bilgisayar kur'ası ile gerçekleştirilmiştir. 

Atamaları yapılan bu öğretmen adaylarının dışında kalanların atamaları ise kadro kullanma iz
ni alındıktan sonra bilgisayar kur'ası yoluyla peyderpey yapılacaktır. 

2. Öğretmen atamaları yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılmaktadır. 
Arz ederim. 

Prof. Dr. Mehmet Sağlam 
Millî Eğitim Bakanı 

12 — Amasya Milletvekili Cemallettin Lafçı'nın, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısına ilişkin 
sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller'in yazılı cevabı (711691) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda dile getirilen hususların Sayın Dışişleri Bakanı Emre Gönensay tarafından sözlü ola

rak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 
16.4.1996 

Cemallettin Lafçı 
Amasya 

Tüm dünyanın gözleri önünde Ortadoğu'da (Lübnan'da) İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırı
sı sivil bir katliama dönüşürken ve İsrail Genelkurmay Başkanı "Sivilleri öldürmekten çekinmeye
ceğiz" açıklamasını ibretle ve nefretle basından öğrenmekteyiz. 

İsrail'in Ortadoğu'da estirdiği bu devlet terörünün sivil halkı katletmesine ve katliamdan da 
çekinmeyeceğini küstahça haykırmasına karşılık İsrail'e karşı hükümetin dışişlerinden sorumlu bir 
bakanı olarak ne gibi girişimlerde bulunuyorsunuz? 

Türkiye'nin de katıldığı Mısır'da toplanan sözde terör zirvesinde İsrail tarafından müslüman 
Filistin halkının yokedilmesi için gizli bir karar mı alındı? Alınmadı ise bu sivil halka karşı işlenen 
cinayetler niçin? Terör zirvesi niçin toplandı? İsrail'in yapmış olduğu bu hareket terör değil mi? 

Bir halkın öz malı olan toprağını işgal etmek, gerçek sahipleri olan Filistin müslumanlarını 
evinden, barkından zorbalıkla kovarak oraya yerleşip, Amerika ve batının desteği ile sözde bir dev
let kurdurup müslüman halkın ezilmesi karşısında sessiz mi kalacaksınız? 

Dünya öyle hale geldi ki, ülkesinden, evinden zorla kovulan insanlar, topraklarını, öz vatanla
rını geri almak için kurtuluş mücadelesini veren insanları (Müslümanlara) terör, işgalci İsari 1 de 
meşru müdafaa yapıyor diye övgü yağdırılıyor. 

7. İçtüzük değişikliği nedeniyle yazdı soruya çevrilmiş ve 7/1691 numarasını almıştır. 
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Siz de hükümet olarak böyle mi düşünüyorsunuz? 
Eğer böyle düşünülüyorsa; Biz Kurtuluş Savaşını niçin yaptık? Ecdadımız bugün dost olduğu

muz batılılara yaptığı kurtuluş savaşında başarıya ulaşıp düşmanı ülkemizden kovmasaydı, İşgalci
ler ülkemize yerleşip kalsalardı. Biz de bu gün işgalcilere karşı vatanımızı onlardan kurtarmak için 
mücadele verseydik, bizler terörist mi olacaktık? 

Milletimiz İsrail terörüne karşı isyan halinde, kan ağlıyor. Hükümet neden suskun? Milletimiz 
bu durumdan ızdırap çekerken hükümet İsrail'le antlaşma yapıyor. Üstelik katil uçakları da ülke
mizde. Bu uçakların ülkemizde ne işi var? Müslüman sivil halkı bombalamak için ülkemizi üs ola
rak mı kullanacaklar? 

Şahsınızda hükümetten bu konudaaçıklamalar bekliyorum. 

' T G 

Dışişleri Bakanlığı 
Orta Doğu, Afrika ve Uluslararası 
Siyasi Kuruluşlar Genel Müdürlüğü 25.11.1996 

Sayı : OAGY-1.3105-737 
Konu : Dışişleri Eski Bakanına 
Tevcih Edilen Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğine 
İlgi: TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 9 Mayıs 1996 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-

6/57-1357/3579 sayılı yazısı. 
Amasya Milletvekili Sayın Cemalettin Lafçı'nın Sayın Dışişleri Bakanına tevcih ettiği sözlü sch 

ru önergesinin cevabı ekte takdim kılınmaktadır. 
Saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Tansu Çiller 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

İsrail'de genel seçimlerin Mayıs ayma alınması ve Orta Doğu Barış Sürecinde kaydadeğer iler
lemeler sağlanması ile irtibatlı olarak, Lübnan'da üslenmiş bulunan ve Barış Sürecine karşı olan 
Hizbullah örgütü, Güney Lübnan'daki mevzilerinden Kuzey İsrail'deki sivil yerleşim merkezlerine 
zaman zaman yapmakta olduğu taciz ateşlerini arttırmış ve "Katyuşa füzeleri" kullanarak yaptığı bu 
atışları adeta düzenli bir hale getirmişti. İsrail Silahlı Kuvvetleri bu gelişmeleri takiben, 11 Nisan 
1996 sabahından itibaren Lübnan'daki Hizbullah mevzi ve karargahlarına uçak ve helikopterler kul
lanmak suretiyle geniş bir hava harekatı düzenlenmiş, bu hareket kara ve denizden de top atışlarıy
la desteklenmeye başlanmıştır. 

İsrail hükümetince bu konuda yapılan açıklamada, harekatın münhasıran Hizbullah Terör Ör
gütünün karargah, mevzi ve silah araç-gereçlerine karşı düzenlendiği vurgulanmış, bölgedeki sivil 
halk, çatışmadan zarar görmemesi için bölgeyi terke çağrılmıştır. 

Bu gelişme üzerine, Ankara'daki İsrail Büyükelçisi aynı gün Bakanlığa çağrılarak, kendisinden 
operasyon hakkında bilgi istenmiş ve harekatın sivil halka zarar vermemesi gerektiği vurgulanarak, 
Lübnan'ın büyük güçlükler sonucu sağladığı iç barışın ve yine önemli kaynaklar tahsis etmek sure
tiyle yapımına giriştiği altyapının zarar görmemesine verilen önem, hükümetine iletilmek üzere, Bü
yükelçinin dikkatine getirilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığınca 12 Nisan günü bir açıklama yapılarak, bu hususlar kamuoyuna da duyu
rulmuştur. 

Harekatın genişleyerek devam etmesi üzerine 15 Nisan günü Ankara'daki Büyükelçisi bu defa 
bizzat Dışişleri Eski Bakanı tarafından kabul edilmiştir. Kendisine, İsrail operasyonunun açiklanmış 
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hedef ve kapsamını aşmakta olduğunun müşahade edildiği; sivil halkın mal ve can güvenliğini teh
dit altında görüldüğü; dünya televizyonlarının sivil kayıplarla ilgili olarak yayınladığı görüntülerin 
bu endişeleri teyid ettiği belirtilerek, operasyonun ilan edilen amaç ve kapsamı içinde kalınmasının 
gerek Lübnan halkının güvenliği gerek Orta Doğu Barış Sürecinin selameti açısından arzettiği önem 
vurgulanmaktadır. Aynı gün, Ankara'daki Lübnan Büyükelçisi de, yine Dışişleri Eski Bakanı tara
fından kabul edilerek, görüşleri alınmıştır. Yukarıda belirtilen görüşleri kendisine de duyurulmuş, bu 
olayla ilgili hassasiyetimiz belirtilmiştir. Lübnan Büyükelçisine, İsrail harekatı nedeniyle yerlerini 
terketmek zorunda kalan Lübnan halkına insani yardım sağlamak için gerekli çalışmaları başlattığı
mız da bildirilmiştir. 

Bu temasların ve operasyonun giderek açıklanan amacını aşması karşısında duyduğumuz endi
şe Dışişleri Bakanlığının ikinci bir açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmuştur. 

Ayrıca, 17 Nisan 1996 günü Lübnan Dışişleri Bakanı Farez Bouiez ile İsrail Dışişleri Bakanı 
Ehud Barak'ı telefonla aradım. Lübnan Dışişleri Bakanı, Arap Ligi Olağanüstü Toplantısına katıl
mak amacıyla Kahire'de bulunduğundan kendisiyle o gün temas mümkün olamamıştır. Dışişleri Es
ki Bakanı Barak'a harekatın giderek genişlemesi, şiddetin tırmanması ve olayların Lübnan halkı için 
yeni bir trajedi halini almakta olduğunu endişeyle izlediğimizi belirtmiştir. Kendisine, terörizmden 
çok zarar görmüş olan Türkiye'nin, bu afet ile mücadelenin meşruluğuna inanmakla beraber, meş
rutiyet sınırlarının aşılmaması ve sivil halka hiçbir surette zarar verilmemesi hususundaki hassasiye
timiz nakledilmiş, masum insanların can ve mal güvenliğini hedef alan bir afet olan terörizme karşı 
yürütülen mücadelenin de aynı şekilde masum insanların hayatına mal olması halinde haklılığını ve 
anlamını yitireceği İsrail Dışişleri Bakanı Barak'ın dikkatine getirilmiş; Türkiye'nin harekatın dur
durulması için başlatılan girişimleri desteklediği ve bu girişimlere yardımcı olmak için üzerine dü
şen herşeyi yapmaya hazır olduğu ifade edilmiştir. İsrail Dışişleri Bakanı Ehud Barak cevaben, Lüb
nan halkının zarar görmesinden kendilerinin de üzüntü duyduğunu, ancak sivil halkı kalkan olarak 
kullanan Hizbullah'ın ve bu örgütün sivil halk arasında yuvalanmasına bigane kalan Lübnan hükü
metinin bu sonucun aslî sorumlusu olduklarını ileri sürmüş, ABD'nin harekatın durdurulması ama
cıyla bir plan geliştirdiğini belirtmiş ve tüm ülkelerin bu planı desteklemesini istediklerini ifade et
miştir. 

İsrail harekatı, 18 Nisan günü İsrail Silahlı Kuvvetlerinin Lübnan'daki bir Birleşmiş Milletler 
kampını bombalayarak, aralarında çocuk, kadın ve yaşlıların da bulunduğu çok sayıda sivilin ölü
müne ve yaralanmasına sebebiyet vermesi üzerine mazur gösterilemez bir safhaya girmişti. Aynı 
gün yapılan Dışişleri Bakanlığı açıklamasıyla, bu olay ve İsrail'in tutumu karşısında duyulan infial 
açık şekilde dile getirilmiştir. ~ 

Dışişleri Bakanlığının 18 Nisan 1996 tarihli açıklamasında aynen şu ifadeler yer almıştır: 
"İsrail askerî harekatının terörizm ile mücadele sınırlarını aşmasını ve iç barışını henüz ve zor

lukla sağlamış, yıllar süren kardeş kavgası sonucu tamamen tahrip olmuş altyapısını yeni.yeni imar 
etme yoluna girmiş olan masum Lübnan halkı için yeni bir trajedi haline dönüşmesini infialle karşı
lıyoruz." 

Türkiye, barış girişimlerine katkıda bulunmak üzere, çok taraflı bir diplomatik çaba içine de gir
miştir. ABD ve Fransa'nın Lübnan'daki çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla ortaya koydukları ve 
taraflara ilettikleri bazı görüşler ve girişimleri ilke olarak tarafımızdan da desteklenmiştir. 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde 18 Nisan günü İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırı 
konusunda yapılan açık toplantıya Türkiye'de katılarak söz almış ve konuya ilişkin olarak yukarıda 
belirtilen görüşler Konseyinde ifade edilmiştir. 

Öte yandan, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonunun Cenevre'deki toplantıları sırasın
da İslam Konferansı Örgütü adına bu konuda yapılan beyanatın hazırlanmasına Türkiye katkıda bu
lunmuştur. 
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İslam Konferansı Örgütü'nün BM nezdindeki Daimi Temsilciler düzeyinde 19 Nisan günü bu 
konuda yapmış olduğu toplantıda da görüşlerimiz aynı çerçevede dile getirilmiştir. 

Daha önce Kahire'de olduğu için görüşme imkanı bulunamayan Lübnan Dışişleri Bakanı ile 
Dışişleri Eski Bakanı 19 Nisan 1996 günü uzun bir telefon görüşmesi yapmıştır. Bu görüşmede ifa
de edilen hususlarla ilgili olarak Lübnanlı Bakan, Türkiye'nin tutumundan Lübnan'ın.duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, olayların başlangıcından bu yana gösterdiğimiz ilgi ve hassasiyetten do
layı teşekkürlerini bildirmiştir. Dışişleri Bakanlığınca aynı akşam yapılan bir açıklamayla sözkonu-
sû görüşmenin içeriği de kamuoyuna duyurulmuştur. 

Lübnan'da son İsrail harekâtı nedeniyle, yerlerinden olan halkın acil gıda ve ilaç ihtiyacını kar
şılamak üzere Türkiye'nin Lübnan halkına gönderdiği insani yardım malzemesi, 23 Nisan Salı gü
nü Kızılay vasıtasıyla ve havayoluyla sevk edilmiştir. ' 

Diğer taraftan, BM Genel Kurulu'da 25 Nisan 1996 günü oylanan, Lübnan'daki durum konu
sunda Bağlantısız ve Arap ülkelerince sunulan karar tasarısına tarafımızdan çekimser oy kullanıl
mıştır. Bu konuda Daimi Temsilcimizce yapılan oy açıklamasında, Lübnan'ın toprak bütünlüğüne 
ve BM Güvenlik Konseyi'nin 425 (1978) sayılı kararının uygulanmasına verdiğimiz önem belirtil-

. miş, ancak son karar tasarısında terörizmle mücadelenin meşrutiyetine atıf yapılmamasının bir ek
siklik olarak mütalaa ettiğimiz, bu sebeple çekimser oy kullandığımız kaydedilmiştir. Daimi Tem
silcimizce BM Genel Kurulunda oylama öncesinde yapılan konuşma ise bilinen tutumumuz dile ge
tirilmiş, bu bağlamda BM kampının bombalanmasından ve masum sivil halkın uğradığı kayıplardan 
infial duyduğumuz vurgulanmıştır. 

Bilindiği gibi, İsrail harekâtı taraflar arasında verilen ateşkes mutabakatı uyarınca 27 Nisan 
1996 günü sabah saat 04.00 itibarıyla sona ermiştir. Dışişleri Bakanlığı aynı gün bu konuda da bir 
açıklama yapmış ve operasyonun sona ermesinden duyduğu memnuniyeti Türk ve dünya kamuoyu
na açıklamıştır. 

Bilindiği gibi Hizbullah örgütü, Lübnan'daki Şii toplumu içinde ortaya çıkan ve Orta Doğu Ba
rış Sürecine karşı olmakla kalmayıp İsrail'in bölgede varlığını da kabul etmeyen, amaç ve hedefle
rine terör yoluyla ulaşmak yolunu tercih eden bir örgüttür. Binaenaleyh, soru önergesinde değinildi
ğinin aksine, müslüman Filistin halkı ile herhangi bir bağlantısı yoktur. 

Diğer yandan, tüm Filistin halkının yegane ve meşru temsilcisi olarak, tüm dünyayla birlikte bi
zim de tanıdığımız Filistin Kurtuluş Örgütünün Lideri ve Filistin Devletinin Başkanı Sayın Arafat'ın 
da iştirak ettiği Sharm El Şeyh Zirvesinde "Müslüman Filistin halkının yok edilmesi için gizli bir 
karar" alındığını düşünebilmek, en azından Orta Doğudaki gelişmeleri takip eden insanlar için söz-
konusu olmasa gerekir. . 

Yine bu vesileyle Yüce Meclisin teyiden bilgisine arzedilmesinde yarar olan bir husus da, İsra
il'in son askerî harekâtı henüz devam ederken 24 Nisan günü Filistin Ulusal Konseyi, kuruluş yasa
sında değişiklik yaparak, "İsrail'in yok edilmesi gerektiği" yolundaki ifadeleri bu yasadan çıkarmış 
olduğudur. 

Dünyada ve bölgemizde tüm karşı çıkmalara rağmen barış ve dostluk rüzgarları esmeye devam 
ediyor. 

On yıllarca devam eden ve masum insanlara maddi ye manevi acılardan başka bir şey verme
yen düşmanlıkların yerini, barış ve ekonomik refaha yönelik dostluk ve işbirliği çabaları alıyor. 

Bundan çok değil on yıl önce birbirleriyle savaş halinde olan bir Orta Doğunun yerini bugün 
aralarındaki düşmanlıkları imzaladıkları anlaşmalarla bitiren veya bu amaçla müzakere süreci için
de yeralan devletleri görüyoruz. Artık Orta Doğuda İsrail'in varolma hakkını inkar eden İran ve Lib
ya dışında ülke kalmamıştır. 

Ürdün 26 Ekim 1994'te İsrail ile Barış anlaşmasını imzaladı. 
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Filistin halkının meşru temsilcisi olan FKÖ, İsrail'in varlığını 1993'te kabul etti. Biraz önce be
lirttiğim gibi, 26 Nisan 1996 tarihinde, Filistin Ulusal Konseyi aldığı kararla, kuruluş yasasındaki İs-

..rail'in varolma hakkını öngörmeyen maddeyi metinden çıkarttı. 
Suriye-İsrail. kanalındaki görüşmelerin geçici olarak durgunluk dönemine girmiş olmakla bera

ber devam etmesi beklenmektedir. ' ., -. 
Bu konudaki ilerlemelere bağlı olarak İsrail-Lübnan kanadında da ilerleme sağlanacağını her

kes kabul ediyor. 
Mısır, Barış Sürecinden çok önce 1979'da İsrail ile Barış Anlaşması imzaladı. Bunu takiben iki 

ülke arasındaki her alanda 67 tane anlaşma aktedildi. 
Körfez ve Magrep ülkeleri İsraille çeşitli düzeyde temaslarını sürdürüyorlar. 
Bütün bu gelişmeler önümüzde dururken, Türkiye'nin millî menfaatlerini ön planda tutarak ve 

bölgede hiç bir ülke ve toplumun aleyhinde olmadığını defaatle açıklamak suretiyle, İsrail ile ilişki
lerini geliştirmesinin bazı çevrelerde yarattığı rahatsızlığı anlamak güçtür. 

13.- Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulunun bazı kararları
na ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam Meral Akşener'in yazılı cevabı (7/1697) 

' < Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Meral Akşener tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 
26.11.1996 
Fuat Çay 

Hatay 
1. Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu, olağanüstü hal uygulaması olmayan illerde görev ya

pan bazı kamu görevlileriyle ilgili kararlar vermeye yetkili midir? 
2. Bu Kurul'un kararı ya da teklifine dayanarak, olağanüstü hal uygulanmayan bir ilde görev 

yapmakta iken, başka bir ile ataması yapılan öğretmenler var mıdır? Var ise bu uygulama hukuk 
devleti ilkelerine uygun mudur? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Olağanüstü Hal Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı ' - 23.12.1996 

Sayı: 1300/GEN-SEK/10-447 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin günsüz, Kan. Kar. Md: A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-

4540-12189 sayılı yazıları. 
Hatay Milletvekili Sayın Fuat Çay tarafından TBMM Başkanlığına verilen ve yazılı olarak İçiş

leri Bakanı tarafından cevaplandırılması istenen soru önergesi incelenerek, hazırlanan cevap aşağıya 
çıkarılmıştır. 

1. Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu; 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 34 üncü mad
desine göre hazırlanarak 21.2.1984 tarih ve 84/7778 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe giren 
Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmektedir. Olağanüstü hal ilan edilen il
ler ve bunlara ait iş ve işlemlerle ilgili konularda karar vermektedir. Uygulama bu kapsam içindedir. 
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. 2 . Olağanüstü hal uygulaması olmayan illerde görev yapan kamu görevlisi veya görevlileri hak
kında Kumlumuzun vermiş olduğu bir karar mevcut değildir. 

Belirtilen konuyla ilgili müşahhas örnek verilmediğinden böyle bir olayın varlığını veya doğrulu
ğunu tesbit etme imkanı da bulunmamaktadır. 

Arz ederim. 
Dr. Meral Akşener 

İçişleri Bakanı 
OHALKoor. Krl. Başkanı 

14.- İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'nın, Emniyet Müdürleri kadrolarına ilişkin sorusu ve 
içişleri Bakanı Meral Akşener'in yazılı cevabı (7/1704) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Meral Akşener tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masını arz ederim. 
Bülent Akarcalı 

İstanbul 
1. Şu anda Emniyet Müdürü unvanı ile görev yapanların sayısı kaçtır? 
2. Önümüzdeki 5 yılda Emniyet Müdürü sayısı kaç olacaktır? 
3. Gereksinim açısından, gerçekte Emniyet Müdürü kadrosu ihtiyacı ne kadardır? 
4. Emniyet Müdürü olmak için yürürlükte olan prosedür nedir? Hangi kurallara bağlıdır? 
5. Emniyet Müdürü fazlalığı, İçişleri Bakanlığı piramidini bozmamakta mıdır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü - 23.12.1996 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01.285266 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 9.12.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4540/12189-7/1704-

4369/12188 sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan ya

zılı olarak cevaplandırılması istenen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
Şuanda 2096 Emniyet Müdürü görev yapmakta olup, bu sayı ihtiyacımızı karşılamaktadır. 
Önümüzdeki 5 yıl içinde; 1997 yılında 2285, 1998 yılında 2504,1999 yılında 2727,2000 yılında 

2738 ve 2001 yılında ise Emniyet Müdürü sayısının 2943'e ulaşması beklenmektedir. 
Emniyet Müdürlerinin rütbe terfisi 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda değişiklik yapan 

22.3.1993 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3870 sayılı Kanun ve bu kanuna 
bağlı olarak 5.8.1993 günlü Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Hizmetleri Sınıfı 
Personelinin Rütbe Yükselmeleri ile Görev Unvanlarında Uygulanacak Esaslara Dair Yönetmelik Hü
kümleri uyarınca yapılmaktadır. 

Emniyet Müdürlüğü rütbesi 1.2.3 ve 4 üncü sınıf olmak üzere 4 gruba ayrılmaktadır. 3 ve 4 üncü 
Sınıf Emniyet Müdürlerinin bir üst rütbeye terfileri her yıl Mayıs ayı içerisinde toplanan Yüksek De
ğerlendirme Kurulunca görüşülmekte ve 30 Haziran tarihi itibariyle rütbe terfileri yılda bir kez yapıl
maktadır. 2 nci Sınıf Emniyet Müdürlerinin 1 inci Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfileri ise, 2451 Sa
yılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun uyarınca ve atamaya yetkili amir 
olan Bakan tarafından yapımaktadır. 
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4 ve 3 üncü Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfilerde kadro açısından hiçbir sorunla karşılaşılma
maktadır. Ancak 3 üncü Sınıf Emniyet Müdürlüğünden 2 nci Sınıf Emniyet Müdürlüğüne, 2 nci Sınıf 
Emniyet Müdürlüğünden 1 inci Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfilerde kadrosuzluk nedeniyle terfii et
tirilmemeden doğan ciddi sorunlar mevcuttur. Bu sorunların varlığı Emniyet Teşkilatı personel sayısı
na göre oluşturulan pramidin genel yapısını bozmaktadır. Emniyet Teşkilatı pramidi Emniyet Hizmet
leri sınıfı personelinin mevcut sayısı dikkate alınarak yapılmakta olup, Bakanlığımız pramidiyle her
hangi bir bağlantısı yoktur. ı 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Meral Akşener 

İçişleri Bakanı 

15.- İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 1978 yılında İ.Ü.Eczacılık Fakültesinde meydana 
gelen bombalama olayının faillerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Meral Akşener'in yazılı cevabı 
(7/1719) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yer alan sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Ercan Karakaş 
İstanbul 

18 Yıl önce İstanbul Ünivesitesi Eczacılık Fakültesi önünde bir grup öğrencinin üzerine önce 
bomba atılmış ve daha sonra öğrenciler taranmıştı. Bu saldırı sonucunda 7 genç ölmüş, 41 genç de ya
ralanmıştı. 

O günlerde üniversitede görevli bazı güvenlik görevlilerinin ve onların üslerinin yanlı tutumu so
nucu meydana gelen bu katliam "gerçek bir delil yetersizliği" nedeniyle faili meçhul kalmış sıradan bir 
katliam değildi. 

Olay üzerine İstanbul sıkıyönetim mahkemesinde açılan dava sanıkların beraatiyle sonuçlanmış 
ve diğer binlerce faili meçhul olay gibi rafa kaldırılmıştı. 

Katledilen gençlerin avukat arkadaşlarının 1988 yılında kurduğu komisyonun çalışmaları sonucu 
olaydan 14 yıl sonra katliama katılan bir kişinin, aile mensupları itirafta bulunmuşlardı. Bunun üzeri
ne öldürülen gençlerin avukat arkadaşları 10 Eylül 1992 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Savcılığına ye
ni deliller ve faillerle ilgili suç duyurusunda bulundular, bunun sonucu olarak zaman aşımına az bir za
man kala 2 Ekim 1995 tarihinde davaya tekrar başlandı. 

Bu katliamın aydınlatılması bugünlerde tüm toplumu meşgul eden devlet içinde devlet gibi dav
ranan oluşumların geçmişini de ortaya çıkaracaktır. Çünkü "ortaya çıkan ipuçları Susurluk'ta ortaya çı
kan ilişkiyle, 16 Mart katliamını planlayanlar arasında ciddi bağlantılar olduğunu göstermektedir." • 
(6.11.1996 tarihli Cumhuriyet sayfa 7 Ali Yurtaslan'ın itirafları ile ilgili Alper Turgut'un haberi) 

16 Mart'da katledilenlerin yakınlarının ve yaralanan gençlerin avukatları davanın adlî soruşturma
sı ile görevli emniyet mensupları arasından bu olayla ilgisi olan kimselerin bulunduğunu belirtiyorlar. 
Avukatlar açıklamalannda."Esasen 16 Mart katliamının faillerinin olduğu gerekçesi ile hakkında ek id
dianameyle dava açılması talep edilen Terörle Mücadele Şubesi Müdürü Reşat Altay'ın halen görevi
nin başında olabilmesini kuşkuyla karşılıyoruz" demektedirler. Avukatlar "Mahkeme ve Savcının em
rinde delil toplamakla ve olayı diğer faillerinin yanısıra gıyabi tutuklu sanığı yakalamakla görevli em
niyet güçlerine, açık suistimalleri ve olayla doğrudan ilgileri nedeniyle" güvenlerinin kalmadığını be
lirterek İçişleri Bakanlığının ve hükümetin bu konudaki başvurulara ve uyarılara duyarsız kaldığını 
vurgulamaktadır. 

İstanbul Terörle Mücadele Müdürlüğü 15.3.1995 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 
yazdığı cevabi yazısında "ilgi sayılı yazınız ile zaman aşımı haddine kadar daimi aramaya aldırılan fa-
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ili meçhul patlayıcı madde atılması olayı faillerinin bugüne kadar kimlikleri tesbit edilmemiş ve bulu
namamıştır. Araştırmalarımız devam etmekte olup, tespit edildiğinde veya yakalandığında bilgi verile- " 
çektir" denilmiştir. 

Emniyet katliamın sanıklarından olan ve 18 yıl önce Toplum Zabıta Müdürlüğünde görevli bulu
nan Mustafa Doğan hakkında Cumhuriyet Savcılığının bilgi isteyen yazılarına birbiriyle çelişen üç ay
rı yanıt verilmiş olması da avukatların kuşkularının haklılığını göstermektedir. 

Sorular 
1. Her gün İstanbul Üniversitesinin yan ve arka kapılarından çıkan sol eğilimli öğrenciler o gün 

yani 16 Mart 1978 tarihinde neden zorla ön kapıdan çıkartılmışlardır? Ön kapıdan çıkarılma emrini ve
ren güvenlik yetkilisi kimdir? 

2. Sol eğilimli öğrencilerin üniversiteden çıkışlarında her gün onlarla sağcı öğrenciler arasında et
ten duvar ören emniyet güçleri o gün neden orada değillerdi? Barikat kurulmaması emrini veren yet-. 
kili kimdir? ' 

3. Dönemin Toplum Polis Müdür vekili Murat Naiboğlu'nun bombalama olayından 9 gün önce 
"İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde sol gruba mensub öğrencilerin fakülteye gelmeye devam et-

' meleri halinde 8-10 gün içinde bu grup üzerine dinamit atılacağı istihbar olunmuştur" şeklindeki bü
tün emniyet birimlerine gönderdiği 7.3.1978 ve plan Hrk. Şb. K. 1892 sayılı yazısına rağmen ya da ya
zısı üzerine bu önlemlerin kaldırılması ne ifade etmektedir? 

4. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nden sorumlu müdür olan, o dönemde 
üniversitede komiser olarak görev yapan Reşat Altay'ın saldırganların takip edilmesini engellediği id
diaları doğru mudur? 

5. Çocukları Zülküf İsot'un olayın faillerinden olduğu ve bu yüzden daha sonra öldürüldüğünü be
yan eden tanıkların bu olaya karıştığını iddia ettikleri polis Mustafa Doğan'ın o dönemde görevli oldu
ğu yerin tespit edilerek bildirilmesi işlemi neden bir yıl sürmüştür? _ 

6. Aynı tanıkların 1992 yılında verdikleri ifadelerdeki bazı iddiaları neden zapta geçirilmemiştir? 
7. Bu olayın soruşturmasını üstlenen komiser Günay Uslu'ya soruşturma süresinde baskı yapan 

görevliler kimlerdir? Baskı yapanlar arasında olduğu söylenen milletvekili kimdir? 
8. Bu katliamın aydınlatılması suçluların ve suç örgütünün ortaya çıkarılması suçsuz olanların da 

zan altından kurtulması için İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Emniyeti bugüne kadar hangi çalışmaları 
yapmıştır? 

9. Mahkemenin idarî soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin sorusuna İçişleri Bakanlığının 
Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığı ile yanıt verilmesini ve bu yanıtın konu ile ilgili olmamasını nasıl , 
karşılıyorsunuz? 

10. İstanbul sıkıyönetim 1 Nolu Askerî Mahkemesi olay tarihinde olay yerinde görevli olan em
niyet mensupları hakkında görevi ihmal ettikleri nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu. İçişleri Ba
kanlığı, hakkında suç duyurusunda bulunan bu görevliler hakkında ne gibi işlem yapmıştır? 

11. Basında olayın gıyabi tutuklu sanığı polis Mustafa Doğan'ın olaydan bir yıl sonra Atatürk Ha
va Limanında görevli Hakkı Eroğlu isimli başkomiserin yardımıyla ve üstüne zimmetli silahı ile bir- -
likte Almanya'ya Münih'e gittiği yer almıştır. Basında yer alan bu iddialar araştırılmış mıdır? 

T.C. . ' " • • . . • • 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 23.12.1996 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01.285262 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 9.12.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4549/12415-7/1719-

4466/12404 sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazı

lı olarak cevaplandırılması istenen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
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16.3.1978 günü İstanbul Üniversitesi merkez binasında bulunan Hukuk ve İktisat Fakültesi öğren
cileri güvenlik kuvvetlerinin refakatinde her zamanki gibi ana giriş kapısından çıkıp dağılma bölgesi
ne giderlerken üzücü olay meydana gelmiş ve 7 kişi ölmüş, 41 kişide yaralanmıştır. 

Öğrencilerin o gün zorla ön kapıdan çıkarılmaları sözkonusu olmadığı gibi bu"konuda hiçbir gü
venlik yetkilisi emir vermemiştir. 

Ana binadan çıkan öğrenciler sağ ve sol taraflarında, önlerinde ve grubun ortasında görevlendiri
len güvenlik güçlerinin refakatinde çıkış yapmışlardır. 

İstanbul Üniversitesinde derslere başlandığı 1.3.1978 sabahından itibaren önceden tespit olunan 
hertürlü güvenlik tedbirleri en ileri derecede alınmış, dönemin Toplum Polisi Müdür Vekili Murat Na-
ipoğlu'na (9) gün önce İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Sol gruba mensup öğrencilerin Fa
külteye devam etmeleri halinde 8-10 gün içerisinde bu gruba eylem yapılacağı yolunda istihbari bilgi
lerin ulaşmasından sonra tüm görevliler uyarılmış, kuvvetler takviye edilmiş ve önlemler kaldırılma
mış bilakis daha da arttırılmıştır. 

Halen İstanbul Emniyet Müdürlüğünde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden sorumlu Emni
yet Müdür Yardımcısı olan ve o dönemde Üniversitede görevli Toplum Zabıtasında Komiser Yardım
cısı rütbesiyle görev yapan Reşat Altay'ın görevini ihmal ettiğine dair iddialara ilişkin herhangi bir bil
gi ve belge mevcut değildir. 

Bu olayın faillerinden olduğu önergede belirtilen, Zülküf İsot'un öldürüldüğünü beyan eden ta
nıkların ifadelerinin 1992 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğünde alındığına dair bir kayıt mevcut de
ğildir. 

Bu olayın soruşturması önergede ileri sürüldüğü gibi Komiser Günay Uslu'ya verilmemiştir. Do
layısıyla kendisine baskı yapılması da sözkonusu olmamıştır. Hiçbir Milletvekilinin isminin de bu so
ruşturmaya karışmadığı yapılan incelemeden anlaşılmıştır. 

Olayın faili olduğu iddia edilen Polis Memuru Mustafa Doğan hakkında İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığı Toplum ve Sahtecilik Suçları Bürosunca Hazırlık 1978/9417 sayısına kayden, bomba atıp 
silahla tarayarak tasarlamak suretiyle (7) kişiyi öldürmek ve tasarlayarak adam öldürmeye tam teşeb-
büs'ten dava açılmış ve dava halen İstanbul 6 ncı Ağır Ceza Mahkemesinde devam etmektedir. 

Mustafa Doğan'ın olaydan bir yıl sonra Atatürk Hava Limanında görevli Başkomiser Hakkı Eroğ-
lu'nun yardımıyla Almanya'ya gittiği iddialarım doğrulayacak hiç bir belgeye rastlanılmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Meral Akşener 

İçişleri Bakanı 
16- İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, öğrenci yurtlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 

Bakanı Ahmet Cemil Tunç'un yazılı cevabı (7/1727) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini dilerim. 
Saygılarımla. 

2.12:1996 
Sabri Ergül 

İzmir 
1. Türkiye'de Yüksek Öğretim ve orta öğretim öğrencilerinin barınması için kamuya, devlete, 

Yurt-Kur'a ait kaç yurt, barınma yeri, tesisi vardır? 
Bunlarda kalan; barınan, öğrenci, yatak sayısı nedir? 
Bunların tesis ve yatak öğrenci sayısı itibariyle il, il dağılımı, sayısı nedir? 
2. Türkiye'de Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı, Vakıflar Genel Müdürlüğünün malı kaç öğren

ci yurdu vardır? Bu yurtlar hangi illerdedir? Ve bu yurt ve öğrenci yatak sayısı iller itibariyle nedir? 
3. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), Millî Eğitim Bakanlığı, Başbakanlık, Vakıflar Genel Müdür-
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lüğü ve diğer kamu kuruluşlarından ve/veya İl valiliklerinden izin alması, bilgi vermesi gerekli resmî 
mercilerden izin almış, açılmış, faaliyet gösteren kaç vakıf, dernek, özel, resmî gerçek veya tüzel kişi 
ve kişiler ile şirketlere il özel idare ve belediyelere ait yüksek öğretim veya ortaöğretim veyahutta ku
ran kursu öğrencisi yurdu, öğrenci barınma ve yatmasına yarar bina, tesis vardır? Bunların İller itiba
riyle dağılımı nedir? İller itibariyle bu yurtların yüksek öğrenim, ortaöğretim, kuran kursu öğrencileri
ne ait yatak sayıları nedir? Toplam yatak sayısı nedir? 

4. Başbakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı, Yurt-Kur Genel Müdürlüğü tarafından lisans ve lisans üs
tü öğrenim öğrencisi kaç kişiye, öğrenim kredisi, harç kredisi ve öğrenim bursu kredisi adı altında dev
letçe malî destekte bulunulmaktadır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 23.12.1996 

Sayı: B.02.0.012/04.01-1301 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) Devlet Bakanlığının (Sn. Lütfü Esengün), 18.12.1996 tarih ve B.02.0.0010/01430 
sayılı yazısı. 

b) 9.12.1996 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1727-4479/12418 sayılı yazınız. 
Bakanlığımıza İlgi (a) yazıyla intikal ettirilen, İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün 7/1727-4479 

sayılı yazılı soru önergesinin 2 numaralı sorusuna verilen cevap ekte gönederilmiştir. 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Ahmet Cemil Tunç 
Devlet Bakanı 

İzmir Milletvekili Sayın Sabri Ergül'ün 7/1727-4479 Sayılı Yazılı 
Soru Önergesinin 2 Numaralı Sorusuna Verilen Cevaptır. 

Soru 2. Türkiye'de Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı, Vakıflar Genel Müdürlüğünün malı kaç 
öğrenci yurdu vardır? Bu yurtlar hangi illerdedir? Ve bu yurt ve öğrenci yatak sayısı iller itibariyle 
nedir? 

Cevap 2. Bakanlığım bağlı kuruluşu Vakıflar Genel Müdürlüğünün yönetiminde halen 2'si kız ol
mak üzere 59 orta öğrenim öğrenci yurdu vardır. Bu yurtalarda 11.570 öğrenci barındırılmaktadır. 
Yurtların bulunduğu yerleri ve öğrenci yatak kapasitelerini gösterir liste ekte sunulmuştur. 

Vakıflar,Orta Öğrenim Öğrenci Yurtları 
1996-1997 Öğretim Yılı Durum Çizelgesi 

Bağlı Bulunduğu Öğrenci Yatak 
Bölge Adı Yurdun Adı Kapasitesi 

l.Bolu . 2 5 0 
2. Çankırı 150 

Ankara 3. Kastamonu 100 
4. Kırşehir 300 
5. Mucur . 100 
6. Karabük 300 

7. Antalya 150 
Antalya 8. Burdur 300 

9. İsparta 120 

Aydın 10. Aydın 300 
11. Denizli 200 
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Bağlı Bulunduğu 
Bölge Adı 

Balıkesir 
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Bitlis 

Bursa 

Diyarbakır 

Erzurum 

Edirne 

Gaziantep 

Kayseri 

Kütahya 

Konya 

Hatay 

İzmir 

İstanbul 

Samsun 

*9 24 .12 .1996 

Yurdun Adı 
12. Balıkesir 
13. Burhaniye 
14. Biga 
15. Gelibolu 

16. Bitlis 
17. Hakkâri 
18. Muş 
19. Siirt 
20. Van 

21. Bursa 
22. İzmit 

23. Diyarbakır 
24. Bingöl 
25. Tunceli 
26. Elazığ 

27. Erzurum 
28. Erzincan 
29. Bayburt 
30. Ardahan 
31. Kemah 
32. Kars 

33. Edirne 
34. Kırklareli 

35. Malatya 
36. Kilis 
37. Şanlıurfa 

38. Kayseri 
39. Niğde 

40. Afyon 
41. Uşak 

42. Konya 

43. Hatay 
44. Kahramanmaraş 
45. Belen 

46. Manisa 

47. İstanbul 

48. Samsun 
49. Amasya 
50. Bayat 
51. Çorum 
52. Ordu 
53. Fatsa 

Öğrenci Yatak 
Kapasitesi 
300 
120 
100 
100 

200 
80 

200 
300 
100 

300 
100 

300 
100 
300 
300 

300 
300 
100 
100 
50 

100 

60 
60 

200 
50 

.. 300 

300 
150 

120 
150 

300 

300 
300 

80 

250 

250 

80' 
150 
50 

350 
200 
300 

O 
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Bağlı Bulunduğu Öğrenci Yatak 
Bölge Adı Yurdun Adı Kapasitesi 

54. Sivas 300 
Sivas 55. Tokat 250 

56. Yozgat 300 

Trabzon 57. Trabzon . - 300 
58. Giresun 100 
59. Gümüşhane 200 

Not: Amasya ve Manisa Yurtlarının mülkiyeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ait
tir. Bu yurtlar idaremize sözkonusu vakıfça tahsis edilmiştir. Diğer 57 yurdun mülkiyeti Vakıflar 
Genel Müdürlüğüne aittir. 

17.- İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, polisle girdiği çatışma sonucunda hayatını kaybeden 
bir şahsa ilişkili sorusu ve İçişleri Bakanı Meral Akşener'in yazılı cevabı (711734) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanlığınca yazılı yanıtlanması için gereğini dilerim. 
Saygılarımla. 

2.12.1996 
Sabri Ergül 

İzmir 
1. İstanbul Alibeyköy'de 13 Mayıs 1996 tarihinde polisle girdiği çatışma sonucunda öldürül

düğü ileri sürülen İrfan Ağdaş'ın ölüm olayı ile ilgili olarak, C. Savcılığınca dosyanın lüzumu mah
keme kararı istemiyle İstanbul Valiliğine gönderilmiş olduğu ve aradan bir yıla yakın süre geçtiği 
dikkate alınarak, İstanbul Valiliğince bu konuda ne gibi işlem yapılmış ve ne karar verilmiştir? 

Karar verilmedi ise, mumeleler ne aşamadadır? -
Diğer yargısız infazlarda olduğu gibi 17 yaşındaki genç çocuğun öldürülmesi ile sonuçlanan 

bu olayın failleri de yargı önüne çıkarılmayacak mıdır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 23.12.1996 
Sayı :B.05.1.EGM.0.12.01.01.285265. 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 12.12.1996 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4611-12411/7/1734 

sayılı yazısı. 
İzmir Milletvekili Sabri Ergül tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı 

olarak cevaplandırılması istenen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
13.5.1996 tarihinde polisle girdiği silahlı çatışma sonucunda öldürüldüğü ileri sürülen İrfan 

Ağdaş'ın ölüm olayı ile ilgili olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdür
lüğünde görevli 3 polis memuru hakkında "ölüme sebebiyet vermek" suçundan dolayı inzibati yön
den tanzim edilen tahkikat evrakı İl Polis Disiplin Kuruluna sevk edilmiş, adlî yönden ise İstanbul 
Valiliği İl İdare Kurulunca 14.11.1996 gün ve 1996/380 sayılı Lüzum'u Muhakeme kararı veril
miştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Meral Akşener 

İçişleri Bakanı 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Erzincan Milletvekilleri Tevhit Karakaya ve Naci Terzi'nin; Yükseköğretim 
Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin -Değiştiri
lerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamelerin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'Teklifinin (2/119) 
içtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme alınma önergesi. 

2. — Yozgat Milletvekilleri Yusuf Bacanlı ve İsmail Durak Ünlü'nün; Yüksek
öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında. 41 Sayılı Kânun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında 2809 Sayılı Kanunda ve 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/250) 
İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme alınma önergeleri 

• ' • • • " - • • • • . '.' . " , : ' 2 . . . •• : ' " , . . . / 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER • • 

1. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve. 15 arkadaşının, Sait Halim 
Paşa Yalısında Meydana Gelen Yangın Nedenlerini ve Turban Genel Müdürlüğüyle 
İlgili Yolsuzluk İddialarını Araştırmak Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi 
ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/2) (S. Sayısı : 115) (Dağıtma tarihi : 
18.12.1996) •' 

3 
S E Ç İ M 

•. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

. . '5' , 
MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

• . 6 • 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

f. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının, ülke kaynaklarının 
tespit edilmesi ve değerlendirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 
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GENEL'GÖRÜŞME VE MECLİS; ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR. ÖNGÖRÜŞMELER . .. 

21 — İstanbul Milletvekili Halİt Dumankaya ve 13 arkadaşının, özelleştirme 
uygulamalarıyla ilgili usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 37 arkadaşının, Türkiye'nin 
Avrupa Birliği ile ilişkilerinin incelenerek uygulanacak yeni strateji ve politikaların 
tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) < 

4. —• Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, bazı gazete kuru
luşlarının amaçları dışında fon kaynaklı kredi kullandıkları iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

5. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 36 arkadaşının, orman yangınları
nın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

6« — Konya Milletvekili'Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, dış borçlar konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

7, —istanbul Milletvekilli Algan Hacaloğlu ve "9 arkadaşının, Doğu ve Güney
doğu Anadolu'da boşaltılan yerleşim birimleri nedeniyle göç eden yurttaşlarımızın 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

8, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 12 arkadaşının, T.R.T. ile il
gili usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/26) 

9, — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, ülkemizdeki sıcak 
su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacak yöntemleri belirlemek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

10., — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşının, demiryolu ulaşı
mının sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

ll'< — Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 19 arkadaşının, Türkiye'de 
cevherden demir çelik üretiminin azalmasının nedenlerini ve Erdemir'in özelleştiril-
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' YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

meşinin sakıncalarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

12. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 13 arkadaşının, madencilik 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

13H — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 12 arkadaşının, işsizliğin ne
denlerini araştırmak ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/31) 

14. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 14 arkadaşının, eğitimin sorunları 
ve bu konuda uygulanan politikalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) 

15. — İzmir Milletvekili Sabri Ergül ve 16 arkadaşının, Manisa Emniyet Mü
dürlüğünce gözaltına alınan bir grup öğrenciye işkence ve kötü muamele yapıldığı id
dialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

16. — İzmir Milletvekili Dirgen Keleş ve 10 arkadaşımn, tarım ve hayvancılık 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

17. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, DDY'nin zarar et
mesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 vel05 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

18. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, BAĞ - KUR'un 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

19. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 29 arkadaşının, ormanları
mız ve orman köylülerimizin sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının tespit edilmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

20. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, balık üretiminde
ki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci,İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/37) 
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21., — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 35 arkadaşının, Fener Rum Pat
rikhanesinin statüsü ve faaliyetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

22. — İstanbul Milletvekili Algarr Hacaloğlu ve 11 arkadaşının, Adlî Tıp Ku-
rumu'nun daha çağdaş ve etkin bir yapıya kavuşturulması için alınması gereken ön
lemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

23. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 12 arkadaşının, PETLAS'm zarar 
etmesinin nedenleri ve özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

24. —Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnçeöz ve 17 arkadaşının, sağlık hizmet
lerindeki sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın,98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/41) • 

23< — Adana Milletvekili Yakup Budak ve 16 arkadaşının, Çukobirlik Genel 
Müdürlüğündeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak ve alınması gereken ted
birleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

2(1, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğündeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gere
ken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 vel05 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

27. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 16 arkadaşının, Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

28i — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 17 arkadaşının, sağlıksız hayvan ve et 
ithalatı yapıldığı iddianın araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

29< — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 14 arkadaşının, Ulaştırma Ba
kanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri 
belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

30. — Rize Milletvekili Şevki Yılmaz ve 21 arkadaşının, çay üreticisinin ve 
İşletmelerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47)) . 

— '4 — 
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31'< — İçel Milletvekili Mehmet Emin Aydınbaş ve 28 arkadaşının, Tarım Kredi 
Kooperatiflerindeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının araştırılarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48). 

32. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 58 arkadaşının, İsrail ile İşbirliği an
laşmaları imzalandığı iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzü
ğün .104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner- ' 
gesi (10/49) . 

33. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 26 arkadaşının, Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/50) . 

34. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 14 arkadaşının, Tarım Kredi 
Kooperatiflerindeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

3'5< — İzmir Milletvekili Metin Öney ve 10 arkadaşının, ceza ve tevkif evleri ile 
tutuklu, hükümlü ve yöneticilerin içinde bulundukları durumu araştırarak alınması 
gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

36, — Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 18 arkadaşının, esnaf ve sanatkâr
ların sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ye 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

37. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 13 arkadaşının, sağlık hizmetlerin
deki sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

38y— Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu ve 28 arkadaşının,- kumar
hanelerin maddî ve manevî tahribatlarının boyutlarını tespit etmek ve daha iyi 
denetlenmeleri için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/56) 

39. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, iç ve dış borçlar 
ile alınan kredilerin nerelerde kullanıldığının tespiti amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/57) 

40, — İzmir Milletvekili Atilla Mutman ve 9 arkadaşının, doğal afetlerde mey
dana gelen can ve mal .kaybını en aza indirmek için alınması gereken tedbirlerin 
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belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

41H — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 27 arkadaşının, Sivas İlinin sorun
larının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/59) 

42< — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 9 arkadaşının, yargı bağımsızlığına 
gölge düşürdüğü iddia edilen olayları araştırarak alınması gereken tedbirleri belir
lemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

43. —Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Jnceöz ve 17 arkadaşının, işsizlik soru
nunun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

44< — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz ve 16 arkadaşının, korunmaya 
muhtaç çocukların sorunlarının araştırılarak gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

45. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 44 arkadaşının, Afşin - El
bistan Termik Santrali'nin kiralanması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/64) 

46. — Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu ve 31 arkadaşının,' Belediyelerin 
içinde bulundukları sorunların tespiti ve belediye hizmetlerinin daha verimli yapı
labilmesi içirt alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/65) 

47. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 115 arkadaşının, başörtülü kız öğren
cilerin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

48. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazam ve 22 arkadaşının, ülkemizdeki petrol 
ve doğalgaz rezervlerinin; tespit ve işletilmesi konusunda millî bir petrol politikası
nın oluşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/68) 

49. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 28 arkadaşının, Rusya ve Ukray
na'dan kalitesiz ve standartlara uygun olmayan sac ithal edildiği iddialarını ve bun
ların üretimde kullanılmasının sakıncalarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/69) 

- - 6 — 
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50. — Çankırı Milletvekili İsmail Coşar ve 42 arkadaşının, ülkemizin enerji tü
ketiminde ileride bir darboğazla karşılaşmaması için alınması gereken tedbirlerin be
lirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

51. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 21 arkadaşının, Refah Partisinin 
Uluslararası Yardım Teşkilatı (IHH) ile ilişkisinin araştırılması ve bu teşkilatça 
toplanan kurban paralarının amacına ulaşıp ulaşmadığının tespiti amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

52. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 13 arkadaşının, Refah Partisi üye
si oldukları iddia edilen iki kişinin kurban organizasyonu marifetiyle topladıkları 
paraların nerelerde kullanıldığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci. İçtü
züğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/72) , 

53. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 13 arkadaşının, bazı turizm şirket
lerinin hac organizasyonlarından sağladıkları gelirden Refah Partisine para akta
rılıp aktarılmadığını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

54. — Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 26 arkadaşının, Kırıkkale İli
nin .'sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74) 

55. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 14 arkadaşının, esnaf ve sanatkâr
ların sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 

56. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen ve 24 arkadaşının, tütün üreticilerinin 
içinde bulundukları sorunların ve tütün politikamızın tespiti amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/76) 

57. — İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 16 arkadaşının, ülke çıkarlarına uy
gun bir enerji politikasının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

584 — Burdur Milletvekili- Kazım Üstüner ve 14 arkadaşının, hayvancılık sek
törünün sorunlarının ve uygulanan yanlış politikaların araştırılarak alınması gere
ken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

59. — İstanbul ^Milletvekili H. Hüsamettin Özkan ve 14 arkadaşının, DYP Ge
nel Başkam Tansu Çiller'in, yurt içi gezilerinde kullandığı yabancı hava siciline ka-
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yıtlı uçağın kullanımının Siyasî Partiler • ve' Türk Havacılık Kanunları karşısındaki 
durumunun belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

60/— tçel.Milletvekili Oya Arash ve 20 arkadaşının, Refah Partisi Genel Baş
kanı Necmettin Erbakan'ın mal yarlığının ve kaynaklarının tespit edilmesi amacıy
la Anayasanın 98 inci, îçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

61', — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 25 arkadaşının, yurt dışın
da bulunan öğretmen ve öğrencilerimizin sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, îçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

62. :—Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz ve 22' arkadaşının, otomotiv 
sanayiinin sorunlarının ve devrim otomobilinin, üretilmemesinin nedenlerinin araştırıla
rak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzü
ğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/82) 

63. —• Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir öncel ve 28 arkadaşının, GAP İdaresi 
ile ya'bancı firmalar arasında yapılan anlaşmalardaki usulsüzlük iddialarını araştır
mak ve GAP'ın kısa sürede bitirilöbümesi için gerekli yöntemleri belirlemek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

64.— İzmir Milletvekili Ahmet Piriştina ve 59 arkadaşının, kumarhanelerin 
daha iyi denetlenebilmeleri için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Ana
yasanın 98 indi, îçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

65, — Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 26 arkadaşının, dengeli kalkınmayı 
olumlu etkileyecek bir ulaştırma politikasının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca b'ir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/85) 

.66, — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 28 arkadaşının, Uğur" Mumcu ci
nayetinin açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, îçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

67, — Kırıkkale Milletvekili Mikail Korkmaz ve 23 arkadaşının, MKE Kuru
munun içinde bulunduğu durumun tespit edilmesi ve tam kapasite ile çalıştırılma
sını sağlamak için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/87) 

68, — Kocaeli Milletvekili Necati Çelik' ve 23 arkadaşının, EBK ve SEK'nun 
özelleştirilmeleri sonucunda meydana gelen Devlet kayıplarını belirlemek amacıyla 
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Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) . 

69, — Kastamonu Milletvekili Fethi Acar ve 41 arkadaşının, Kastamonu İlinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ye 10.5 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

70, — İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 21 arkadaşının, orta öğretimdeki so
runların araştırılarak Anayasal çerçeveye uygun bir millî eğitim politikasının belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

711,— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 23 arkadaşının, et ithali ko
nusunu araştırmak ve hayvancılığımızın geliştirilmesi için alınması gereken tedbirleri 
belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

72, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 26 arkadaşının, İstanbul Per
şembe Pazarı Ticaret Merkezi (PERPA)'nın içinde bulunduğu durumun araştırılarak 
ülke ekonomisine kazandinla'bilmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek ama
cıyla Anayasanın 9S inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştımıasr açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

73,' — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 24 arkadaşının, Marmara' 
Bank, Impexs Bank ve TYT Bank'ın iflas nedenlerinin araştırılarak sorumlularının 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

74. —• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 23 arkadaşının, Kazakistan'da 
bulunan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nin onarımında meydâna gelen yolsuzluk ve 
usulsüzlüklerin, araştırılarak, sorumlularının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/97) 

75̂  — Kütahya Milletvekili Emin Karaa ve 22 arkadaşının, Kütahya Manyezit 
İşletmeleri A.Ş. (KÜMAŞ)'ın özelleştirilmesi sırasında yapıldığı iddia edilen usulsüz
lük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak. meydana gelen devlet kayıplarını belirlemek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/98) 

76, — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve 26 arkadaşının, Etibank tarafın
dan yapılan alümina ihalesinde meydana gelen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını 
araştırarak, madenlerimizin daha rantafol işletilebilmesi için alınması gereken tedbir
leri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

77. —' Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 19 arkadaşının, Eskişehir E Tipi 
Cezaevinin kapatılmasının nedenlerini ve yapılan tadilatların gerekli olup olmadığını 
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araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

78 < — Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 20 arkadaşının, Denizli İlinin içinde 
bulunduğu durumun araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) . 

79. — Zonguldak Milletvekili Mümtaz Soysal ve 20 arkadaşının, cezaevlerinde 
tutuklu ve hükümlüler tarafından sürdürülen ölüm orucunun nedenlerini ve istem
lerini açığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

80. —• Aydın Milletvekili Yüksel Yalova ve 49 arkadaşının, orman yangınları
nın önlenebilmesi için alınması gereken tedbirler ile yangınlardaki ihmâl ve kusurların 
tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

81. —• Bartın Milletvekili Koksal Toptan ve 22 arkadaşının, kumarhanelerin ya
rattığı maddî ve ahlakî tahribatların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

82. —Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı ve 23 arkadaşının, elektrik dağıtım 
müesseselerinin tahsil ettikleri gelirlerin dağıtılmasında bir kumma haksız kazanç 
sağlanmak suretiyle TEDAŞ'ın zarara uğratıldığı iddialarını araştırmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) ' . 

83. — Kahramanmaraş Milletvekili Ali Doğan ve 22 arkadaşının, Kahramanma
raş İlinin sorunlarını araştırmak ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

84. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 19 arkadaşının, Gediz Nehrinin kirlen
mesinin nedenlerini araştırmak ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 nci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

85. — İzmir Milletvekili Sabri Ergül ve 19 arkadaşının, polis tarafından dinle
nen telefonlar hakkındaki iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/108) 

86. —' Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 20 arkadaşının, Pamukkale'nin doğal 
güzellikleri ile kültürel mirasının korunması için alınması gereken tedbirlerin belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 
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87. — Bitlis Milletvekili Kâmran İnan ve 22 arkadaşının, Hükümetin izlediği 
dış politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/6) 

88. — Çankırı Milletvekili Mete Bülgün ve 26 arkadaşının, çiftçilerimizin sorun
larının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/111) 

89. — Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekift ve 19 arkadaşının, Trakya'yı tehdit 
eden çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarinca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

90. —• İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve ' 20 arkadaşının, altın işletmeciliğinde 
kullanılan yöntemler incelenerek bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

91', — İstanbul Milletvekili Yusuf Namoğlu ye 47 arkadaşının, spor yapma ola
nakları ile spor kulüpleri ve sporcuların sorunlarının araştırılarak alınması gereken ted
birlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

92. —• İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 21 arkadaşının, milletvekilleri 
ve bakmakla yükümlü olduklarına ödenen sağlık harcamalarını araştırarak varsa usul
süzlükleri tespit etmek amacıyla Anayasnın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

93. —İstanbul Milletvekili Algan. Hacaloğlu ve 25 arkadaşının, Halk Bankası 
tarafından usulsüz kredi verildiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/116) 

94. — Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekin ve 20 arkadaşının, sağlığa zararlı 
şeker ithal edildiği iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/117) 

95 .— Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ye 22 arkadaşının, üniversite
lere giriş sınav sistemindeki olumsuzlukları bütün boyutlarıyla araştırarak alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/118) 

96i — Zonguldak Milletvekili Mümtaz Soysal ve 22 arkadaşının, özel iskelele
rin yasal durumları ile ülke ekonomisi ve çevreye verdikleri zararları araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 104 've 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

— 11 — 



6 
:. GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

97.— Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 19 arkadaşının otomobillerle ilgili be
delsiz ithalat rejiminin ülke sanayi ve ticaretine yapacağı olumsuz etkileri araştır
mak amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

98. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 19 arkadaşının, Çocuk Esirgeme Ku
rumu ve bu kuruma bağlı yetiştirme yurtlarının içinde bulundukları durumun araştı
rılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci İçtü
züğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/121) 

993 — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 22 arkadaşının, BELKO tarafından 
yapılan ithal kömürün satışı ile ilgili iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/122) 

100. — Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 21 arkadaşının, Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanının yasa dışı uygulamaları ile ilgili iddiaları araştırmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) 

1Ö11. .— Aydın Milletvekili Yüksel Yalova ve 22 arkadaşının, Kültür Bakanlığı
nın Sanata ve Sanatçılara uyguladığı politikalar ile Devlet ve özel tiyatroların sorun
ları konusunda Anayasanın 98, İçtüzüğün 102 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/7) 

102, — İzmir Milletvekili Işın Çelebi ve 25 arkadaşının, özelleştirme uygulama
ları ve bu konudaki sorunları araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

103. — Manisa Milletvekilli Cihan Yazar ve 19 arkadaşının, ilaç üretimindeki so
runların araştırılarak genel bir ilaç politikası belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/128) 

104. — İçel Milletvekili D. Fikri Sağlar ve 43 arkadaşının, güvenlik güçlerinin 
toplumsal olaylar karşısındaki şiddete varan tutum ve uygulamalarının araştırılarak 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri ıvyarınca 'bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/129) 

105, — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 20 % arkadaşının, ülkemizr 
de meydana gelen, şiddet oylarının boyutlarını ve nedenlerini araştırarak alınması ge
reken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/130) 
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106. — Bursa Milletvekili Ali Rahmi Beyreli. ve 20 arkadaşının, ülkemizde ama
tör sporculuğun bugünkü durumunun ve-sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 

maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

107» — Adana Milletvekili Cevdet Akçalı ve 49 arkadaşının, Türkiye Cumhuriye
ti ile Türkçe konuşan ülkeler arasındaki ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkileri geliş
tirmek için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/132) 

108. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 33 arkadaşının, 'Başbakanlık 
Örtülü Ödeneğinin amacının dışında kullanıldığı iddialarını araştırarak varsa usulsüz
lük ve yolsuzlukları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 

109. — İzmir Milletvekili Atilla Mutman ve 21 arkadaşının, Ege kıyılarında ku
rulan balık çiftliklerinin ülke turizmini tehdit ettiği iddialarını araştırarak alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/134) 

1'lO.j — istanbul Milletvekili Zekeriya Temizel ve 21 arkadaşının, izlemeye alı
nan ve faaliyetine son verilen bankaların kanuna aykırı işlemlerinin araştırılarak alın
ması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

111̂  —Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 21 arkadaşının, kamuda çalışan 
mimar ve mühendislerin çalışma koşullarının araştırılarak özlük haklarının iyileştiril
mesi için alınması gereken, tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci, İç-

. tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/136) ' 

112. —Bitlis Milletvekili Kâmran İnan ve 21 arkadaşının, yasama dokunulmaz
lığı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

113i — Kütahya Milletvekili Emin Karaa ve 24 arkadaşının, bazı termik sant
rallerin işletmo hakkının devredilmesinin millî çıkarlara teıis düştüğü iddiasını araştır
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis.araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) •-'.. '• 

114, —• Tekirdağ Milletvekili Bayram Fırat Dayanıklı ve 20 arkadaşının, Trakya 
bölgesinde Özellikle Çorlu ve Çerkezköy'deki çarpık sanayileşmenin önlenmesi için 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün: 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 

.00/138) •'. • • - • • • 
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1.—Ordu Milletvekilli Hüseyin Olgun Akın'ın, Ordu İl Kültür Merkezi iha
lesine ve kütüphane hizmet binalarına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/118) (2) 

2. — Kütahya Milletvekili İsmail Karakuyu'nun, basında çıkan bir habere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119) (2) 

3. —Çankırı Milletvekili Ahmet Uyanık'ın, Engin Civan'm mahkûmiyet ceza
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/120) (2) 

4. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'da bir kayak tesisinin yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/121) (2) 

5. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı İlinin bazı ilçelerine kapalı 
spor salonu yapılıp, yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/122) (2) • 

6. — Ağr,ı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'da bir stadyum yapılıp yapıl
mayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/123) (2) 

7. — İstanbul Milletvekili Bahattin Yücelln, T. C. Merkez Bankası Meclisi üye
lerinin yenileneceği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/124) (2) 

8. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı İlinin köy yollarının yapımına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/125) (2) 

9..-.—.Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı İlinin köylerindeki kapalı okul
ların açılmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/126) (2) 

10<— Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağn'daki yoksul vatandaşlarımızın 
çeşitli fonlardan sağlanan yardım miktarının artırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/127) (2) 

İL — İstanbul Milletvekili Meral Akşener'in, Ereğli Demir ve Çelik Fabrika
ları A.Ş.'nin özelleştirilmesi ile ilgili ihalenin iptaline ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/131) (2) 

12. — Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol'un, çiftçilerimize yapılacak yardım
lara ilişkin Tarım ve Köyişieri Bakanından sözlü soru önergesi (6/132) (2) 

13< —Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol'un, Şanlıurfa'da Tedaş'ın bazı hizmet
lerindeki yetersizliğe ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/133) (2) 

14. — Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop Boyabat SSK Hastanesinin ne 
zaman faaliyete geçeceğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/135) (1) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) tki birleşimde, cevaplandırılmamıştır,, 
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15. — Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop'ta nükleer santral kurulması 
ile ilgili bir projenin olup olmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/136) (1) -

16.• — Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz'in, Tümosan Motor Fabrikasının 
özelleştirme kapsamında bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/139) (1) . 

17. —• Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, kamu bankalarınca yapılan 
reklam harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/141) (1) 

18. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın Hamur İlçesine Endüstri 
Meslek Lisesi açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/144) (1) 

19. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Doğu ve Güneydoğu illerinden üni
versitede okuyan öğrenciler için öğrenim kredisi miktarının artırılıp artırılmayacağı
na ilişkin Mİllî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) 

20,,-- Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, hayvancılıkla uğraşan çiftçilere ne 
gibi ek destekler sağlanacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/147) 

21. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın ilçelerine vakıf yurtlan açıl
masının planlanıp planlanmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/148) 

22. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, Emlakbank hesaplarının yabancı bir 
şirkete inceletildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/149) 

23. —• Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun çiftçilere tarım girdilerinde uygu
lanan sübvansiyon nedeniyle yapılması gereken ödemelere ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/184) 

24. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Boğaz Köprüsüne bariyer veya ko
ruyucu bir sistemin yapılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/185) 

25„ — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı Havaalanına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/186) 

2ût — Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol'un, Harran Üniversitesinin kadro ih
tiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/187) 

27. — Manisa Milletvekili Hasan Gülay'ın, tütün üreticilerine olan borçlarını 
ödemeyen tüccarlara karşı alınacak tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/188) 

28H — Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol'un, hayvansal ürünlerin ithalatının 
durdurulması ile hayvancılık kredisi alan üreticilere ödemenin ne zaman yapılacağı
na ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/189) 

29. —. Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Yeni Demokrasi Partisi eski Genel 
Başkanı Cem Boyner'in günlük bir gezetede yayımlanan konuşmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

— 15 — 
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30. — Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, Ordu •-. Kurultaya ve Çambaşı 
barajlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) 

3 İV —Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, Ordu - Mesudiye - Topçam 
Barajına iişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/193) 

32. — Ondu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, Ordu Denizcilik Meslek Yük
sekokulunun kapanış nedenine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/194) 

33. — Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, Halk Bankası Genel Müdürlü
ğü tarafından verilen kredilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/195) 

34. — Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumuna bağlı olarak çalışan kamu görevlilerinin fazla çalışma ücretlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/196) 

35. — Kütahya Milletvekili İsmail Karakuyu'nun, Bodrum'da yaptırdığı iddia 
edilen villaya ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/197) 

36. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, günlük bir gazetede yayımla
nan «Atatürk Havalimanında Filistinli Operasyonu» başlıklı haberde yer alan iddia
lara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/199) 

37. — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir öncel'in, Kur'an Kursu Hocası sınavını 
kazananların atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/200) 

38. -— Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'm, Ağrı'nın Hamur İlçesinin spor 
kompleksi ve kapalı spor salonu ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/202) 

39..— Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'm, Ağrı'ya bir atletizm pisti yapılma
sına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/203) 

40. —- Ağrı Milletvekili M, Sıddık Altay'm, Ağrı'nın Taşlıçay İlçesinde kapalı 
bulunan okullara ilişkin Millî Eğitim Bakanından'sözlü soru önergesi (6/204) 

4IV.— Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı bazı 
köy ve mezralarda kapalı bulunan okullara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/205) 

42H — Ağrı Milletvekili M. S,ıddık Altay'ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Böl
gesinde branş öğretmeni ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/206) 

43. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın Hamur İlçesinde yapımı 
devam eden lojmanlara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/207) 

44V— Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Hamur - Köşk ve Tükenmez 
köyleri arasındaki yola köprü yapılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/208) 
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451 —Ağrı Milletvekili M. Sıddrk Altay'm, Ağrı'nın Hamur İlçesindeki Sağlık 
Merkezine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/209) 

46. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'm Ağrı'nın Hamur İlçesindeki Mer
kez Sağlık Ocağının onarım ve kalorifer tesisatı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/210) 

47. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'm, Sağlık kuruluşlarında, Sağlık Mes
lek Liselerinden mezun olanların görevlendirilmemelerine ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/211) 

48. — Ağrı Milletvekili M, Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın, Taşlıçay İlçesindeki has
tane ve lojman inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

49. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'm, Ağrı ve ilçelerinin kütüphane ihti
yacına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/214) 

5Qı — Ağrı Milletvekili M. Siddık Altay'ın, Doğu Anadolu Bölgesinde turizmi 
geliştirmeye yönelik program ve projelere ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/215) 

5l\ — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'm, Ağrı Yatılı Bölge Kur'an Kursunun 
müdür ve öğretmen ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/216) 

52!. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın bazı köylerine cami ve mi
nare yapımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/217) 

53. —Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın Hamur İlçesinde Kur'an 
Kursu açılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/218) 

54< — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Patnos'da Büyük Klima İs
tasyon Müdürlüğü kurulmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

55. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Eleşkirt Meteoroloji İstasyo
nunun ne zaman açılacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/220) 

56. —• Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Hamur İlçesine Meteoroloji 
İstasyonu kurulmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 

57;, — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Patnos Devlet Hastanesi ve lojman 
inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/222) 

58< — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Patnos Spor Salonu inşaatına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

59. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Hamur İlçesi Ceylanlı - Ka
mışlı köyleri arasında bağlantıyı sağlayacağı belirtilen köprü yapımına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü som önergesi (6/224) 

60< —'Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı İli ve ilçelerindeki elektrik 
kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü som önergesi (6/225) 
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61'< — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, OYAK'ın üyelerine yaptırmak iste
diği konutlarla ilgili birim fiyatına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/226) 

62. —• Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Diyadin İlçesinin spor saha
sı ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) 

63. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Diyadin ilçesinde bulunan 
kaplıcaların, sosyal tesis ihtiyacına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/229) 

64. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Şekerova Barajı projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

63. — Ağri Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı -Doğubayazıt İlçesi Yalınsız 
Köyünde yapılan Afet konutlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/231) 

66. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, E - 80 Karayoluna ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

67. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Doğubayazıt İlçesinde yapı
mına başlanan sağlık ocağına ve sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/233) 

68., — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı ve ilçelerinde yapımı devam 
eden hastane ve sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/234) 

69, — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Eleşkirt İlçesindeki Devlet 
hastane ve sağlık ocaklarındaki sağlık personli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/235) 

70, —. Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Eleşkirt İlçesindeki il kütüp
hanesinin hizmet binası ihtiyacına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/236) . . . -- , 

VI. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık, Altay'ın, Ağrı - Doğubayazıt İlçesinde yapı
mı sürdürülen kültür sitesi inşaatına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/237) 

72. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı İlçelerinde öğretmen evi ya
pılmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/238) 

73. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı Eleşkirt İlçesinde" yap,tmı de
vam eden İmam Hatip Lisesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/239) 

74- — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Doğubayazıt İlçesinde yapı
mı devam eden İmam Hatip Lisesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/240) 
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75< — Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu'nun, bazı enerji nakil hatlarının iha
lesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/241) 

7d< — Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, köy korucularına ilişkin, İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/242) 

. 77. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Türkiye'ye çeşitli kaynaklardan ya
pılacak yardımlardan Doğu ve Güneydoğu bölgelerine bir pay ayrılıp ayrılmayaca
ğına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/243) 

78< —Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı Sigorta Hastanesinin sağlık 
personeli ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/244) 

79< — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın Hamur İlçesinin bazı köy
lerinin imam ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/245) 

80. — Adana Milletvekili Tuncay Karaytuğ'un, Mersin Gümrüğü ve limanında
ki bazı kamu görevlilerinin rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/246) 

81. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik'in, Fırat Nehri üzerinde bir köprü ya
pılmasına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/247) 

82. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik'in, Adıyaman'da yapımı süren hava 
meydanının hizmete açılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/248) 

83. —• Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Bir gazetede yayımlanan «Pat
rikhane TC'yi takmıyor» başlıklı haberde yer alan iddialara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/249) 

84. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Patnos Barajı ve Patnos Ovası su
lama inşaatlarının personel yetersizliğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergeesi (6/250) 

85. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Kıbrıs T.C. Cumhurbaşkanı Rauf 
Denktaş'ın bir gazetede yer alan bazı sözlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/251) 

86. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye - İsrail Askerî Eğitim 
İşbirliği Anlaşması ile ilgili basına yansıyan bir beyanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/252) 

87. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Hollanda'daki tslam Kolejlerin
den mezun olanların bu okullarda geçen öğretim sürelerinin Türkiye'de eksik değer
lendirildiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/253) 

88. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı İline bağlı köy ve mezralarda
ki göçleri önlemeye yönelik projelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/254) 

__ 19 _ 



7 
SÖZLÜ SORULAR 

89. — Ağrı Milletvekili M. Sıddik Altay'ın, kalkınmada öncelikli yörelerdeki 
çiftçilere ek kredi verilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/255) 

9Ö< — Ağrı Milletvekili M. Sıddik Altay'ın, 1996 -1997 Hububat Alım Karar
namesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/256) 

91'< — Ağrı Milletvekili M. Sıddik Altay'ın, Ağrı il sınırları içindeki bazı akar
sular üzerinde baraj yapılmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/257) 

92. — Ağrı Milletvekili M. Sıddik Altay'ın, Ağr,ı Yazıcı Barajı projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

93< — Ağrı Milletvekili M. Sıddik Altay'ın, Eleşkirt - Aydıntepe, Tutak - Nadir 
.Şeyh, Tutak - Karahalit barajlarının yapımına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/259) 

94.,' —'Ağrı Milletvekili M. Sıddik Altay'ın, Ağrı İli sınırları içinde bulunan 
Murat nehri üzerinde bir baraj yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/260) 

95. — Ağrı Milletvekili M. Sıddik Altay'.ın, Ağrı - Patnos İlçesinde bulunan 
Badişan Deresi üzerinde bir baraj yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/261) 

96y— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, gazetelerde yer alan «İsrail nük
leer deneme için Türkiye'yi seçti» şeklindeki habere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/262) 

97. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, BM Genel Sekreteri Butros Gali' 
nin Habitat toplantılarında Türkiye ile ilgili beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/263) 

98. —. Konya Milletvekili Nezir Büyükoengiz'in, kamu kurum ve kuruluşların
da değişik pozisyonlarda çalışıp aynı işleri yapan personel arasındaki ücret farklılığı
na ilişkin Maliye Bakanından sözlü som önergesi (6/264) 

99. — Ağrı Milletvekili M. Sıddik Altay'ın, hayvan besicilerinin borçlarının er
telenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/265) 

10Ö. — Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, Burdur - Antalya demiryolu pro
jesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/266) 

1011. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli 11 Müdürlüğüne bağlı sera 
sebzeciliği ve çiçekçiliği üretme istasyonu kurulmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/269) 

102, — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli İlinde Bakanlığa bağlı bir 
serakent kurulmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/270) 
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103. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli İlinin karayolunun otoyola 
dönüştürülmesine ilişkin Bayındıırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 

104., — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli Organize Sanayi Bölgesi-Çar-
dak arası duble yol yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/272) 

105. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Sarayköy - Babadağ yol yapımına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

106. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Pamukkale - Akköy - Sarayköy yol 
yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/274) 

107. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli Belediyesinin Büyükşehir 
Belediyesi statüsüne kavuşturulmasına ilişkin İçişleri Bakarımdan sözlü soru önergesi 
(6/275) ' 

108. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Pamukkale Elektrik Dağıtım A.Ş. 
adıyla bir şirket kurulmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/276) . 

109. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli İline bir kültür sitesi ya
pılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/277) 

llOj — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli İlinde yapımı devam eden 
görme özürlüler okuluna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/278) 

111'H — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Çardak Havaalanının iyileştirilme
sine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/280) 

112. — İzmir Milletvekili Zerrin Yeniceli'nin, ilaçtan alınan KDV'nin kaldırıl
masına ve ilaç reklamlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

113̂  — Çanakkale Milletvekili Hikmet Aydın'ın, Etimesgut^ Belediyesince Erya-
man 4. Etap konutlarına yapı kullanma izninin verilmeyiş nedenine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/282) 

114. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli İlinde bir Gümrük Müdür
lüğü Hizmet Binası ve Sundurması yapımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/267) 

115. — Denizli Milletvekili 'Hilmi Develi'nin, Denizli İlinde bir gümrük kimya
gerliğinin kurulmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/268) 

116. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Honaz Dağı'na bir kayak merkezi 
tesisi yapılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/279) 

117., — Rize Milletvekilli Ahmet Kahirin, Çay Kurumundan kuru çay alan ve 
bedelini ödemeyen bayilere ilişkin Devlet Bakamndan sözlü soru önergesi (6/283) 

118. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay Kurumundan kuru çay alan ve be
delini ödemeyen bir bayiye ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/284) 
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119. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, havadan orman alanı renkli fotoğ
raf çekimi ile ilgili ihalede yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/285) 

120. —: Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Atatürk Hava Limanında yaşan
dığı iddia edilen bazı olumsuzluklara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/286) 

121. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Başbakanın Konya mitinginde, 
Konya Valisinin protokol kurallarına uygun davranmadığı iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/287) 

122. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, hazinenin örtülü ödenek davasın
da müdahil olmaktan vazgeçtiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/288) 

123. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, gerçekleştirilmesi vaad edilen icra
atların hangi kaynaklardan karşılanacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/289) 

124. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Türkiye - İsrail Askerî Eğitim An
laşmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/290) 

125. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan',ın, Kürt Parlamentosu adı altındaki 
toplantıların önlenmesi için yürütülen çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/291) 

126. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Irak'taki Türkmenlerin durumla
rına ve Türkiye'ye gelenlerinin oturma ve çalışma izinlerine ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/292) 

127. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Kuzey Irak'ta insanî yardım adı 
altında faaliyet gösterdikleri iddia edilen casusluk kuruluşlarına ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/293) 

128H — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Gayriresmî RP'li bir heyetin Su-
riye'li yetkililerle görüştükleri iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/294) 

129. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, basına yönelik bazı uygulamalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/295) 

130. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Maliye Bakanının bazı açıklamala
rının ekonomi üzerinde olumsuz etki yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/296) 

13IV—- Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, RP'ld heyetin İran'ı, Dışişleri Ba
kanlığının bilgisi dışında ziyaret ettiği ve yetkililerle görüştüğü iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/297) 
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132, — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Diyarbakır Devegeçidi Barajının 
ham petrol ve kimyasal madde atıklarıyla kirletildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/298) 

133. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Türkiye Motor Sanayi (TÜMO-
SAN)'nin Türkiye traktör üretimindeki payına ve zarar nedenine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/299) 

134.— Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, hazine arazilerine RP'ye yakınlığı 
ile bilinen grupların, talip olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/300) 

135. —Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Sivas Belediyesine aktarılan para 
miktarına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/301) 

136. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, kaybolan insanların bulunması için 
yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/302) 

137. —Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, ithalat ve ihracatımızın durumuna 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 

138. —Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Antbirlikte çalışmadan maaş aldık
ları iddia edilen kişilere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/304) 

139. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, et ithalatına ilişkin Tarım ve Köy-
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/305) 

140. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, pamuk üreticilerinin desteklenme
sine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/306) 

141'. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, devlet televizyonunun bir kanalın
da Kürtçe yayın için hazırlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/307) 

142. —Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, kamu kurum ve kuruluşlarında ya
pılması düşünülen atama ve nakillere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/308) 

143. —< Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Güllük Karakolunun tran askerle
rince tarandığı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/309) 

144. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, çıkarılması düşünülen vergi affı 
kapsamına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

145. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, ülkemizin elektrik ihtiyacının han
gi kaynaklardan karşılanacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/311) 

1461—Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, proje ihalesi yapılan bazı otoyol
ların yapımından neden vazgeçildiğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/312) 
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147.T— Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlıı'nun, Atatürkçü Düşünce Derneği Kas
tamonu - Cide İlçe şubesince asılan bir pankartın Emniyetçe indirildiği iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/313) 

148. —-Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli - Güney İlçesi - Hamidiye 
Köyü içme suyu projesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) 

149j —Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli - Yenicekent -, Ertuğrul -
Cindere arasındaki yolun asfalt yapımı ve Güney - Parmaksızlar Yolu onarımına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

150i — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli - Güney - Çamrak Köprü 
sü ve Koparan Köyü Deresi ile Karagöz Köyü Yoluna Menfez yapımına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 

151H — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli güney şelalesine ilişkin Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) 

152. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli'nin bazı ilçelerinin kalkın
mada öncelikli yöreler kapsamına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/318) 

153. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli - Güney - Ertuğrul Köyü 
Trafosunun büyütülmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/319) 

154. — Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün'ün, Topkapı Sarayında bulunan tarihî 
eserlerin envanterine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 

155. — İzmir Milletvekili Zerrin Yeniceli'riin, Malezya'da düzenlenen Müslüman 
Kadın Parlamenterler Konferansına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/321) 

156. —Gaziantep Milletvekili Mustafa R. Taşar'ın, S.S.K. Ok Meydanı Has
tanesinde vuku bulduğu iddia edilen tecavüz olaylarına ve bu'konuda alınacak ted
birlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 

1571 — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/323) 

158. —Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Ordu'nun ikizce İlçesine bağlı Yo-
gunoluk beldesi Belediye Başkanının DYP'ye geçmesi için transfer pazarlığı yapıldığı 
iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) 

159. — Trafbzon Milletvekili Hikmet Sami Türk'ün, Millî Gençlik Vakfının açtığı 
Yaz Okulu ile bu okulun mezuniyet törenime ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/325) 

160< —Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, ziraî ve hayvancılık kredi faizle
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

161'. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, pamuk taban fiyatlarına ve birlik
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/327) 
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162. — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Tariş Genel Müdürlüğüne yapılan 
atamaya ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/329) 

163̂  — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun, bakanlık bütçesinden 
dernek ve vakıflara yapılan yardım miktarlarına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/330) 

164< — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Libya ziyaretine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/333) 

165, — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, bürokrat atamalarındaki tutumu
na ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/334) 

166;, — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, öğretmenlerin can güvenliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/335) 

167., — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Mısır ziyaretine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/336) 

168. — Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, bir beyanına ilişkin Dışişleri Baka
nı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/337) 

169. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Karadeniz Samsun - Sarp yol yapı
mına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/338) 

170. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, yaş çay bedellerinin peşin ödenmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/339) 

1711, — Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün, Karaman-Ermenek arasındaki yol 
yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/340) . 

172. —Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün, Karaman ile Ermenek İlçesi Afet 
Evlerinin yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/341) 

173̂  — Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün, bulgur ihracatına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/342) 

174., — Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Sivil Havacılık Yasasına İlişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) 

175, —• Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, sağlık teşkilatındaki personel kadro
larına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/344) 

176, — Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, 1997 bütçesinde sağlıkla ilgili tanı
tım ve reklam giderleri için bir ödeneğin ayrılıp ayrılmadığına ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/345) 

177i — Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, meslek yüksekokulu mezunu sağlık
çıların göreve atanmama nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/346) 

178, — İçel Milletvekili Halil Çin'in, İslam Halk Komutanlığı ile ilgili olarak Lib
ya'da yayımlanan bir gazetedeki başyazıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/347) 
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179< — Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün'ün, M. Ereğlisi - Çorlu - Seymen yol ya
pımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

180., — İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, işçi emeklileri arasındaki aylık far
kın giderilmesi ile ilgili tedbirlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/349) 

181'. — Muğla milletvekili Lâle Aytaman'ın, Gökova Termik Santralinin denize 
olan olumsuz etkilerinin önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) 

182. — Ankara Milletvekili Aydın Tümen'in, alınan telefon ücretlerinden haksız 
kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) 

183< — Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, Aczimendilerin Ankara'daki gös
terileri sırasında polisin tutumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/352) 

184. — Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, Burdur Hine bağlı köylerin yollarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) 

185. —Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize'de meydana gelen afette hasar 
gören ev, işyeri ve yolların yapımı için tahsis edilecek ödeneğe ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/354) 

186. — Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Ordunun ihtiyacı için et ithal edile
ceği iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 

187.— Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, E-88 Karayolunun, Yozgat şehir 
merkezinden geçen bölümüne çevre yolu geçişi yapılıp yapılamayacağına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/356) 

188. — İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın KOBİ'lere verilecek krediler için 
aranan şartlara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/357) 

189. — Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, yönetim kurulu üyeliklerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/359) 

190. — Muğla Milletvekili Lale Aytaman'ın, Bodrum Havaalanına gelecek yol
cuların ulaşım olanaklarının iyileştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) 

191/— Muğla Milletvekili Lale Aytaman'ın, Bodrum - Milas karayolu güzergahı 
üzerinde raylı bir sistemin kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/361) 

192. — Muğla Milletvekili Lale Aytaman'ın, Bodrum - Milas karayolunun ıslahı 
için ayr:ian ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/362) 

193, —Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, zeytin üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/363) 
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194. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Kayseri Belediye Başkanının bazı 
beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/364) 

195. — Manisa Milletvekili Cihan Yazar'ın, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 
uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/365) 

196. — Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Yozgat - Gelingüllü Barajından, 
Osmanpaşa Beldesi arazilerinin sulanmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/367) 

197. —— Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Kızılırmak üzerinde kurulacak Yem-
liha Barajının son durumuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/368) 

198. — İzmir Milletvekili Metin Öney'in, İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesinin 
Ortopedi Servisinin akademik çalışmalara tahsisine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/369) 

199.— Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Millî Piyangonun Sayısal Loto oyu
nuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/370) -

200H — Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Meclis Genel Kurulunun yeniden 
düzenlenmesi için yapılacak harcama miktarına ilişkin TBMM Başkanından sözlü soru 
önergesi (6/371) 

2011. — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Sayısal Loto adlı şans oyununa iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/372) 

202. — Ankara Milletvekili Aydın Tümen'in, Ankara'daki hava kirliliğini önle
mek için alınacak tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/373) 

203. —Ankara Milletvekili Aydın Tümen'in, kaçak kömürün Ankara'ya girişinin 
önlenmesi için alınacak tedbirlere ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hakkın
daki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/374) 

204. —Bursa Milletvekili Ferudun Pehlivan'ın, yapılması düşünülen Bursa doğal-
gaz çevirim santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba'kanından sözlü soru öner
gesi (6/375) 

205. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, personel durumuna ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/376) 

206. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, Ankara'da yaşanan hava kirliliği
ne ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/377) 

207< —- İzmir Milletvekili Metin öney'in, İzmir SSK Hastanesi ve Dispanserle
rinde verilen sağlık hizmetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/378) 

208, — İzmir Milletvekili Metin Öney'in, öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/379) 
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209. — Bursa Milletvekili Feridun Fehlivan'ın, hastanelerle ilgili verdiği bir de
mece ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başîbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/380) 

210, — Bursa Milletvekili Feridun PehlıVan'ın, belediye ve il özel idarelerine ait 
paraların «Kamu Ortak Hesabı»nda toplanmasını öngören genelgeye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/381) 

211'< — Burisa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, belediye ve il özel idarelerine ait 
paraların «Kamu Ortak Hesalbı»nda toplanmasını öngören genelgeye ilişkin Dışişleri 
Bakanı ve Başjbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/382) 

212< — Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Sultanbeyli İlçesinde bazı cadde 
isimlerinin değiştirildiği iddialarına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/383) 

.213. —'Ankara Milletivekili Ersönmez Yarbay'ın, yeni atanan özürlü öğretmen 
sayısına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/384) 

214i —Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, TBMM'de çalışan özürlü per
sonel sayısına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi 
(6/385) 

215. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, bazı firmaların vergi ödeme
diği iddiasına ve Kaldırım Rafine Tuz Fabrikasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/386) 

2İd. —* Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Sultonbeyli'de bazı cadde ve sokak 
isimlerinin değiştirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/387) 

217. —'İzmir Milletvekili Metin öney'in, Foça kıyılarında balık çiftlikleri ku
rulması için onay verilip verilmediğine ilişkin Çövre Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/388) 

218< — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, günlük bir gazetede yer alan beya
nına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/389) 
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KANUN TASAM VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. —926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/215) (S. Sayısı : 23) (Dağıtma tarihi : 12.6.1996) 

2. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/217) 
(S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 14.11.1996) 

3< — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/218) (S. Sayısı : 164) 
(Dağıtma tarihi : 1612.1996) 

4. — 625 Sayılı Özel öğretim Kurumları Kanunu ile 222 Sayılı ilköğretim ve 
Eğitim Kanununun Bazı Hükümleririin Değiştirilmesi Hakkında 254 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile 625 Sayılı özel Öğretim Kurumları Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına Dair 326 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/71, 1 /İ l i ) (S. Sayısı : 
168) (Dağıtma tarihi : 1612.1996) 

5. — 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 41 inci Maddesinin 1 ve 
4 üncü Fıkralarının Değiştirilmesi ile 60 mcı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 130) (Dağıt
ma tarihi •: 1211.1996) ı , 

6. — 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 20 nci 
Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bu Maddeye 2 Fıkra Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/527) (S. Sayısı : 129) 
(Dağıtma tarihi : 1211.1996) 

7. — Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair 31.71996 Tarihli ve 4159 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu 
Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönder
me Tezkeresi ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Ko
misyonu Raporu (1/496, 3/444) (S. Sayısı : 133) (Dağıtma tarihi : 14111996) 

8. — İdarî Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/531) (S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi: 
25111996) 

9. — Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 
146) (Dağıtma tarihi: 25111996) 

10. — Aydın Milletvekili M. Fatih Atay'ın, Aydın İli Yenihisar İlçesi Adının 
«Didim» Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Mad-
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desine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/341) (S.Sayısı : 165) (Dağıtma 
tarihi : 29.11.1996) 

X 11. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

• Tasarısı ile Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/397, 2/162) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma ta
rihi : 22.11.1996) 

12. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, 4.7.1934 Tarih ve 2559 Sayılı Po
lis Vazife ve Salahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/64) (S. Sayısı : 15) (Dağıtma tarihi : 14.5.1996) 

Î3H—Yabancıların Türkiye'de ikâmet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun İki 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/385) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 27.6.1996) 

14. — Türk Ceza Kanununun ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanunun Birer Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarıları ve Adalet ve tçişleri komisyonları raporları 
(1/439, 1/428, 1/430) (S. Sayısı : 34) (Dağıtma tarihi :. 1.7.1996) 

XI 15. — İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve 5 Arkadaşının; Genel Nüfus Tespiti 
Yapılması ve Seçmen Kütüklerinin Güncelleştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ana
yasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/216) (S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi: 
8.7.1996) 

16. — Eski Yugoslavya'da İşlenen Bazı Suçların Kovuşturulması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı : 42) (Dağıtma tarihi : 
9.7.1996) 

17. — T ü r k Ticaret Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Adalet komisyonları 
raporları (1/297) (S. Sayısı : 55) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

18. — 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Ko
runması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/461) (S. Sayısı : 56) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

19. — Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (1/292) S. Sayısı : 60) (Dağıtma ta
rihi : 15.7.1996) 
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20. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarıları ile Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bü
tün ve 19 Arkadaşının; 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hak
kında Kanunun Ek 8 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bir Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 11 Ar
kadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/443, 
1/464, 2/348, 2/352) (S. Sayısı : 61) (Dağıtma tarihi :. 15.7.1996) 

21'. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/460) (S. Sayısı: 62) Dağıtma tarihi : 24.7.1996) 

. 22. — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/463) (S. Sayısı : 64) (Dağıtma tarihi : 
28.8.1996) 

23. — Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ın, Yabancıların Türkiye'de İkâ
met ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişilik Yapılması Hakkın
da Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/342) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma ta
rihi.: 28.8.1996) 

24. — Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri Komis
yonları Raporları (1/456) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

25. — Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezar
ları Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve tçişleri 
komisyonları raporları (1/462) (S. Sayısı : .67) (Dağıtma tarihi": 28.8.1996) 

26^ —Belediye Kanununun 127 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/468) (S. Sayısı : 70) (Dağıtma ta
rihi : 28.8.1996) 

27.ı —Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/406) (S. Sayısı : 7.2) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

28< — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunmasi ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/479) (S. Sayısı : 73) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

29. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun İki Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/485) (S. Sayısı : 74) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

30. — Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı vs 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/454) (S. Sayısı : 76) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 
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X1 31. — Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/440) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

32. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/394) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi: 28.8.1996) 

33. — Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
Raporu (1/475) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 22.10.1996) 

X 34. — İşkencenin veya Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin 
Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek 1 ve 2 nolu Protokollerin Onaylanma
sının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/303) (S. Sayısı : 109) (Dağıtma tarihi : 1.11.1996) 

35., — Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/507) 
(S. Sayısı : 114) (Dağıtma tarihi : 7.11.1996) 

36, —- Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun; Sapanca Gölü ve Civarındaki 
Su Kaynaklarının Korunması ve Kullanılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/20) (S. Sayısı : 125) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1996) 

X 37. —- Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/324) (S, Sayısı: 117) (Dağıtma tarihi: .'J2.11.1996). 

X 38. —Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/328) (S. Sayısı : 119) (Dağıtma tarihi : 12.11.1996) 

X 39. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/353) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 12.11.1996) 

XI 40. — Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk An
laşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/329) (S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 14.11.1996) 

X1 41. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bo&na - Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk 
ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı : 118) (Dağıtma tarihi : 
14.11.1996) 
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X 42. —Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/333) (S. Sayısı : 120) (Dağıtma tarihi : 14.11.1996) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/351) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 14.11.1996) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk, îyi 
Komşuluk ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/380) (S. Sayısı : 123) (Dağıtma ta
rihi : 14.11.1996) 

45. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komu
tanlıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve 
Bütçe komisyonlar,! raporları (1/429) (S. Sayısı : 137) (Dağıtma tarihi : 22.11.1996) 

X 46. — Tüfkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanın- ,-• 
da İşbirliğine ilişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/317) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 25.11.1996) 

X 47,—Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Eğitim ve 
Bilim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/316) (S. Sayısı : 139) (Dağıtma tarihi : 25.11.1996) 

X 48. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve 
Güzel Sanatlar Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/320) (S. Sayısı : 140) (Dağıtma tarihi : 25.11.1996) 

X 49. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tıp ve Sağlık 
Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/315) (S. Sayısı : 141) (Dağıtma tarihi : 25.11.1996) 

X 50. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Ücretsiz Sağlık Hizmetlerine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/313) (S. Sayısı : 142)'(Dağıtma tarihi : 25.11.1996) 

X 51. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Teknik ve Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu-
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lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/330) (S. Sayısı : 143) (Dağıtma tarihi : 25.11.1996) 

52. —Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 8 Arkadaşının, Yükseköğretim Ku
rumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun- Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/334) (S. Sayısı : 147) (Dağıtma tarihi : 
29.11.1996) 

53. — Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 56 Arkadaşının, Elbistan il
çesinin İl Olması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün, 37 nci Maddesine Göre Doğ
rudan Gündeme Alınma Önergesi (2/100) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma tarihi: 29,11.1996) 

54< — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına ilişkin 9.10.1996 Tarih ve 4190 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu 
Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme 
Tezkeresi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/526, 3/520) 
(S. Sayısı : 166) (Dağıtma tarihi : 1L12.1996) 

X 55. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının' Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/368) (S. Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

X' 56. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/387) (S. Sayısı : 156) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

X 57. —.Türkiye' Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/390) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

X 58. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Singapur Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka-, 
nun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/287) (S. Sayısı: 158) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

X 59, — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/375) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 
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X 60. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/371) (S. Sayısı : 160) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

X 61. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Ya
tırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/486) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma tarihi : 16 12.1996) 

X 62. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun . Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/389) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) , 

X 63. — 9.7.1945 Tarih ve 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler komisyonları 
raporları (1/528) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

64. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan 
18.11.1992 Tarih ve 3842 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/543) (S. Sayısı : 175) (Dağıtma tarihi : İ9.12.1996) 

65. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/544) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 19.12.1996) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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Dönem: 20 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 115) 
• 
istanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 15 Arkadaşının, 
Sait Halim Paşa Yalısında Meydana Gelen Yangının Neden
lerini ve Turban Genel Müdürlüğüyle İlgili Yolsuzluk İddi
alarını Araştırmak Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştır-
ması Açılmasına ilişkin Önergesi ve (10/2) Esas Numaralı 

Meclis Araştırma Komisyonu Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tarihî Sait Halim Paşa Yalısı yangınının nedenlerini ve mevcut eski eserlerin korunması ile il
gili alınması gereken tedbirleri incelemek üzere 19 uncu dönemde 10/246 sayılı Komisyon kurul
muş, araya giren seçimler nedeni ile bu komisyon kadük olmuştur. 

Tarihî Sait Halim Paşa yangını ile ilgili nedenleri tespit etmek, ayrıca bu yalının daha önce 
bağlı olduğu T.C. Turban Genel Müdürlüğü 1992 tarihinden bugüne kadar bu kurumda yapıldığı 
iddia edilen, yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını tüm işlemlerini, incelemek kamuoyunda bu olay
ları açığa çıkartmak için Anayasanın 98 ve İçtüzüğümüzün 102 nci maddesi gereği bir Meclis araş
tırmasını saygıyla arz ederiz. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

İbrahim Cebi 
Trabzon 
Ali Er 
İçel 

Ali Doğan 
Kahramanmaraş 
Yücel Seçkiner 

Ankara 
Süleyman Hatinoğlu 

Artvin 
Yaşar Okuyan 

Yalova 

Ahmet Kabil 
Rize 

Emin Kul 
İstanbul 

Sebgetullah Seydaoğlu 
Diyarbakır 

Esat Bütün 
Kahramanmaraş 

Sami Küçükbaşkan 
Antalya 

Mustafa Bahri Kibar 
Ordu 

Yavuz Köymen 
Giresun 

Adem Yıldız 
Samsun 

Abdülkadir Baş 
Nevşehir 

GEREKÇE 

Tarihî Sait Halim Paşa Yalısının yangını ile ilgili olarak Meclis'in 20 Kasım 1995 tarih ve 36 
ncı birleşiminde bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması Anavatan Partisi Grubunun başvuru
su üzerine kabul edilmiştir. 
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Araya seçimlerin girmesi ile komisyon kurulmadan kadük olmuştur, 

Sait Halim Paşa Yalısını Türkiye Kalkınma Bankasından T.C. Başbakanlık Turban Genel Mü
dürlüğüne bağlanmış, Turban İşletmelerinde birçok yolsuzluğun, usulsüzlüğün yapıldığı, sahte fa
turalarla paraların alındığı, ihalelere fesat karıştırılarak ya iş hiç yapılmadan veya yapılan işin beş 
on misli para açıktan ödendiği bilirkişi raporları ile sabit olmuştur. 

Kuşadası Marinasında devlet büyüklerinin yakınlarının yatları bedava denecek kadar az para 
ile tamir edilmiş marinadan bedava istifade eden bazı sorumsuz imtiyazlı kişilerin yatlarının istifa
de etmesi, buna mani olmak isteyen Kuşadası Marina Eski Müdürü İbrahim Demir'e sus payı ola
rak teklif edilen Emek Otel Müdürlüğü, 

Turban otellerinde Free (parasız) kalan partili militanlar, Türban personelinin parti mitingle
rinde çalıştırılması, parti bayraklarının Turban depolarında saklanması ve personelince asılması, 

Turban Eski Genel Müdürünün Turban personeline hazırlatılıp binlerce tebrik kartını Isparta-
lı seçmenlere göndermesi, İsparta'da ön seçimde ve 24 Aralık seçimlerinde Turban vasıtalarını ve 
personelini seçim içinTsparta'ya seferber etmesi, seçim masrafı olarak milyarlarca lira harcaması 
bu paranın kaynağının araştırılması gereği vardır. 

Sait Halim Paşa Yalısının yangını ile ilgili birçok neden yukarıda bahsettiğim gerekçeler orta
ya çıkartılınca açıklık kazanacaktır. 

Sait Halim Paşa Yalısında paha biçilmez eserler bulunmakta, bu eserler ve yalı 1994 yılına ka
dar sigortalı iken sigorta yapılmama nedenleri, 

Yangından bir yıl öncesinde yalıdan eski eserler çalındığı bu eski eserler yok edildikten sonra 
yakılacağı Meclis gündemine getirilmişken hükümetin bunu kaala almaması. 

Yalıda en yakın itfaiyeye bağlı otomatik telefon varken kullanılmaması, yangının çatıdan baş
laması, yalı yangınının 1 saat geçtikten sonra komşularca itfaiyeye haber verilmesi; 

Yalının bir yıl önce dış boyasının yapılarak bir milyar sckizyüz milyonluk bir harcama yapıl
mışken, bir yıl sonra ruhsat alınmadan tamamen yasalara aykırı olarak eski eserin bakımının yapıl
ması, ihalenin yapılış şekli, suçun bir kaç çalışan garibana yüklenilmesi, 

Sarıyer savcısının ve İstanbul Vali Vekilinin alelacele yangın elektrik kontağından çıktı beya
natlarını vermesi, Sarıyer Cumhuriyet Savcısının basma bilgi sızdırılmayacaktır talimatını verme
si tüm bu konuları araştırarak açıklığa kavuşması için Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 nci 
maddesi gereği bir Meclis araştırması açılmasını gerekli kılmaktadır. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

Sait Halim Paşa Yalısında Meydana Gelen Yangının Nedenlerini ve Turban Genel Mü
dürlüğüyle İlgili Yolsuzluk İddialarını Araştırmak Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması 

Komisyonu (10/2) 
Sayı: A.01.1. GEÇ. 10/2-562 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sait Halim Paşa Yalısında meydana gelen yangının nedenleri ile Turban Genel Müdürlüğü ve 
bağlı İşletmelerinde yapıldığı iddia olunan yolsuzlukların ortaya çıkarılması amacıyla Komisyonu
muz 13.2.1996 tarihinde kurulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 115) 



Çalışmalarımız sırasında Komisyonumuza intikal eden bilgi ve belgeler titizlikle incelenmiş, 
belgeye dayanmayan hiçbir konu düzenlenen rapora alınmamıştır. 

Suç delillerinin yok edilmesini önlemek, faillerinin yakalanmalarını sağlamak ve yurt dışına 
kaçmalarına mani olmak amacıyla ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda 
bulunulmuştur. 

Zimmet, Evrakta Sahtekârlık, İhaleye Fesat Karıştırmak ve Görevi Kötüye Kullanma fiilleri 
ile yapıldığı tespit edilen usulsüzlük ve yolsuzlukların boyutlarını belirlemek ve gerçek faillerini 
ortaya çıkarmak için soruşturma açılması, Komisyonumuzca benimsenmiştir, 

Komisyonumuzca hazırlanan ve 308 sayfadan ibaret olan bu rapor Yüce Meclisin takdirlerine 
saygıyla arz olunur. 10.10.1996 

Halit Dumankaya 

. İstanbul Milletvekili 

Komisyon Başkanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 115) 
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T.C. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1. GİRİŞ : 
1.1. KOMİSYONUN KURULUŞ AMACI, GÖREVİ VE YETKİSİ : 
1992 yılına kadar olan faaliyetleri ve Türk Turizm sektöründe ifa eylediği fonksiyonları ile 

sektöründe öncü ve eğitimci bir kuruluş olan, bu özelliğini birçok defa kanıtlayan Turban Turizm 
A.Ş'nin; Ömer BİLGİN'in Genel Müdür olarak atanmasından sonra her geçen gün bu faaliyet ve 
fonksiyonlarından uzaklaştırılarak menfaate dayalı usulsüzlük ve yolsuzlukların kaynağı bir kuru
luş haline getirildiği herkesin malumudur. 

Sorumsuz davranışları ile basında sık sık yeralan Ömer BİLGİN'in Turban Genel Müdürlü
ğünde sergilediği keyfi ve menfaate dayalı yönetim anlayışından başta Turban çalışanları olmak 
üzere tüm Kamuoyu rahatsızlık duymuştur. Yolsuzluk iddiaları ayyuka çıkan bu Kuruluşun ve 
onun dürüst personelinin hertürlü keyfilikten kurtarılması, ve yapılanların Kamuoyunun ve Yüce 
Meclisin bilgisine sunulması amacıyla bu Komisyonun oluşturulmasına gerek duyulmuştur. 

Bu amaçla;. 

İstanbul Milletvekili Halit DUMANKAYA ve 15 arkadaşının, Sait Halim Paşa Yalısında 
meydana gelen yangının nedenlerini ve Turban Genel Müdürlüğüyle ilgili yolsuzluk iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca Meclis 
Araştırması yapılmasına ilişkin önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun 
13/2/1996 tarihli 12. nci birleşiminde görüşülmüş ve bu konuda inceleme yapmak üzere 9 kişilik 
bir Meclis Araştırma Komisyonunun kurulması 394 sayılı Kararla kubul edilmiştir. (Ek: 1 -2) 

Komisyon; Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üyelerini seçmek üzere 27.3.996 Çarşam
ba günü saat 15.00 de toplanmış ise de, çoğunluk sağlanamadığından toplantı yapılamamıştır. 
(Ek:3) 

Gerekli çoğunluğun sağlandığı 2/4/1996 Salı günü saat 15.00'de yapılan toplantıda Komis
yon Başkanlığına 6 Oyla İstanbul Milletvekili Halit DUMANKAYA, Başkan Vekilliğine 6 oyla 
İstanbul Milletvekili Bahri ZENGİN, Sözcülüğe 6 oyla İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz KE
TENCİ, Katip Üyeliğe 6 oyla İstanbul Milletvekili Mehmet AYDIN, Üyeliklere İstanbul Millet
vekili Azmi ATEŞ, İstanbul Milletvekili Metin IŞIK, Eskişehir Milletvekili Demir BERBEROĞ-
LU, İstanbul Milletvekili Bahattin YÜCEL ve Nevşehir Milletvekili Abdiilkadir BAŞ seçilmişler
dir. (Ek:4) 

Genel Kurulun 4.4.1996 tarihinde yapılan 33 üncü birleşimde istifa eden Bahattin YÜCEL'in 
yerine İçel Milletvekili Turhan GÜVEN; 11.4.1996 tarihli 36 ncı birleşimde istifa eden Turhan 
GÜVEN ve 16.4.1996 tarihli 37 nci birleşimde istifa eden Demir BERBEROĞLU'ndan boşalan 
üyeliklere, 24.4.1996 tarihli 45 inci birleşimde Batman Milletvekili Faris ÖZDEMİR ve İsparta 
Milletvekili Ömer BİLGİN seçilmişlerdir. (Ek:5-9) 

Kuruluş amacı doğrultusunda Ankara'da 8 kez toplantı yapan Komisyonumuzun çalışmaları, 
elde edilen belge ve dokümanların değerlendirilmesi şeklinde olmuştur. Bu amaçla İçtüzüğün de
ğişik 105 inci maddesinin verdiği yetkiler çerçevesinde; inceleme yapmak, ilgilileri çağırıp bilgi 
almak, ayrıca diğer kamu kurum ve kuruluşlarından uzmanlar görevlendirmek gibi faaliyetlerde 
bulunan Komisyonumuz, her biri ayrı ayrı araştırma komisyonu kurulmasını gerekli kılabilecek, 
fevkalade geniş ve karmaşık bir yapıya sahip iddia konuları ve bu alanda yapılan çalışmaları ge
nel hatlarıyla ele alarak değerlendirmiştir. (Ek: 10) 
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1.2. BAŞBAKANLIK TURBAN TURİZM A.Ş. 
HAKKINDA GENEL BİLGİ: 

Turban Turizm A.Ş. ve bağlı işletmeleri, 1960 yılında çıkarılan 7470 sayılı Kanun ile Kurulan 
T.C. Turizm Bankası A.Ş.'nin bünyesinde faaliyette bulunurken 3291 sayılı Kanuna dayanılarak 
Banka tarafından işletilen turizm amaçlı bu işletmelerin özelleştirilmek üzere bir anonim şirket ha
line dönüştürülmesine ilişkin 27/9/1988 tarih ve 88/9 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı ile ku
rulmuştur. Bu kararla kabul edilen Ana Sözleşmede şirketin unvanı Turban Turizm A.Ş. olarak be
lirlenmiştir. 

Şirket halen faaliyetlerini 3 otel, 4 motel ve tatil köyü,-2 sosyal turizm işletmesi, 3 marina, 1 
marina ve alışveriş merkezi, 3.seyahat acentası ile işletmecilik faaliyetlerini sürdürmektedir. Ana 
sözleşmesine göre Turban Turizm A.Ş. turistik tesis işletmeciliği yanında sigorta acentâlığı yapma
ya da yetkilidir. Nitekim Şirket, Başak ve Ray Sigorta'nın (A) acentalığını yapmaktadır. Şirkete 
bağlı işletmelerin fonksiyonu, T.C. Turizm Bankası A.Ş. bünyesinde iken turizm sektöründe ön-
cü-örnek tesisler kurmak ve işletmek olarak ve bu amaçla Akdeniz, Ege Marmara bölgeleri ile Ka-
padokya yöresinde bulunan tesislerin işletmeciliğini yaptığı gibi; bu faaliyetleriyle yöreye ve Türk 
turizmine katkıda bulunmuştur. Bu fonksiyonun izlerini Şirket kuruluşuna ilişkin 27.9.1989 tarih 
ve 88/9 sayılı YPK kararında da görmek mümkündür. Zira sözkonusu kararda, kaynağı belli edile
rek bazı Turban tesislerinin bu fonksiyonunu söktörün ihtiyaç duyduğu yetişmiş personelin temini 
bakımından eğitim amaçlı olarak kullanması öngörülmüştür. 

2. KONU: • 
Sait Halim Paşa Yalısında meydana gelen yangının nedenleri ile Turban Genel Müdürlüğüyle 

ilgili yolsuzluk iddialarının araştırılması, incelememizin konusunu oluşturmaktadır. 
3. İŞLETMELER VE BU İŞLETMELERDE İNCELEMEYE 

ESAS ALINAN BİLGİ VE BELGELER : 
Sait Halim Paşa Yalısında meydana gelen yangının nedenlerinin belirlenmesi ile Turban Ge

nel Müdürlüğünde yapıldığı ileri sürülen yolsuzluk iddialarının açıklığa kavuşturulması amacıyla; 
birçok kamu Kurum ve Kuruluşlarından talebimiz üzerine Komisyona intikal ettirilen bilgi ve bel
geler üzerinde yapılan incelemeler bu raporun hazırlanmasında esas alınmışlardır. 

Bu amaçla; 
Turban Genel Müdürlüğü Müfettişleri tarafından düzenlenmiş Teftiş, İnceleme ve Soruşturma 

raporları, 
İncelenmesi istemiyle; Maliye Bakanlığı Merkez ve Taşra teşkilatına Komisyonumuz tarafın

dan gönderilen belgeler esas alınarak vergi mükellefleri nezdinde araştırma yapan Kurumun Mü
fettiş ve Vergi Denetmenlerinin düzenledikleri raporlar, 

Komisyonda görevli Teknik uzmanların mahallinde yaptıkları tesbitlere ilişkin düzenledikle
ri teknik raporlar, 

Uzman olarak Komisyonda çalıştırılmak üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarından görevlendi
rilen Müfettişlerin Komisyona intikal ettirilen bilgi ve belgeler üzerinde yaptıkları çalışmalar so
nucu düzenlenen raporlar, 

Sait Halim Paşa Yalısında meydana gelen yangının nedenlerini araştırmak amacıyla Komis
yonda görevlendirilen konusunda uzman Öğretim Üyesi, Ressam, Müze Müdürü gibi meslek 
mensuplarının müştereken düzenledikleri raporlar, 

Bunlara ilaveten muhtelif çevrelerden değerlendirilmesi amacıyla gönderilen somut bilgiler 
içerir belgeler ile, bilgilerine başvurulmasına gerek duyulan kişilerin yazılı beyanları, 

Değerlendirmede esas alınmışlardır. 
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3.1. ABANT OTEL İŞLETMESİ 
3.1.1. İNCELEME: 
3.1.1.1. İŞ AVANSLARI: 

1994 Yılında 13.953.395.740.-TL., 1995 yılında 50.517.666.763.-TL. İş Avansı kullandırıl
dığı, 1995 yılında kullandırılan iş Avansından: 

16.103.125.661.-TL.'ninSatınalma Memuru İsmail KAYA, 

17.110.273.181.- TL.'nin Satınalma Memuru İlhan ÇOBAN, 
12.802.000.000.- TL.'nin Muhasebe Şefi İdris ASMA, 

3.224.000.000.-TL.'nin Muhasebe Şefi Nevzat TÜRE, 
715.000.000.- TL.'nin Muh.Şef Yrd.sı Oktay AY ATA, 
125.267.921.- TL.'nin İşletme Müd.Yrd. MustafaKURDAK, 

Tarafından, kalan cüz'i miktardaki meblağında diğer personelce kullanıldığı, Mizan ve Mu
avin Defter kayıtlarının tetkikinde görülmüştür. (Ek: 1/1-2) 

İşletme adına mal ve hizmet satın alacak, hizmet götürecek, ya da İşletme adına bir kısım gi
derleri yapacak veya ödemeleri gerçekleştirecek personele verilmesi gereken paraların kayıtlanma
sı gereken İş Avansı Hesabına; Genel Müdürlüğe çıkarılan havaleler, Üçüncü şahıslara yapılan 
ödemeler, Bankalardan çekilen paraların kayıtlandığı görüldüğünden, bu uygulama; muhasebe tek
niği açısından uygun bulunmamıştır. 

Öte yandan; 

Personel Memuru Cihat ERTÜRK'ün 1995 yılı İş Avansı hesabında görülen 183.860.154.-TL. 
alacak bakiyesinin sehven oluştuğu, gerçekte böyle bir bakiyenin olmadığı, Muavin Defter kaydı
nın tetkikinden anlaşılmaktadır. (Ek:2/l-2) 

3.1.1.2. 258 - YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR : 
277 - DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR : 

İşletmede, yapımı süren ve tamamlandığında ilgili Maddî Duran Varlıklar hesabına aktarıla
cak olan, her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerle ilgili harcamaların kayıtlandı
ğı "258 - Yapılmakta Olan Yatırımlar" hesabı ile, belirli bir maddi varlıkla çok yakından ilgili bu
lunan veya tamamen tüketime tabi varlıklar için yapılan, üretim çalışmalarının zaman ve yoğunlu
ğu ile sınırlı bir ömre sahip olan giderleri içeren "277- Diğer Özel Tükenmeye Tabiî Varlıklar" he
sabının tetkikinde; 

1994 ve 1995 yıllarına ait Mizan kayıtlarına göre; 
1994 Yılında 7.795.887.500.-TL. 
1995 Yılında 4.839.498.950.-TL. 

Olmak üzere yapılan 12.635.386.450.-TL. tutarındaki toplam yatırım tutarından 
11.466.509.957 .-TL.'sının yıl sonunda "277 - Diğer Özel Tükenmeye Tabiî Varlıklar" hesabına 
aktarıldığı, ayrıca Alpi Doğramaya ait fatura tutarı 233.422.475.-TL .ile 1994 yılından devreden 
3.206.519.886 TL. ile birlikte 277 No.lu hesap bakiyesinin: 14.906.452.318.-TL.'ye ulaştığı, gö
rülmüştür. (Ek: 1, 3/1-5) 

Yapılan ayrıntılı İncelemede; 
Şahin Ticarete ait 1.460.000.000. TL. tutarlı, 
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Metro İnşaata ait. 195.000.000.-TL. tutarlı, 

Aydın İnşaata ait 170.000.000.-TL. tutarlı, 

Asena İnşaata ait 1.000.000,000.-TL. tutarlı, 

Erler Hafriyata ait 847.826.087.-TL. tutarlı, 
İnşaat faturalarının, hiçbir usul ve esasa dayandırılmadan bu hesaptan çıkartıldıkları ve yine 

aynı usulle; 

Şahin Ticaret'e ait (KDV dahil) 1.506.000.000.-TL tutarlı (tenis kortu çevre düzenlemesine 
ilişkin) faturanın, Adnan CİNGÖZ (Toptancı Kasap) firmasından temin edilen 882.000.000.-TL., 
Merkez Et Tanzim Gıda San.Tic. Ltd. Şti.'nden temin edilen 624.500.000.-TL. tutarlı gıda fatura
ları ile değiştirildiği, anılan fatura tutarlarının (KDV dahil) " 740.2.12.14.1- Müşteri Yiyecek Mal
zemesi," hesabına ilave edildiği, 

— Metro İnşaata ait (KDV dahil) 224.250.000.-TL. tutarlı (Tenis kortu boyanmasına ilişkin) 
faturanın, "740.21.2.48.5 - Park Bahçe Giderleri"; hesabına ilave edildiği, 

— Aydın İnşaat'a ait (KDV dahil) 195.500.000.TL. tutarlı faturanın, İstanbul Bölge Müdür
lüğü adına "393- Merkez ve Şubeler Cari Hesabına" borç kayıtlandığı, 

— Erler Hafriyat'a ait (KDV dahil) 975.000.000.-TL. tutarlı "Lojman tamiratıyla ilgili" fatu
ranın, YAPSER.İnş. Şirketine ait (KDV dahil) 976.149.440.-TL. tutarlı "boya" faturaları ile de
ğiştirildiği ve İstanbul Bölge Müdürlüğü adına dekont edilmek üzere 393 Merkez ve Şubeler Cari 
Hesabına" borç kayıtlandığı, l 

— Asena İnşaat'a ait (KDV dahil) 1.150.000.000.-TL. tutarlı "lojmanların tamir bakım ve 
onarımıyla ilgili faturaların" Toptancı Kasap Adnan CİNGÖZ ve Merkez Et Tanzim Ltd.Şti. 'nden 
temin edilen aynı değerdeki (575,000.000 +575.000.000) et faturalarıyla değiştirildiği ve İstanbul 
Bölge Müdürlüğü adına borç kayıtlanmak üzere "393 - Merkez ve Şubeler Cari Hesabına" borç 
kayıtlandığı, 

Yapılan değişikliğe göre yeniden düzenlenen Nisan-Kasım/1995 Mizanlarının, İşletmede ve 
Genel müdürlükte muhafaza edilen aynı aylara ait Mizanlarla değiştirildikleri, , 

Bilgisayardan alınan eski mizan kayıtları ve değişiklikten sonra alınan mizan kayıtlarının tet
kikinden anlaşılmaktadır. (Ek: 3/4-3/10) 

Herhangi bir iş bağı olmadan, inşaat firmalarından temin edilen faturaların 1996 yılında Ge
nel Müdürlüğün bilgisi dahilinde yiyecek faturalarıyla değiştirildiği veya İstanbul Bölge Müdür
lüğüne dekont edildikleri, değişen duruma göre yeniden düzenlenen Defter ve Mizan kayıtlarının 
eskileriyle değiştirildikleri, personelin ifadeleriyle de doğrulanmıştır. (Ek:5/20-91) 

Öteyandan; 
Turban Araştırma Komisyonunda görevli Teknik Heyet tarafından mahallinde yapılan incele

meler sonrası düzenlenen Raporda; 1994 - 1995 yıllarında gerçekleştirilen 12.635.386.950.- Lira 
tutarlı yatırımdan (718.060.356+716.341.762) = 1.434.402.118.- Lirasının gerçekleştirildiği, kalan 
11.200.984.832.- Lirasının-yanıltıcı belge düzenlemek suretiyle İşletme hesaplarına alındığı, belir
tilmiştir. (Ek:6/l-22) 

3.1.1.3. 320-SATICILAR HESABI: 
Ticari Borçlar hesabının alt grubu içinde yeralan, niteliği itibariyle; İşletmenin faaliyet konu

su ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan senetsiz borçların izlendiği bu hesap
la ilgili uygulamalara geçildiğinde bu hesapta izlenmektedir. 
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3.1.1.3.1. Erler Hafriyat, 
Yapser inşaat Taahhüt Ticâret Ltd.Şti.: 

İstanbul Bölge Müdürlüğünün 16.11.1995 tarih 143.sayılı dekont eki, ERLER HAFRİYAT 
firmasına ait aşağıda dökümü gösterilen: 

Erler İnş.Ltd.'ye ait faturaların; - ' 

T a r i h i : Numarası: Toplamı (TL. t : % 15 KDV: Tutarı (TL.) 
16.06.1995 A-Ö71328 170.000.000.-' 25.500.000.- 195.000.000.-

21.06.1995 -071329 170.000.000.- 25.500.000.- 195.000.000.-
29.06.1995 -071332 170.000.000.- 25.500.000.- 195.000.000.-
03.07.1995 -071333 170.000.000.- 25.500.000.- 195.000.000.-
07.07.1995 -071336 25.500.000.- 170.000.000.- 195.000.000.-

Toplam: 847.826.087.- 127.173.913.- 975.000.000.-

Toplam: 975.000.000.-TL. tutarlı, 30.11.1995 tarih 2075 sayılı mahsup eki faturaların; YAP
SER İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LTD.ŞTİ.'ne ait aşağıda dökümü gösterilen: 

Yapser İnş. Taah.Tic. Ltd. Şti.'ne ait faturaların; 
T a r i h i : Numarası: Toplamı (TL.) : % 15 KDV: Tutarı (TL.) 
10.11.1995 A-059468 161.370.000.- 24.205.500.- . 185.575.500.-
13.11.1995 -059469 156.470.000.- 23.470.500.- 179.940.500.-
15.11.1995 -059470 82.640.000.- 12.396.000.- 95:036.000.-

17.11.1995 -059471 329.895.600.- 49.484.340.-379.379.940.-
20.11.1995 -059472 71.330.000.- 10.699.500.- 82.029.500.--
21.11.1995 -059473 47.120.000.- 7.068.000.- 54.188.000.-

Toplam: 848.825.600.- 127.323.840.- 976.149.440.-
Toplam: 976.149.440.-TL. tutarındaki faturalarla değiştirildiği, 

Genel Müdürlüğün 29.11.1995 tarih 6994-9573 sayılı dekont ekinde İşletmeye maledilen fa
turaların 30.11.1995 tarihli Gelen Evrak Defterinin 499 uncu sırasına kaydedildiği, aynı gün 2075 
no.lu mahsup ile de muhasebeleştirildiği, 

Bu işlemden sonra, Personelin beyanına göre 1996 yılının ilk aylarında 2075 sayılı mahsup 
ekindeki ERLER HAFRİYAT firmasına ait 975.000.000.-TL. tutarlı faturalar çıkartılarak yerleri
ne; Genel Müdürlüğün bilgisi dahilinde mükerrer numarayla İşletmeye gönderilen YAPSER İN
ŞAAT TAAHHÜT TİCARET LTD.ŞTİ.'ne ait 976.149.440.-TL. tutarlı faturaların konulduğu, fir
malara ait fatura tutarlarında gözlenen farklılığın muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmediği, 
(Ek:4/1-16) 

İlk kaydında "277 - ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR" hesabına alınan fatura tuta
rı (KDV hariç) 847.826.087.- Liranın sonradan değiştirilen mükerrer numaralı mahsup fişinde 
"740.21.2.48.1-Bina Giderleri" hesabına alındığı, (Ek:3/6;4/27) 

Diğer taraftan; 
İşletme lojmanlarının alçı, plastik boya, çatı aktarımı, kalebodur ve yağlıboya işlerinin YAP

SER LTD. ŞTİ.'ne yaptırılmasını karara bağlayan Alım Satım ve Yaptırma Komisyonunun 
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15.10.1995 tarih 10 sayılı Karar metninde firma isminin ilk bakışta belli olacak şekilde silindiği ve 
yerine daktilo ile YAPSER isminin yazıldığı, (Ek:4/12) 

YAPSER inşaat Taahhüt Ticaret Ltd.Şti. ile Turban Abant Oteli İşletme Müdürlüğü arasın
da "SÖZLEŞME" ve "Yer Teslimi Tutanağının" 1.11.1995 tarihinde, İş Bitirme Teslim Tutanağı
nın 21.11.1995 tarihinde düzenlendiği, ayrıca; yapılan imalata ait olduğu sanılan ve İşletme per
soneli imzalı tarihsiz Metraj Listesi Tutanağının dosyasına ek yapıldığı, (Ek:4/13-23) 

Öteyandan; 16.11.1995 tarih, 143 no.lu dekont ekinde İşletmeye gönderilen 17.11.1995, 
20.11.1995, 21.11.1995 tarihli faturaların, dekonttan daha ileri bir tarih taşıdıkları, 

YAPSER İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi hakkında inceleme başlatan Orhangazi Ver
gi Dairesinden cevaben alınan 29.5.1996 tarihli yazıda; 

Adıgeçen firmanın müfredatı yukarıda gösterilen faturaları Kasım/1995 ayı Katma Değer Ver
gisi beyannamesine dahil edilmeyerek matrahsız beyanname verildiği, ilgili dönemde işçi çalıştı
rılmadığı, 1995 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve ekinde yeralan Bilançosuna göre; belirtilen 
faturalardaki işlemleri yapabilecek kapasiteye sahip olmadığı, Ödevli Şirket Müdürü Nejat HIDI: 

ROĞLU'nun ikametgâhında yapılan yoklamada ise, Turban Genel Müdürlüğü adına düzenlenen 6 
(altı) adet fatura dipkoçanında tarih bulunmadığının belirlendiği, (Ek:4/28) 

Adıgeçen Vergi Dairesi Müdürlüğünün bu, açıklamaları ışığında YAPSER İnş.Taahhüt 
Tic.Ltd.Ştnin yukarıda müfredatı gösterilen, ilgisi yönüyle fotokopileri Rapora ek yapılan 6 (altı) 
adet faturasının tarih bölümünün ilk bakışta belli olacak farklı bir kaliğrafik özellik taşıdığının far-
kedilir olması, (Ek:4/6-l 1) 

Komisyonumuzda görevli Teknik Uzmanlarca düzenlenen Raporda; faturalarda kayıtlı 
975.000.000.-TLL tutarlı imalatın; mahallî piyasadan temin edilen ustalara malzemeli olarak yap
tırıldığının şahit beyanlarıyla tespit edildiğinin belirlenmesi, (Ek:6/Rapor) 

Bu hususları teyid eden İşletme personelinin beyanları birlikte değerlendirildiğinde; (Ek:5/1-91) 
İşletme personelinin kendi imkânları ile yaptığı veya emanet usulüyle işçiliği piyasaya yaptırı

lan imalatların abartılı şekilde önce ERLER HAFRİYAT firmasınca düzenlenen faturalarda, daha 
sonra aynı imalatın bu faturalarla değiştirilen YAPSER İnşaat Taahhüt Ticaret firmasının faturala
rında yeraldığı, Turban Abant Otel İşletmesinin hiçbir ilgisinin bulunmadığı bu firmaların düzenle
dikleri faturaların yanıltıcı beyana dayalı sahte (naylon) faturalar olduğu kanaatine varılmıştır. 

3.1.1.3.2. Mustafa Şeker (Ascna inşaat), 
Adnan Cingöz (Toptancı Kasap), 
Merkez Et Tanzim Gıda San. ve TicLtd.: 

İstanbul Bölge Müdürlüğünün 9.09.1995 tarih 80, 81, 83 ve 88 no.lu dekontları eki, fatura 
kayıtlarına göre; inşaat, inşaat malzemeleri imalatı, alım - satım, her nevi sanayi makinaları ithala
tı, imalatı ve imal ettirilmesi, her türlü taahhüt işlerini yaptığı belirlenen, MUSTAFA ŞEKER 
(ASENA İNŞAAT) firmasına ait aşağıda dökümü gösterilen: 

Mustafa Şeker (Asena inşaat) ait faturaların; 

T a r i h i : Numarası: Toplamı (TLL): % 15 KDV: Tutarı (TLL) 
22.08.1995 A-028886 230.000.000.- 34.500.000.- 264.500.000.-
24.08.1995 -028887 270.000.000.- 40.500.000.- 310.000.000.-
25.08.1995 -028890 240.000.000.- 36.000.000.- 276.000.000.-
04.09.1995 , -028891 260.000.000.- 39.000.000.- 299.000.000-

Toplam: 1.000.000.000- 150.000.000.- 1.150.000.000.-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 115) 



- 19 -

Toplam 1.150.000.000.-TL. tutarındaki boya ve işçilik faturaları 30.11.1995 tarih ve 2075 
no.lu mahsup fişi ile muhasebe kayıtlarına alındıktan sonra, yine fatura bilgilerine göre; 

— Et ve Et mamulleri, Canlı Hayvan alım- satım işlerini yaptığı anlaşılan ADNAN CİNGÖZ 
(TOPTANCI KASAP) firmasına ait aşağıda dökümü gösterilen: 

Adnan Cingöz'e (Toptancı Kasap) ait faturaların; 

T a r i h i : Numarası: Toplamı (TU : % 15 KDV: Tutarı (TL.') 

10.08.1995 A-045235 299.000.000.- dahil 299.000.000.-
26.08.1995 -045237 276.000.000.- " 276.000.000.-

" Toplam: 575.000.000.- - dahil 575.000.000.-

MERKEZ ET TANZİM GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.'ne ait dökümü aşağıda gösterilen: 
Merkez Et Tanzim Ltd Şti.'ne ait faturaların; 

T a r i h i : Numarası: Toplamı (TL.): % 15 KDV: Tutarı (TL.) 

25.08.1995 A-097047 310.500.000.- dahil 310.500.000.-
26.08.1995 -097049 230.500.000.- 34.500.000.- 264.500.000.-

Toplam: 561.000.000.- 34.500.000.- 575.000.000.-
Toplam 1.150.000.000.- TL. tutarındaki gıda faturalarıyla değiştirildiği, (Ek:7/l-20) 

~. Değişikliğe konu olan 3.10.1995 tarih 5710-8058; 5712-8063; 5714-8066; 
5715-8067 no.lu Genel Müdürlük dekontlarının Yetkililerin bilgisi dahilinde yeniden düzen

lendikleri, daha önce düzenlenen dekont metninde yeralan "ASENA İNŞAAT FATURALARI" 
ibaresinin yeni düzenlenen dekontlardan çıkarıldığı, (Ek:7/26-33) 

— Değiştirilen faturalarla alındığı bildirilen gıda maddelerinin fiili girişleri İşletme ambarına 
yapılmadığı;bu amaçla düzenlenen Tesellüm Fişlerinde ambar görevlilerinin imzalarının bulunma
dığı, 150-STOK HESAPLARI'na alınması gereken gıda fatura tutarı doğrudan gider hesabına 
"740-02.2.14.1. Müşteri Yiyecek Malzemesi"atılmak suretiyle muhasebeleştirilebildiği, (Ek:7/16, 
20-24) 

— Muhasebe kaydının yapıldığı 30.11.1995 tarih, 2075 sayılı Mahsup Fişi kayıtlarına bakıl
dığında; 

MUSTAFA ŞEKER (ASENA İNŞAAT) firmasına ait fatura tutarı üzerinden 0/015 oranında 
ayrılan Katma Değer Vergisinin , 1/3 ü oranındaki 50.000.000.-Liranın cari yıl "191-İNDİRİLE-
CEK KATMA DEĞER VERGİSİ" hesabına, 2/3'ü oranındaki 100.000.000.- liranın ise; "291-
GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV" hesabına alındığı ve bu kayıtlar Kasım/1995 ayı 
KDV Beyannamesinde gösterildiğinden, değiştirilen gıda faturaları tutarından ayrılması gereken 
0/08 oranındaki KDV.si dikkate alınmayarak Asena İnşaat faturalarından ayrılan İndirilecek 
KDV.nin muhasebe kayıtlarında aynen muhafaza edildiği, (Ek:7/21-24) 

Öteyandan; 
Ambar memuru Mehmet CANTÜR, Mutfak Şefi Mustafa KARABACAK ve Mutfak Şef Yar

dımcısı İsmail ÖZTÜRK imzalı, 1.5.1996 tarihli tutanakta; MERKEZ ET TANZİM GIDA SAN. 
VE TİC. LTD şirketi ile TOPTANCI KASAP ADNAN CİNGÖZ tarafından düzenlenen faturalar
da kayıtb gıda maddelerinin ambar ve mutfak görevlilerine teslim edilmediği, böyle bir malzeme 
siparişinin İşletmeleri tarafından verilmediğinin beyan edilmesi, bu hususu doğrulayan diğer per
sonel ifadeleri, (Ek: 12/1-11 ;5/1-91) 
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MERKEZ ET TANZİM GIDA SAN. VETİC. LTD şirketinin anılan faturalı satışlarını KDV 
beyannamesine dahil etmediği,mükellefin muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği ve kul
landığı ihtimalinin yüksek olduğu, ADNAN CİNGÖZ (TOPTANCI KASAP)'ün faturasında belir
tilen adreste bulunamadığı, mükellefiyete başladığı 1993 yılından itibaren hiçbir mükellefiyetini 
yerine getirmediği, 1993-1996 takvim yıllarında defter tasdik ettirdiğine dair bilginin Dairelerinde 
bulunmadığı, bu nedenle adıgeçen mükellefin sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzen
lediği, yolunda İstanbul Defterdarlığından alınan 25.06.1996 ; 26.04.1996 tarihli cevabi yazıları, 
(Ek:7/25,34) 

, Birlikte değerlendirildiğinde 

Turban Abant Oteli İşletme Müdürlüğünde hiç bir iş yapmadan, Genel Müdürlüğün bilgisi da
hilinde (KDV dahil) 1.150.000.000.-TL. tutarında fatura düzenleyen 

MUSTAFA ŞEKER (ASENA) inşaat firmasının bu faturaları muhasebe kayıtlarına alındıktan 
sonra, yine Genel Müdürlüğün bilgisi dahilinde ilgili dekont ve muhasebe kayıtları değiştirilmek su
retiyle aynı değerdeki MERKEZ ET TANZİM GIDA SAN VE TİÇ LTD. şirketi ve TOPTANCI 
KASAP ADNAN CİNGÖZ'den temin edilen sahte faturalarla değiştirildiği, fatura muhteviyatı te
mel gıda maddelerinin İşletme ambarına fiili girişlerinin yapılmadığı, kanaatine varılmıştır. 

3.1.1.3.3. Nuva Madencilik San. ve Tic.Ltd.Şti. (M. Agah Gar/an) 
Gür Dekor (Cemal Cafer Gürsoy) 

> "Çatı bakımı-onarım, fasarit boya ve badana gibi muhtelif işlerin yapılması hususunda alın
mış bir Komisyon Kararı bulunmamasına rağmen,kendisinden teklif alınan NUVA MADENCİ
LİK SAN. VE TİCLTD.ŞTİ. ile 15.09.1994 tarihinde Sözleşme imzalandığı, (Ek:8/32-35) 

Adıgeçen Firma tarafından; 
1000 M2 Çatı bakımı, onarım, aktarma ve kiremit yenilenmesi, 
1100 M2 Fasarit dış cephe sıvası, 

1000M2 Fasaritboya, 
600 M2 Muhtelif boya-badana, 

960 M2 İç cephe boyası, 
Yapıldığı yolunda düzenlenen 30.11.1994 tarihli ^ Tutanak ve 29.11.1994 tarihli "İş Bitirme 

Teslim Tutanağf'nın müştereken imzalandığı, (Ek: 8/36-38) 
Yukarıda dökümü gösterilen işlerle ilgili olarak Firma tarafından düzenlenip İşletmeye ibraz 

edilen, 30.11.1994 tarih 1972 no.lıı mahsup fişi ile firma adına "320- SATICILAR" hesabına ala
cak kayıtlanan (KDV dahil) 1.127.000.000.- Liranın; 679.555.000.- Lirasının 7.11.1994 tarih 2316 
sayılı dekontla İstanbul Seyahat Acentası tarafından avans, kalan 447.445.000.- Liranın ise 
2.01.1995-10.03.1995 tarihleri arasında nakit olarak ödendiği, (Ek:8/l-43; 12/1-11)) 

Nuva Madencilik San.Tic. Ltd. Şirketine ait faturalarının, 

Tarihi : 
4.11.1994 
6.11.1994 
8.11.1994 
9.11.1994 

10.11.1994 
11.11.1994 

Numarası: 

A- 169351 
- 169352 
- 169353 
- 169354 
- 169355 
- 169356 

Toplamı (TL.): 
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-

% 15 KDV: 
6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.- ; 
6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-

Tutarı (TL.) 
46.000.000.-
46.000,000.-
46.000.000.-
46.000.000.-
46.000.000.-
46.ooo:ooo.-
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Tarihi : 
12.11.1994 
13.11.1994 
14.11.1994 
15.11.1994 
16.11.1994 
17.11.1994 
18.11.1994 
19.11.1994 
20.11.1994 
21.11.1994 . 
22.11.1994 
23.11.1994 
24.11.1994 
25.11.1994 
25.11.1994 
26.11.1994 
27.11.1994 
28.11.1994 
29.11.1994 

Genel 

Numarası: 
- 169357 
-169358 
.-• 169359 
- 169360 
- 169361 
- 169362 
- 169363 
- 169364 
- 169365 
-169366 
- 169367 
- 169368 , 
- 169369 v 

- 169370 
- 169371 
- 169372 
- 169373 
- 169374 
- 169375 

Toplam : 

Toplamı (TL.): 
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
25.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
35.000.000.-

980.000.000.-

% 15 KDV: 
6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.- , 
3.750.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-
5.250.000.-

147.000.000.-

Tutarı fTL.) 
46.000.000.-
46.000.000.-
46.000.000.-
46.000.000.-

'• 46.000.000.-
46.000.000,-
46.000.000.-
46.000.000.-
46.000.000.-
46.000.000.-
46.000.000.-
46.000.000.-
46.000.000.-
28.750.000.-
46.000.000.-
46.000.000.-
46.000.000.-
46.000.000.-
40.250.000.-

1.127.000.000.-
Yine benzer şekilde; . 
İşletme Lojmanların "Çatı bakımı, tamirat, onarım, boya ve dekorasyon" gibi işlerin yapılma

sı hususunda alınmış bir Komisyon Kararı bulunmamasına rağmen, kendisinden teklif alınan CE
MAL CAFER GÜRSOY (GÜR DEKOR) firması ile 3.01.1995 tarihinde Sözleşme imzalandığı, 
(Ek: 9/22-25) 

Adıgeçen Firma tarafından düzenlenip İşletmeye ibraz edilen 22.01.1995 tarihli "İş Bitirme" 
tutanağına konu işler için 31.01.1995 tarih 175 No.lu mahsup fişi ile "320 - SATICILAR" hesabı
na alacak kayıtlanan aşağıda dökümü gösterilen fatura toplamı 724.500.000.- Liranın; 31.01.1995-
18.03.1995 tarihleri arasında 4 taksitde ödendiği, (Ek:9/1-28) -

Gür Dekor'a ait faturaların, 

Tutarı (TL.) 

46.000.000.-
46.000.000.-
46.000.000.-
46.000.000.-
46.000.000.-
46.000.000.-
46.000.000.- . 
46.000.000.-
46.000.000.-
46.000.000.-
46.000!000.-
46.000.000.-
46.000.000.-
46.000.000.-

Tarihi: 

5.01.1995 
6.01.1995 
8.01.1995 
10.01,1995 
11.01.1995 
13.01.1995 
15.01.1995 
16.01.1995 
18.01.1995 
19.01.1995 
20.01.1995 
22.01.1995 
23.01.1995 
24.01.1995 

Numarası: 

A- 094122 
-094123 
-094124 
- 094125 
-094126 
-094127 
-094128 
-094129 
- 094130 
-094131 
-094132 
- 094133 
-094134 
-094135 

Toplamı (TL.): 

40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-

% 15 KDV: 

6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-

.6.000.000.-
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Tarihi : Numarası: Toplamı (TL.V: % 15 KDV: . Tutarı (TL.) 

26.01.1995 -094136 40.000.000.- 6.000.000.- 46.000.000.-
27.01.1995 -094137 30.000.000.- 4.500.000.- 34.500.000.-

Genel Toplam : . 630.000.000.- 94.500.000.- 724.500.000.-

Görülmüştür. 
Oysa; yukarıdaki faturalarda belirtilen işlerin 1972 yılında serbest çalışan ve şu anda işletme 

personeli olan İlhan ÖZDEMİR' in de aralarında bulunduğu mahallen temin edilen işçilere İşlet
menin kendi imkânları ile yaptırıldığı, bu hususun; 25.09.1992 tarih ve 3 sayılı Komisyon Kararı 
ve İşletme Personelinin Komisyon Başkanlığına hitaben yazdıkları beyanlarıyla doğrul andı ğ v 
(Ek:5/1-91 ; 10/1-22) • 

Bunun yanı sıra; faturalarda bahsedilen işlerin yapımının, yörenin olumsuz kış aylarında ger
çekleştirilmesinin güçlüğü, 

Komisyonda görevli Teknik Uzmanlarca düzenlenen raporda; yukarıda fatura edilen işlerin 
yapılmadığı yolunda kanaat belirtmeleri, (Ek:6/Rapor) 

Ayrıca; İşletme personelinin konuyla ilgili olarak düzenlemiş olduğu 3.05.1996 tarihli Rapor
da yeralan: 

"1-b) Turban İstanbul Bölge Müdürlüğünün 07.11.1994 gün, 2316 sayılı borç dekontuna isti
naden, Genel müdürlüğümüzün 28.11.1994 gün ve MİB-717-8986 sayılı borç dekontu ile Turban 
Abant'a maledilen toplam 2.737.000.000.-TL tutarındaki meblağa ilişkin NUVA MADENCİLİK 
ve TURGAY CAM faturaları İşletmeye daha sonra intikal etmişlerdir. Bunun böyle olduğunu da 
faturaların düzenlenme tarihlerinde görmek mümkündür. Hemen hemen bütün faturaların düzen
lenme tarihleri dekontun düzenlenme tarihi olan 7.11.1994 tarihinde sonrasına aittir" ibaresinin ye-
ralması, (Ek: 12/1-11) 

Gibi, hususlar birlikte değerlendirildiğinde; NUVA MADENCİLİK LTD. ŞTİ. VE GÜR DE
KOR firmaları tarafından düzenlenen faturalarda belirtilen işlerin yapılmadığı, düzenlenen fatura
ların yanılttığı beyana dayalı sahte olduğu kanaatine yarılmıştır. 

3.1.1.3.4. Rıfat Sinanoğlu (Şahin Ticaret) 
Açıklamasında; "tenis kortu çevre düzenlenmesi ve badana - yağlıboya işlerinin malzemeli ya

pılması" yazılı, Turban Abant Oteli adına, RIFAT SİNANOĞLU (ŞAHİN TİCARET) tarafından 
düzenlenen aşağıda dökümü gösterilen 1.679.000.000.-TL. tutarlı faturalar, muhasebe kayıtları
na alındıktan sonra; Toptancı Kasap ADNAN CİNGÖZ ve MERKEZ ET.TANZİM GIDA SANA-
Yİİ'VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nce düzenlenen, dökümü aşağıda gösterilen aynı değerde
ki et faturaları ile değiştirildiği, konuya ilişkin belgelerin tetkikinden anlaşılmaktadır. (Ek:l 1/1-22) 

Rıfat Sinanoğlu'na (Şahin Ticaret) ait faturaların, 

Tarihi : 
7.04.1995 
10.04.1995 
13.04.1995 
17.04.1995 
20.04.1995 
20.04.1995 
28.04.1995 
30.04.1995 

Numarası: 
A-025421 

-025425 
-025428 
-025429 
-025433 
-025436 
-025447 
-025449 

Genel Toplam: 

Toplamı (TL.): 
160.000.000.-
240.000.000.-
200.000.000.-
190.000.000.-
140.000.000.-
200.000.000.-
180.000.000.-
150.000.000.-

1.460.000.000-

% 15 KDV: 
24.000.000,-
36.000.000.-
30.000.000.-
28.500.000.-
21.000.000.-
30.000.000.-
27.000.000.-
22.500.000.-

219.000.000.-

Tutarı (TL.) 
184.000.000.-

276.000.000.-
230.000.000.-
218.500.000.-
161.000.000.-
230.000.000.-
207.000.000.-
172.500.000.-

1.679.000.000.-
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Adnan Cingöz (Toptancı Kasap)'a ait faturaların, 

Tarihi : Numarası: Toplamı (TL.): % 15 KDV: Tutarı (TL.) 

17.04.1995 A-044406 882.000.000.- dahil 882.000.000.-

27.04.1995 -044410 150.000.000.- 22.500.000.- 172.500.000.-

Genel Toplam: 1,032.000.000.- dahil 1.054.500.000.-

Merkez Et Tanzim Ltd. Şti.'ne ait faturaların, 

Tarihi : Numarası: Toplamı (TL.): % 15 KDV: Tutarı (TL.) 

28.04.1995 A-097015 624.500.000,- dahil 624.500.000. -

Genel Toplam: 624.500.000.- dahil 624.500.000.-

Yapılan incelemede; . " ' ' • • 
RİFAT SİNANOĞLU (ŞAHİN TİCARET) tarafından düzenlenen 1.679.000.000.- TL. tutarlı 

faturaların, İstanbul Bölge Müdürlüğünün 28.04.1995 tarih 29; 15.5.1995 tarih 35 sayılı dekontu 
ekinde İşletmeye gönderildiği, (Ek: 11/3-14) 

Turban Abant Otel İşletmesinin 1995 yılı gider hesaplarına alınan faturaların daha sonra; İs
tanbul Bölge Müdürlüğünce gönderilen TOPTANCI KASAP ADNAN CİNGÖZ ve MERKEZ ET 
TANZİM GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.'nce düzenlenen (KDV dahil) 1.679.000.000.- TL tu
tarındaki gıda faturaları ile değiştirildiği, 

(Ek: 11/15-22) 

Bu cümleden olarak; 

İstanbul Bölge Müdürlüğünün 28.04.1995 tarih 29 sayılı dekontu ekinde yeralan: 

- Toptancı Kasap Adnan CİNGÖZ tarafından düzenlenen 17.04.1995 tarih 044406 no.lu 
"Dana eti, Kuzu eti. Dana bonfile, Dana kontrofile, Piliç eti" içerikli, (KDV dahil) 882.000.000.-
TL. tutarlı, 

- Merkez Et Tanzim Gıda San. ve Tic. Ltd. Şirketince düzenlenen 28.04.1995 tarih 97015 
no.lu; "Ayçiçek yağı, Sana yağı, Beyaz peynir, Kaşar peyniri, Siyah zeytin" içerikli (KDV dahil) 
624.500.000.-TL tutarlı, 

İstanbul Bölge Müdürlüğünün 15.05.1995 tarih 35 sayılı dekontu ekinde yeralan; Toptancı 
Kasap Adnan CİNGÖZ tarafından düzenlenen 27.04.1995 tarih 044410 no.lu, "Kangal sucuk, Ma
car salamı, Sosis, Dana janbon" içerikli (KDVdahil) 172.500.000.-TL. tutardı, 

Faturalarda kayıtlı gıda maddelerinin Ambar girişleri yapılmadan (Stok hesaplarına alınma
dan) doğrudan Gider Hesaplarına "740.02.2.14.1 Müşteri Yiyecek malzemesi" atıldığı, (Ek:l 1/1-
22) 

Gıda maddeleri içerikli fatura tutarından % 8 oranında ayrılması gereken KDV tutarının cari 
yıl "191- İNDİRİLECEK KDV" hesabına kayıtlanması gerekirken, sözkonusu faturalardan %15 
oranında KDV ayrıldığı, hesaplanan KDV tutarının 1/3'üne tekabül eden 73.000.000.- Liranın 
"191- İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ", kalan 2/3'üne tekabül eden 146.000.000.- Li
ranın "291-GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV" hesabına kayıtlandığı, bu tür KDV he
saplamasının Muhasebe tekniği açısından ömürleri bir yılı aşan Duran Varlıklar Hesabına yapılan 
kayıtlarla ilgili olduğu, (Eki 1/1-2) 
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Öteyandan; 

Turban Abant Oteli Ambar Memuru Mehmet CANTÜRK, Mutfak Şefi Mustafa KARABA
CAK, Mutfak Şef Yardımcısı İsmail ÖZTÜRK tarafından imzalı 1.05.1996 tarihli "Tutanak"ta; 
Adnan CİNGÖZ tarafından düzenlenen 27.04.1995 tarih 044410; 17.04.1995 tarih. 044406 No.lu, 
Merkez Et Tanzim Gıda San. Tic Ltd. Şirketince düzenlenen 28.04.1995 tarih 97015 No.lu fatu
ralarda kayıtlı gıda maddelerinin fiili "Ambar ve Mutfak girişlerinin" yapılmadığını, böyle bir mal
zeme siparişinin İşletmeleri tarafından verilmediğini beyan etmeleri, (Ek: 12/5) 

Fatura ekinde yeralan Sevk İrsaliyelerinde, malı teslim alan görevlinin "adı, Soyadı ve imza
sı" hanesinin boş bırakılması, (11/16-22) 

Bu bulguları* İşletmede çalışan diğer personelin teyid eden yazılı açıklamaları, (Ek:5/1-19) 
MERKEZ ET TANZİM GIDA SAN. VE TİC. LTD Şirketi hakkında İstanbul Defterdarlığm-

ca yaptırılan inceleme sonrasında düzenlenen 25.06.1996 tarihli cevabi yazıda; -
Firmanın faturalı satışlarının KDV beyannamesine dahil etmediği, mükellefin muhteviyatı iti

bariyle sahte ve yanıltıcı belge düzenlediği ve kullandığı ihtimalinin yüksek olduğu"nun belirtilme
si, (Ek:7/25) 

Tenis Kordu Çevre düzenlenmesi ve Badana - Boya işlerinin RIFAT SİNANOĞLU (ŞAHİN 
TİCARET)'e yaptırılması yolunda alınmış Karar bulunmaması, (Ek: 10/1-22) 

Abant Otelinin genel bakım - onarım ve yenilenmesi hakkında alınan 15.09.1995 tarih 9 sa
yılı Alım Satım ve Yaptırma Komisyonunun Kararında yeralan "Tenis kortunun genel bakımın ya
pılması" işleminin; İşletme ambarından temin edilen malzeme ile İşçi Harun COŞKUN tarafından 
yapıldığı yolundaki personel beyanları, (Ek:5/18; 10/18-20) 

Birlikte değerlendirildiğinde; 
RIFAT SİNANOĞLU (ŞAHİN TİCARET) inşaat firmasının Turban Abant Oteli adına düzen

lediği 1.679.000.000.-TL tutarlı, yukarıda dökümü gösterilen faturalarında kayıtlı imalatın yapıl
madığı, yerine konulan; MERKEZ ET TANZİM GIDA SAN. VE TİC. LTD. şirketi ve TOPTAN
CI KASAP ADNAN CİNGÖZ tarafından düzenlenen 1.679.000.000.- TL. tutarındaki faturalarda 
kayıtlı gıda maddelerinin İşletme stoklarına fiili girişlerinin yapılmadığı, düzenlenen sahte fatura
ların İşletmeyle bir ilgisinin olmadığı kanaatine varılmıştır. i .• 

3.1.1.3.5. Ali Osman Çelik (Metro) 
İstanbul Bölge müdürlüğünün 6.09.1995 gün, 96 sayılı dekontu ekinde; Turban Abant Otel İş

letmesi adına METRO İNŞ. TAAHHÜT TRZM. TİC. firmasınca düzenlenen 6.09.1995 tarih, 
85647 no.lu fatura muhteviyatı "Çevre düzenlemesi ve Tenis Kordu bakımı" işi karşılığında (KDV 
dahil) 224.250.000.- Liranın ; 30.U. 1995 tarih 2075 sayılı Mahsup fişi ile "740.21.2.48.5 - Hiz
met Üretim maliyeti/Park Bahçe"gider hesabına atıldığı, konuya ilişkin belgenin tetkikinden anla
şılmaktadır. (Ek: 13/1-8) 

Turban Abant Oteli "Çevre düzenlenmesi ve Tenis Kortu bakımı" nın ALİ OSMAN ÇELİK 
(METRO İNŞAAT)'a yaptırılacağına dair alınmış Komisyon Kararının bulunmaması, sözkonusu 
bakım ve onarımın Müteahhit ALİ OSMAN ÇELİK (METRO İNŞAAT) tarafından yapıldığına da
ir 6.09.1995 tarih 85647 no.lu fatura düzenlendikten sonra, Alım Satım ve Yaptırma Komisyonu
nun 15.09.1995 tarih 9 sayılı toplantısında aralarında "Tenis Kortunun genel bakımı ve yenilen-
mesi"nin de yer aldığı, muhtelif bakım-onarım ve yenilenme kararının alınması, alman karar doğ
rultusunda sözkonusu bakım ve onarımın malzemesi İşletmeden karşılanmak kaydıyla işçiliğinin 
Harun COŞKUN' isimli personel tarafından yapılması, bu tesbiti doğrulayan personelin beyanla
rı, (Ek: 5/18 ; 10/18-20) 
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Müteahhit firma hakkında inceleme başlatan Kağıthane Vergi Dairesinden alınan 24.05.1996 
tarihli,19056 sayılı cevabi yazıda özetle; 

"Vergi Dairesinin 235 0044099 sicil numaralı mükellefi ALİ OSMAN ÇELİK (METRO İN-
ŞAAT)'ın; 8.02.1993 tarihinde mükellefiyet kaydını yaptırdığının, bu tarihten itibaren mükellefi
yetle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğinin, 7.05.1996 tarihinde yapılan yoklamada hem iş 
adresinde hem de ikamet adresinde olmadığının tespit edildiğinin bildirilmesi, (Ek: 13/8) 

Birlikte değerlendirildiğinde; Turban Abant Oteli "Çevre düzenlemesi ve Tenis Kordu bakı
mını" gerçekleştirdiği yolunda 224.250.000.-Lira fatura düzenleyen ALİ OSMAN ÇELİK (MET
RO İNŞAAT) in, aynı işi kendisinin Nisan/1995 tarihinde gerçekleştirdiği yolunda Turban Abant 
Oteli adına fatura düzenleyen daha sonra da bu faturaları et faturaları ile değiştirilen RİFAT Sİ-
NANOĞLU (ŞAHİN TİCARET)'in faturaları gibi sahte olduğu, sözkonusu bakım onarımın adı-
geçen firma tarafından yapılmadığı, kanaatine varılmıştır. 

. 3.1.1.3.6. Muhterem Yeşil (Yeşil Pazarlama) 
"Otel restoranı, Lobby, Oyun salonu, tv. salonu, Önbüre, Geyikli barda bulunan tüm ahşap

ların zımparalanarak macunlanması, malzemeli yağlı boya ile boyanması, Restoran, bar, Havuz, 
Lobby TV. ve oyun salonu, Önbüro ve mutfak duvarlarının kazınarak plastik boya ile malzemeli 
boyanması, Otel mutfağının mevcut fayanslarının kırılarak temizlenmesi ve yeni fayans döşenme
si, Göl Cafe'nin komple malzemeli boya badana ve çatı bakım onarımını, Otel ile Jenaratör daire
si arasındaki yolun onarım" işini yapmak üzere seçilen MUHTEREM YEŞİL (YEŞİL PAZARLA
MA) firması ile Otel İdaresi 10.10.1995 tarihinde Sözleşme imzalandığı, aynı gün Yer Teslim Tu
tanağı, 15.12.1995 tarihinde de İş Bitirme Tutanağının imzalandığı, 

Müteahhit Firmanın "tamir, bakım ve işçilik" bedeli olarak Turban Abant Oteli adına düzen
lediği 1.562.850.000.-TL. tutarlı aşağıda dökümü gösterilen faturaların 20.11.1995 tarih 1966; 
30.11.1995 tarih 2079; 12.12.1995 tarih 2133 sayılı mahsup fişleri ile Firma adına alacak kayıtlan
dığı, 

Karşılığında Firmaya; , 
16.12.1995 gün 167 no.lu tediye fişi ile 962.850.000.TL., 
22.12.1995 gün 182 no.lu tediye fişi ile 600.000.000.-TL., 
Olmak üzere toplam: 1.562.850.000.-TL ödemede bulunulduğu, 

Konuya ilişkin belgelerin tetkikinden anlaşılmaktadır. (Ek: 14/1-25) 
Muhterem Yeşil (Yeşil Pazarlama) firmasına ait faturaların, 

Tarihi : 

6.11.1995 
10.11.1995 
20.11.1995 
22.11.1995 
24.11.1995 
28.11.1995 

4.12.1995 
7.12.1995 
11.12.1995 

Numarası: 

A- 87001 
-87002 
- 87003 
-87004 
- 87005 
- 87006 
- 87007 
-87008 
- 87009 

Genel Toplam: 

Toplamı (TL.): 

195.000.000.-
175.000.000.-
145.000.000.-
165.000,000.-
125.000.000.-
135.000.000.-' 
119.000.000.-
140.000.000.-
160.000.000.-

1.359.000.000.-

% 15 KDV: 

29.250.000.-
26.250.000.-
21.750.000.-
24.750.000.-
18.750.000.-
20.250.000.-
17.850.000.-
21.000.000.-
24.000.000.-

203.850.000.-

Tutarı (TL.) 
224.250.000.-
201.250.000.-
166.750.000.-
189.750.000.-
143.750.000.-
155.250.000.-
136.850.000.-
161.000.000.-
184.000.000.-

1.562.850.000.-
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Yapılan incelemede: 
Bilgisayardan alınan muavin defter kayıtları ile mahsup fişi kayıtları karşılaştırıldığında; mah

sup fişi numaralarının muavin defter kaydında yeralan numaralardan farklı olduğu, 

Mahsup fişinin; Yevmiye defteri 
T a r i h i : Numarası: Kayıt No: 

20.11.1995 1972 1966 
30.11.1995 2084 2079 
12.12.1995 2138 ı 2133 

Sözkonusu bu farklılığın; personelin beyanlarında yeralan; Nisan/1995 ayından sonraki Mi
zan kayıtlarının değiştirildiği iddiasını kuvvetlendirdiği, (Ek: 14/7-8) 

Öteyandan; 
Faturalarda kayıtlı bakım - onarım ve tamirat işlerinin müteahhit firmaya yaptırılması yönün

de alınmış bir karar bulunmadığı, ihaleye çıkılmadığı, teklif alınmadığı, (Ek: 10/1-22) 
işletme personelinin de imzaları bulunan ve yapıldığı yolunda "Tutanak" adı altında düzenle

nen ayrıntılı metraj listesinde belirtilen boya, badana gibi imalatların mevsimin kış olması nedeniy
le gerçekleştirilmesindeki imkânsızlık, 

Bu konuda açıklamada bulunan personelin; Müteahhit MUHTEREM YEŞİL (YEŞİL PA
ZARLAMA) firmasının; İşletmelerinde hiç bir imalat gerçekleştirmediğini, onun faturalarında ye
ralan imalatların, İşletmenin kendi imkânlarıyla daha önce gerçekleştirdiği bakım ve onarımlar ol
duğu yolundaki beyanları, (Ek: 5/1-19) ; 

Konuyu mahallinde inceleyen Teknik Heyetin düzenlemiş olduğu Raporda da benzer kana
atlere yerverilmesi, (Ek:6/ Teknik Rapor) 

Birlikte değerlendirildiğinde; 
MUHTEREM YEŞİL (YEŞİL PAZARLAMA) tarafından yapıldığı iddia olunan ve düzenle

nen faturada gösterilen Boya-badana, Bakım -onarım gibi imalatların Müteahhit firma tarafından 
gerçekleştirildiği inandırıcı bulunmamıştır. İşletme personelinin bu konudaki beyanları ve Teknik 
Heyet'in mahallinde yaptıkları incelemelerde faturalara konu olan imalatların daha önce İşletme
nin kendi imkânlarıyla gerçekleştirdiği bakım- onarım türünden imalatlar olduğu, Firma lehine ala-. 
cak doğuran yevmimye kaydının Mahsup Fişinde değişik, Muavin defter kaydında değişik olma
sının da "personel beyanlarında yeraldığı üzere" Muhasebe kayıtlarında yapıldığı iddia edilen de
ğişikliklerden kaynaklanmış olabileceği, kanaatine varılmıştır. 

3.1.1.3.7. Mustafa Çelik (Turgay Cam): 
MUSTAFA ÇELİK (TURGAY CAM) Firmasınca, Turban Abant Oteli adına düzenlenen aşa

ğıda dökümü gösterilen fatura tutarı 1.557.445.000.- Liranın, İstanbul Bölge Müdürlüğü/Turban 
Seyahat Acentasının 7.11.1994 tarih 2318 sayılı dekontu ile "avans olarak" firmaya ödendiği, ko
nuya ilişkin belgenin tetkikinden anlaşılmaktadır. (Ek: 15/1-23) 

Mustafa Çelik (Turgay Cam) firmasına ait faturaların, 
Tarihi : Numarası: Toplamı (TL.): % 15 KDV: Tutarı (TL.) 
30.12.1994' A-7 40.000.000.- 6.000.000.- 46.000.000.-, 
30.12.1994 - 8 40.000.000.- 6.000.000.- 46.000.000.-
30.12.1994 -9 "40.000.000.- 6.000.000.- 46.000.000.-
30.12.1994. -10 40.000.000.- 6.000.000.- 46.000.000.-
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Tarihi : 
30.12.1994 
30.12.1994 
30.12.1994 
30.12.1994 
30.12.1994 
30.12.1994 
30.12.1994 
30.12.1994 
30.12.1994. 
30.12.1994 
30.12.1994 
30.12.1994 
30.12.1994 
30.12.1994 
30.12.1994 
30.12.1994 
30.12.1994 
30.12.1994. 
30.12.1994 
30.12.1994 
30.12.1994 
30.12.1994 
30.12.1994 
30.12.1994 
30.12.1994 
30.12.1994 
30.12.1994. 
30.12.1994 
30.12.1994 
30.12.1994 

Genel 

Numarası: 
- ıı 
- 12 
- 13 
-14 
- 15 
- 16 
- 17 
- 18 
- 19 
-20 
-21 
-22 
- 23 
-24 

- 25 
-26 
-27 
-28 
-29 
-30 
-31 
-32 
-33 
-34 
-35 
-36 
-37 
-38 
-39 
-41 

Toplam: 

Toplamı (TL.) 
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
40.000.000.-
34.300.000.-

1.354.300.000.-

: % 15 KDV: 
6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-
6.000.000.-
5.145.000.-

203.145.000.-

Tutarı (TL.) 
46.000.000.-
46.000.000.-
46.000.000.-
46.000.000.-
46.000.000.-
46.000.000.-
46.000.000.-
46.000.000.-
46.000.000.-
46.000.000.-
46.000.000.-
46.000.000.-
46.000.000.-
46.000.000.-
46.000.000.-
46.000.000.-
46.000.000.-
46.000.000.-
46.000.000.-
46.000.000.-
46.000.000.-
46.000.000.-
46.000.000.-
46.000.000.-
46.000.000.-
46.000.000.-
46.000.000.-
46.000.000.-
46.000.000.-
39.145.000.-

1.557.445.000.-
Yapılan incelemede: 
İşletmenin tamamını kapsayacak büyüklükte böyle bir cam çerçeve değişiminin yapılacağı yo

lunda alınmış bir Karar bulunmamasına rağmen; Abant Otelinin Restaurant, Lobby, tv. salonu, 
Oyun salonu, Çocuk oyun odası, Genel alanlar, Göl cafe ve Kır büfe ile tüm odalardaki kırık, çat
lak cam, ısıcam, ayna etejcrlerin yenilenmesi işinin, alınan üç adet teklif mektubu gerekçe gösteri
lerek Müteahhit firma olarak seçilen TURGAY CAM firma temsilcisi Mustafa ÇINAR ile Otel 
İdaresi adına İşletme Müdürü Aydın AKKOYUNLU arasında 20.10.1994 tarihinde Sözleşme ve 
Yer Teslimi Tutanağının, 31.12.1994 tarihinde de İş Bitirme Tutanağının imzalandığı, (10/1-22; 
15/24-29) ' • • ; . • • ' 

Vergi levhası kaydına göre, Mükellef Mustafa ÇELİK'in 4.1.1994 tarihinde işe başladığı, 
(Ek: 15/30-31) 

Konuya ilişkin olarak incelenen 31.12.1995 tarih, 2202; 2203 sayılı mahsup fişleri ve eki bel
gelerin tetkikinden anlaşılmaktadır. 
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Firmaya yapılan 1.557.445.000.-TL. ödemenin; İş Bitirme Tutanağı tarihinden önce İstanbul 
Seyahat Acentası tarafından "avans"adı altında yapılması, 

Müteahhit firma MUSTAFA ÇELİK (TURGAY CAM) tarafından düzenlenen 30.12.1994 
tarihli faturalara konu olan imalatlaı'ın bir benzerinin Alım Satım ve Yaptırma Komisyonunun 
10.08.1995 tarih 7 sayılı kararı ile Bolu'da faaliyet gösteren PİMAPEN firmasına, teklif alma yön
temiyle yaptırılmış olunması, (Ek: 10/16) 

Açıklama yapan personelin; MUSTAFA ÇELİK (TURGAY CAM) firmasıyla herhangi bir şe
kilde irtibatlarının olmadığı, faturalarda kayıtlı bakım- onarım ve tamiratların, İşletmenin kendi 
imkânlarıyla piyasadan malzeme teminiyje yaptırdığı bakım ve onarımlar olduğu yolundaki be
yanları, 

Turban Abant Oteli İşletme Müdürü ve Yardımcısı tarafından düzenlenen 3.05.1996 tarihli 
Raporda konuyla ilgili olarak; 

"1-b) Turban İstanbul Bölge Müdürlüğünün 07.11.1994 gün, 2316 sayılı borç dekontuna isti
naden, Genel Müdürlüğümüzün 28.11.1994 gün ve MİB-717-8986 sayılı borç dekontu ile Turban 
Abant'a maledilen toplam 2.737.000.000.-TL tutarındaki meblağa ilişkin NUVA MADENCİLİK 
ve TURGAY CAM faturaları İşletmeye daha sonra intikal etmişlerdir. Bunun böyle olduğunu da 
faturaların düzenlenme tarihlerinde görmek mümkündür. Hemen hemen bütün faturaların düzen
lenme tarihleri dekontun düzenlenme tarihi olan 7.11.1994 tarihinden sonrasına aittir" ibaresinin 
yeralması, (Ek: 12/1-11;15/34-36) 

İmalatın yapıldığı iddia edilen mevsimin kış olması, bu yönde alınmış bir karar bulunmaması, 
sözkonusu değişikliğin yapılmasına ihtiyaç duyulduğu hususunun Alım Satım ve Yaptırma Ko
misyonu tarafından alınan 15.09.1995 tarihli Kararın 9. sırasında sayılmış olması, 

Yaklaşık maliyeti 3.5 - 4 Milyar Lira tutacak olan Abant Otelinin bakım ve onarımı için Ge
nel Müdürlükten talep edilen ödenek isteğinin, Yönetim Kurulunun bu konuda aldığı 30.06.1994 
tarih 51 sayılı kararı gerekçe gösterilerek 13.7.1994 tarih SATUP -TEK-87 sayılı yazı ile geri çev
rilmesi, (Ek: 15/32-33) 

Olayı mahallinde inceleyen Teknik Heyet'in düzenlemiş olduğu Raporda ise; doğal bir afet ol
madan bu kadar cam kullanımının mümkün olmadığı, böyle bir afetin olduğu kabul edilse bile kul
lanılabilecek cam tutarının 309 m2 olduğu, bunun da 1994 yılı Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatla
rı ile "Isıcam cinsinden tutarının" (308.94x496.818)= 153.486.953.-TL. olacağının hesaplanması, 
İşletme personelinin şahitliğine dayanılarak yerinde yapılan ölçümlerde İşletmede değiştirilen tüm 
cam tutarının 31 M2 olarak belirlenmesi, İşletmenin kendi imkânlarıyla yapılan bu değişikliğin 
1994 yılı birim fiyatları üzerinden tutarının 17.711.562.-TL olarak hesaplanması, 

Birlikte değerlendirildiğinde; . . ' > . 
MUSTAFA ÇELİK (TURGAY CAM) firması ile Turban Abant Otel İşletmesi arasında her

hangi bir mal alışverişinin olmadığı, Firmanın faturalarında kayıtlı cam imalatının ise daha önce İş
letmenin kendi imkânlarıyla yaptığı bakım - onarımı kapsadığı, Turban Abant Oteli İşletmesi adı
na düzenlendiği faturalarının gerçeği ifade etmeyen sahte faturalar olduğu kanaatine varılmıştır. 

3.1.1.3.8. Mahmut Çomoğlu 
Faturasındaki açıklamalara göre; "İdari bina proje tatbikatı, İdari bina yıkımı, El ile kazı, El 

ile tesviye, Taş duvar örülmesi, Ahşap pencere - kapı yapımı, Tuğla duvar.örülmesi, Yan izolas
yon- kireç badana, Çatı ve örtü yapımı, çatı yapımı ve döşemesi, Demirsiz beton, Demirsiz beton-
el ile tesviye, Dolgu ve sıkıştırma- Blokaj, Dplgu Mlz. ve nakliye, Betonarme betonu" yaptığı yo-
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lunda Turban Abant Oteli adına, aşağıda dökümü gösterilen (KDV dahil) 4.121.887.500.-TL. tu
tarlı faturaları düzenleyen Müteahhit Firma MAHMUT ÇOMOĞLU adına doğan alacağın 1994 yı
lı hesaplarından ödendiği, (Ek: 16/1-42) " 

31.08.1994 tarih 1307- 1310; 5.09.1994 tarih 1382 ; 6.09.1994 tarih 1385; 30.09.1994 tarih 
1521-1523 i 14.10.1994 tarih 1618; 22.10.1994 tarih 1665 ;26.10.1994 tarih 1682 ; 31.10.1994 ta
rih 1701 ;30.11.1994 tarih 1971 ; 31.12.1994 tarih 2228 No.lu Mahsup Fişleri ile muhasebeleşti-
rilen fatura tutarı 4.121.887.500.-TL.'dan; (%15) oranında "İNDİRİLECEK KATMA DEĞER 
VERGİSİ" hesaplaması yapılmadan, anılan meblağın tamamının "258- YAPILMAKTA OLAN 
YATIRIMLAR" hesabına kayıtlandığı, (Ek: 16/3-49) 

Konuya ilişkin olarak incelenen mahsup bildirim fişleri, eki faturalar ve 1994 yılı mizan 
kayıtlarının tetkikinden anlaşılmaktadır. (Ek: 16/1-52) 

Mahmut Çomoğlu firmasına ait faturaların, 

Tarihi: 
12.12.1994 
13.12.1994 
16.12.1994 
19.12.1994 
20.12.1994 
26.12.1994 
28.12.1994 
8.08.1994 
9.08.1994 
10.08.1994 
11.08.1994 
12.08.1994 
23.08.1994 
24.08.1994 
25.08.1994 
01.09.1994 
02.09.1994 
05.09.1994 
06.09.1994 
18.09.1994 
19.09.1994 
20.09.1994 
5.10.1994 
14.10.1994 
22.10.1994 
26.10.1994 
31.10.1994 
16.11.1994 
18.12.1994 
22.11.1994 
23.11.1994 

Numarası: 
A- 63501 
-63502 
- 63505 
- 63506 
- 63507 
- 63508 
- 63509 
- 63553 
- 63554 
- 63555 
- 63556 
- 63557 
- 63570 
- 63571 
- 63572 
- 63573 
- 63574 
- 63575 
- 63576 
- 63584 
- 63585 
- 62586 
- 63587 
- 63590 
- 63592 
- 63593 
- 63594 
- 63596 
- 63597 
- 63598 
- 63599 

Genel Toplam: 

Toplamı (TL.1»: 
118.800.000.-
118.800.000.-
119.200.000.-
119.000.000.-
108.500.000.-
90.750.000.-
66.000.000.-
120.000.000.-

:. 119.300.000.-
117.600.000.-

. 118.300.000. 
İl 9.000.000.-
119.700.000.-
119.700.000.-
119.700.000.-
119.700.000.-
119.700.000.-
119.700.000.-
114.000.000.-
120.000.000.-
115.000.000.-
i 18.000.000.-
116.100.000.-
116.100.000.-
118.800.000.-
118.800.000.-

. 118.800.000.-
118.800.000.-
118.800.000.-
118.800.000.-
118.800.000.-

3.584.250.000.-

% 15 KDV: 
17.820.000.-
17.820.000.-
17.880.000.-
17.850.000.-
16.275.000.-
13.612.500.-
9.900.000.-
18.000.000.-
17.895.000.-
17.640.000.-
17.745.000.-
17.850.000.-
17.955.000.-
17.955.000.-
17.955.000.-
17.955.000.-
17.955.000.-
. 17.955.000.-
17.100.000.-
18.000.000.-
17.250.000.-
17.700.000.-
17.415.000.-
17.415.000.-
17.820.000.-
17.820.000.-
17.820.000.-
17.820.000.-
17.820.000.-
17.820.000.-
17.820.000.- ' 
537.637.500.-

Tutarı (TL.) 
136.620.000.-

' 136.620.000.-
137.080.000.-
136.850.000.-
124.775.000.-
104.362.500.-
75.900,000.-
138.000.000.-
137.195.000.-
135.240.000.-
136.045.0Ö0.-
136.850.000.-
137.655.000.-
137.655.000.-
137.655.000.-
137.655.000.-
137.655.000.-
137.655.000.-
131.100.000.-
138.000.000.-
132.250.000.-
135.700.000.-
133.515.000.-
133.515.000.-
136.620.000.-
136.620.000.-
136.620.000.-
136.620.000.-
136.620.000.-
136.620.000.-
136.620.000.-

4. 121.887,500.-
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Yapılan incelemede; 

Yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere, 10.11.1994 tarih 1971 no.lu mahsup fişi ekindeki 
63597 no.lu faturanın tarihi 18.12.1994 iken bunu takip eden sıra numarasındaki 63598 No.lu fa
turaya 22.11.1994; 63599 No.lu faturaya 23.11.1994 tarihinin tatbik edildiği, Aralık 1994 ayına ait 
63597 no.lu faturanın 30.11.1994 tarihli 1971 no.lu mahsup fişi ile muhasebe kayıtlarına alındığı, 
(Ek: 16/31-35) 

Turban Abant Otel İşletmesinin müşterilerine daha iyi hizmet verebilmesi amacıyla Müdürlük 
tarafından yapılması öngörülen Bakım, Onarım ve Tamirat işlerinin yeraldığı 27.06.1994 tarih 54 
sayılı yazılarında talep edilen 3.5 - 4 Milyar lira tutarlı ödenek talebini, "Yönetim Kurulunun 
30.06.1994 tarih 51 Sayılı Kararında reddedildiği, bu hususun yeraldığı Genel Müdürlüğün 
13.07.1994 tarih SATUP-TEK-87 sayılı cevabi yazışımda anılan bakım-onarım ve tamirat işleri
nin "İşletme imkânları"ile karşılanmasının bildirildiği, (Ek: 16/53-54) 

Genel Müdürlüğün 13.07.1994 tarihli cevabi yazısı aynı gün Abant Otel İşletmesine geldiği 
ve Gelen Evrak defterinde 344 üncü sırasında kayda alındığı halde; Genel Müdürlüğün talimatı 
ve Yönetim Kurulunun Kararına aykırı olarak; aralarında Müteahhit Mahmut ÇOMOGLU'nun da 
bulunduğu Üç adet firmadan alınan tarihsiz teklif mektupları gerekçe gösterilerek 25.07.1994 ta
rih 1 sayılı Alım Satım ve Yaptırma Komisyonu kararıyla belirlenen YÜKSEK MÜHENDİS -
MÜTEAHHİT MAHMUT ÇOMOGLU ile Otel İdaresi arasında "İşletmeye ait Garaj, İdari bina, 
Atölye, Göl Cafe inşaatları ve Çevre düzenlenmesi" işinin yapılması hususunda 1.08.1994 tarih
li Sözleşmenin imzalandığı, (Ek: 16/55-65) 

Taraflar arasında müştereken imzalanan tarihsiz "Yerteslim Tutanağı" ve "Kesin Hesap Tuta
nağını müteakiben 31.12.1994 tarihinde belirtilen işin bitirildiğine dair tarihsiz "İş Bitirme Bel
gesinin düzenlendiği, (Ek: 16/66-73) 

Yüksek Mühendis Müteahhit Mahmut ÇOMOĞLU'nun Turban Abant Oteli Emanet Komis
yonu Başkanlığına vermiş olduğu 1.1.1995 tarihli dilekçesinde; Mahmut ÇOMOGLU firmasınca 
üstlenilmiş olan Garaj, İdari bina inşaatının yarım kalan kısımlarının, Sözleşme şartları doğrultu
sunda MAYA İNŞAAT TİCARET LTD. ŞTİ.'nce 1995 yılında yerine getirileceğini bildirdiği, 
(Ek: 16/74) 

Mahmut ÇOMOĞLU'nun imzasını taşıyan 1.1.1995 tarihli bu dilekçenin Turban Abant Oteli 
Gelen Evrak Defterine (Bir ay sonra) 3.02.1995 tarihinde 32 numara ile kayda girdiği, (Ek: 16/74) 

Turban Abant Oteli Müdürü Aydın AKKOYUNLU'nun "İnşaat Emanet Komisyonu Başkan
lığına" muhatap 20.01.1995 tarihli yazısında "Mahmut ÇOMOĞLU'nun işinin fesh edilerek aynı 
şartlarda MAYA İNŞAAT firması ile işe devam edilmesinin gerektiği" yolunda, görüş beyanında 
bulunduğu, (Ek: 16/75) 

Mahmut ÇOMOGLU firması tarafından başlanıp bitirilemeyen İdari bina ve Garaj duvarları
nın büyük bölümü örülmüş, çatı kaplanmış ve sıvaya başlanmamış, doğramalarının bir kısmı takıl
mış bir şekilde MAYA İNŞAAT VE TİCARET LTD. ŞTİ.'ne teslim edildiğine dair müteahhit fir
ma ( MAYA İNŞAAT VE TİCARET LTD. ŞTİ.) temsilcisi Mahmut ÇOMOGLU ile Turban 
Abant Otel İşletmesi arasında tarihsiz Yer Teslim Tutanağının düzenlendiği, (Ek;16/76) 

Başkaca bir belge tanzimi cihetine gidilmeden; Turban Abant Oteli adına düzenlenen dökümü 
aşağıda gösterilen 1995 yılı faturaları tutarı 1.754.724.000.-TL.'nın MAYA İNŞAAT LTD. ŞTİ. 
adına alacak kayıtlandığı, karşılığında Firmaya 1.755.683.083.- Liranın ödendiği, (Ek: 16/77-97) 

Görülmüştür. 
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Maya inşaat Tic.Ltd.Şti.'ne ait faturaların, 

Tarihi : Numarası: Toplamı (TL.) % 15 KDV: Tutarı (TL.) 

9.03.1995 A-9301 119.000.000.- 17.875.000.-136.875.000.-
9.03.1995 -9302 119.000.000.- 17.875.000.- 136.875.000.-

10.03.1995 -9303 119.000.000.- 17.875.000.- 136.875.000.-
10.03,1995 -9304 119.000.000.- 17.875.000.- 136.875.000.-
12.03.1995 -9305 116.900.000.- 17.535.000.- 134.435.000.-
1.05.1995 -9306 119.700.000.- 17.955.000.- 137.655.000.-
2.05.1995 -9307' 119.700.000.- 17.955.000.- 137.655.000.-
3.05.1995 - 9308 119.700.000.- 17.955.000.- 137.655.000.-
5.05.1995 -9309 73 .500.000. -11 .025.000- 84.525.000.-
6.05.1995 -9310 118.300.000.- 17.745.000.- 136.045.000.-
6.05.1995 -9311 63.700.000.- 9.555.000.- 73.255.000.-
1.08.1995 -9351 115.500.000.- 17.325.000.- 132.825.000.-
2.08.1995 -9352 119.100.000.- 17.865.000.- 136.965.000.- ' 
3.08.1995 - 9353 83.660.000.- 12.549.000.- 96.209.000.-

Genel Toplam: 1.525.760.000.- 228.864.000.- 1.754.724.000.-
Yapılan incelemede; 

Açıklamasında "Sıva yapılması, Şap yapılması, Fasarit yapılması, Ahşap doğrama, Yer döşe
mesi, Bahçe dolgu ve muhtelif imalat" hususlarına yer verilen, MAYA İNŞAAT TİC.LTD.ŞTİ. 
tarafından Turban Abant Oteli adına 1.754.724.000.- TL. tutarında fatura düzenlendiği, (Ek:77-
97) . 

9.03.1995 tarih 394; 19.03.1995 tarih 395; 12.03.1995 tarih 494; 31.05.1995 tarih 958; 
13.08.1995 tarih 1379; No.lu Mahsup Fişleri ile muhasebeleştirilen fatura tutarı 1.754.724.000.-
TL'dan; (0/015) oranındaki "İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ" hesaplaması yapıl
madan, anılan meblağın tamamının "258- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR" hesabına 
kayıtlandığı, (Ek:79-100) 

31.05.1995 tarih 958 no.lu mahsup ekinde yeralan 9306-9311 no.lu faturalar önce Hazi
ran/1995 ayı olarak düzenlendikleri halde sonradan Haziran ayını temsilen Fatura üzerine yazılan 
(6) rakamı çizilerek yerine Mayıs ayını temsilen (5) rakamının yazıldığı ve bu değişikliğin parafe 
edildiği, (Ek:87-93) 

Konu ile ilgili olarak görüşlerine başvurulan personelin; 1994 yılında Müteahhit MAHMUT 
ÇOMOĞLU ile başlayan 1995 yılında MAYA İNŞAAT VE TİCARET LTD. ŞTİ. ile devam et
tirilen "Garaj ve Göl Cafe" inşaatlarının abartılı olarak İşletmeye fatura edildiği yolunda beyanda 
bulundukları, (Ek:5/l-22) 

Araştırma Komisyonu adına, mahallinde inceleme yapan Teknik Heyet tarafından düzenlenen 
Raporda ise: 

MAHMUT ÇOMOĞLU firmasınca başlanılıp MAYA İNŞ.LTD.ŞTİ. tarafından devam etti
rilen Garaj, İdari bina, Atölye, Göl cafe inşaatları ve çevre düzenlenmesi işi ile ilgili olarak; İşlet
me personelinin beyanı ve yerinde yapılan incelemede, eski garaj binasının yıkılarak yerine yeni
sinin yapıldığı, Garaj ve Marangozhane olarak kullanılan yeni binanın, Teknik servis oda duvar
larının fasarit, taban karo mozaik, çatı kiremit kaplı, tavan döşeme betonu yok, garaj bölümü taban 
döşemesi şap, binanın dış cephesi serpme sıva, pencereler ahşap doğrama olup, 2 nci sınıf yapı ni-
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teliğine sahip olduğu, (Elektrik tesisatı ve bir kısım ahşap doğrama işlerinin işçiliğinin işletme per
soneli tarafından yapıldığı ifade edilmesine rağmen, bu binanın tamamen müteahhit tarafından ya
pıldığı kabul edilmiştir.) Bayındırlık Bakanlığı yapı yaklaşık birim fiyatı gözönünde bulundurula
rak; eski garajın yıkımı, nakliyesi, yerine yeni bina yapımı maliyetinin (KDV hariç) 545.945.510.-
TL.; (Ek: 16/102) ~ 

Birinci sınıf yapı olarak kabul edilen büfe önü istinat duvarı yapımının, Bayındırlık Bakanlığı 
yapı yaklaşık birim maliyet tablosu 1994 yılı birim fiyatları esas alınarak (KDV hariç) yapılan ma
liyet hesaplamasının 78.454.800.-TL., 

Bu rakamlara %15 oranında KDV ilave edildiğinde, faturalarda kayıtlı imalat tutarının (% 15) 
x(545.945.510 + 78.454.800) = 718.060.356. TL olarak belirlendiği, 

Firma adına alacak kayıtlanan 4.121.887.500.-TL. ile karşılaştırıldığında; 3.403.827.144.-TL. 
fazla ödemede bulunulması, (Ek: 6/1-11; 16/102) 

Öte yandan; 
MAYA İNŞAAT TİC. LTD.ŞTİ. tarafından yapıldığı yolunda fatura edilen imalatlar yukarıda

ki hesaplamaya dahil edildiğinden, MAYA İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. adına alacak kayıtlanan ve yılı içinde 
ödenen 1.754.724.000.- TL'nın da fazla ödeme olduğu yolunda görüş birliği içinde olunması, 

Birlikte değerlendirildiğinde; 
Turban Abant Otel İşletmesinin "Garaj, İdari bina, Atölye, Göl Cafe İnşaatları ve çevre dü

zenlemesinin, teklif alınmak suretiyle Müteahhit MAHMUT ÇOMOĞLU'na yaptırılması husu
sundaki Alım Satım ve Yaptırma Komisyonunun 25.07.1994 tarih 5 sayılı kararının; sözkonusu iş
lerin İşletmenin kendi imkânları ile yaptırılması yönündeki Yönetim Kurulunun 30.06.1994 tarih 
51 sayılı kararına aykırı olduğu, 

MAHMUT ÇOMOĞLU' nun müteahhit firma olarak belirlendiği, Alım - Satım ve Yaptırma 
Komisyonunun 25.07.1994 tarih 5 sayılı kararının alınmasında; aralarında Mahmut ÇOMOĞLU' 
nun da bulunduğu, Üç adet firmadan temin edilen tarihsiz teklif mektupları gerekçe gösterilerek 
adıgeçen firma ile 1.08.1994 tarihli "Sözleşme" imzalanmasının, Otelin gereklerinden ziyade, Yö
netmeliklerde belirtilen şekil şartının yerine getirilmesine yönelik davranış olduğu, 

Yüklenici Firma ile Otel yöneticileri arasında düzenlenen sözleşmede tüm işlerin 31.12.1994 
tarihine kadar bitirileceğinin belirtilmesi, ve işlerin tamamlandığı yolunda 1.1.1995 tarihli "Ke
sin Hesap Tutanağı" düzenlenmesine rağmen; bitirilemeyen işlerin, 1995 yılında MAYA İNŞ.. 
TİG. LTD. ŞTİ.'nce devam ettirilmek üzere bir protokol düzenlenmesinin, Müteahhit firmanın 
taahhüdünü yerine getirmediğinin en belirgin kanıtı olduğu, bu hususun İşletme yetkililerinin, Mü
teahhit Firma lehine sonuç doğuracak hertürlü belgeyi kolaylıkla imzalayabileceklerinin bir gös
tergesi olduğu, bunun sonucu olarak; Müteahhit Firma, lehine doğan 1994 yılı fiyatlarıyla 
(4.121.887.500+1.754.724.000 - 718.060.356.-) = 5.158.551.144.- Liranın, fazla ödeme olarak ' 
ödendiği, 

Kanaatine varılmıştır. 
3.1.1.3.9. Mustafa. Agah Garzan 
Turban Abant Otelinin "Garaj, İdari bina çevresi saha betonu döküm ve onarımı, istinat duva

rı demirli beton dolgu işi, Göl Cafe kayık iskelesi sulu zeminde hafriyat ve demirli beton dökümü, 
şap işlerinin" yaptırılması hususunun MUSTAFA AGAH GARZAN tarafından yapılması. Alım 
Satım ve Yaptırma Komisyonu'nun 10.02.1995 tarih 1 sayılı kararıyla kabul edilmiş, 15.02.1995 
tarihinde de Müteahhit olarak seçilen MUSTAFA AGAH GARZAN'la Sözleşme imzalanmıştır. 
(Ek: 17/1-2) 
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ALIM SATIM VE YAPTIRMA KOMİSYONUNUN 15.02.1995 tarih 1 sayılı kararında : 
"Yukarıda bahsi geçen konuların yaptırılması işi için; 

a) M. Agah GARZAN, 

b) MADSAN-MADENCİLİK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

c) MAYA İNŞ. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

Olmak üzere 3 adet teklif alınmış olup, Komisyonumuzun en uygun teklifte bulunan M. 
AGAH GARZAN'a sözkonusu işlerin yaptırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" 

İbaresinin bulunmasına rağmen; değerlendirildiği belirtilen teklif mektuplarının Komisyon 
kararından 5 gün sonra , 15.02.1995 tarihinde alındıkları ve mevzuattaki prosedürün tamamlanma
sı amacıyla dosyasına konulduğu, (Ek 17/1-5) 

Müteahhit M. AGAH GARZAN tarafından düzenlenen tarihsiz "Bakım Onarım Keşif Öze-
ti"ne göre 2.879.000.000.-TL tutarlı iş; M.Agah GARZAN'ın tarihsiz talebi üzerine ortağı ve ay
nı zamanda Müdürlüğünü yaptığı DİLBER İNŞ. TAAHHÜT MADENCİLİK SANAYİ VE TİC. 
LTD. şirketine aynı şartlarda devredildiği, bu hususun; Alım Satım ve Yaptırma Komisyonu'nun 
25.03.1995 tarih 4 sayılı kararı ile uygun görüldüğü, (Ek: 17/6-9) 

Müteahhit firma tarafından düzenlenen 30.04.1995 tarih 1 ; 31.05.1995 tarih 2; 5.07.1995 ta
rih 3 ve kesin Hakediş Raporu düzenlendiği, (Ek: 17/10-41) 

DİLBER İnş. Taah. Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Turban Abant Oteli adına dü
zenlenen, aşağıda dökümü gösterilen faturalarda kayıtlı 3.084.774.950.- Liranın "191/291-İNDİ
RİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ" hesaplamasına tabi tutulmadan tamamının "258-YAPIL
MAKTA OLAN YATIRIMLAR" hesabına intikal ettirildiği, doğan alacağın tamamının da yıl 
içinde ödendiği, (Ek: 17/42-76) 

Dosyası içerisinde yeralan Vergi Levhası kaydına göre, Dilber İnş. Taah. Madencilik San. ve 
Tic. Ltd. Şti.nin 22 Mart 1995 tarihinde işe başladığı, (Ek: 17/77) . 

Konuya ilişkin belgelerin tetkikinden anlaşılmaktadır. 
Dilber İnşaat Taahhüt Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. ne ait faturaların, 

Tarihi : 

30.04.1995 
30.04.1995 
30.04.1995 
30.04.1995 
20.05.1995 
20.05.1995 
20.05.1995 
20.05.1995 
20.05.1995 
20.05.1995 
20.05.1995 
20.05.1995 
31.05.1995 
31.05.1995 
31.05.1995 
31.05.1995 

Numarası: 

A-23151 
-23152 
-23153 

-23154 
-23155 
-23156 
-23157 
-23158 
-23159 
-23160 
-23161 
-23162 
-23163 
-23164 
- 23165 
-23166 

Toplamı (TL.): 

120.000.000.-
96.852.000,-

120.000.000.-
100.047.000.-
118.900.000.-
49.036.000.-

120.000.000.-
5.600.000.-

117.300.000.-
93.993.000.-
22.950.000.-
44.064.000.-

120.000.000.-
120.000.000.-
120.000.000.-
120.000.000.-

% 15 KDV: 

18.000.000.-
14.527.800.-
18.000.000.-
İ5.Ö07.050.-
17,835.000.-
7.355.400.-

18.000.000.-
840.000.-

17.595.000.-
14.098.950.-
3.442.500.-
6.609.600.- . 

18.000.000.-
18.000.000.-
18.000.000.-
18.000.000.-

Tutarı CTL.) 
138.000.000.-
111.379.800.-
138.000.000.-
115.054.050.-
36.735.000.-
56.391.400.-
38.000.000.-
6.440.000.-

134.895.000.-
108.091.950.-
26.392.500.-
50.673.600.-

138.000.000.-
138.000.000.-
138.000.000.-
138.000.000.-
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Tarihi : 
31.05.1995 
31.05.1995 
31.05.1995 
20.06.1995 
10.07.1995 
10.07.1995 
10.07.1995 
10.07.1995 
12.07.1995 
12.07.1995 
18.07.1995 
18.07.1995 
18.07.1995 
18.07.1995 
18.07.1995 

Numarası: 
-23167 
- 23168 
-23169 
-23170 
-23171 
-23172 
-23173 
-23174 
-23175 
-23176 
-23177 •; 
-23178 
-23179 
-'23180 
-23181 

Genel Toplam: 
Araştırma Komisyonu adına 

sonrasında: 

Toplamı (TL.): 
120.000.000.-
120.000.000.-
120.000.000.-
50.400.000.-
30.586.000.-' 

120.000.000.-
56.875.000.-
22.400.000.-
60.188.000.-
37.638.000.-

117.300.000.-
117.300.000.-
117.300.000.-
51.204.000.-
52.480,000.-

2.682.413.000.-

% 15 KDV: 
18.000.000.-
18.000.000.-
18.000.000.-
7.560.000.-
4.587.900.-

18.000.000.-
8.531.250.-
3.360.000.-
9.028.200.-
5.645.700.-

17.595.000.-
17.595.000.-
17.595.000.-
7.680.600.-
7.872.000.-

402.361.950.-

Tııtan (TL.) 
138.000.000.-
138.000.000.-
138.000.000.-

57.960.000.-
35.173.900.-

138.000.000.-
65.406.250.-
25.760.000.-
69.216.200.-
43.283.700.-

134.895.000.-
134.895.000.-
134.895.000.-
58.884.600.-
60.352.Q00.-

3.084.774.950.-
görev yapan Teknik Heyetin mahallinde yapmış oldı 

a) Yapılan imalatlar, teklif olunan birim fiyatları ile değerlendirildiğinde; 
Yapılan İmalatın : 

Cinsi 
Saha Betonu 
Demirli İstinat Duvarı 
Göl Cafe Kayık İs. Demirlibeton 
Şap işleri 
İskele Üstü Taş döşeme 

Miktarı 
105.204 M3 

84.30 M2 

24.840 M3 

78.50 M2 

117.00 M2 

Birim Fiyatı 
5.100.000 
4.400.000 

12.000.000 
800.000 

2.500.000 
Toplam: 
KDV % 15 
Genel Toplam: 

Tutarı 
536.540.400.- TL. 
370.920.000.- TL.. 
298.080.000.-TL. 
62.800.000.- TL. 

292,500.000.- TL. 
1.560.840.400.-TL. 

234.126.000.-TL. 
1.794.966.460.-TL. 

Toplam: 1.794.966.460.-TL. tutarında ücretlendirme yapıldığı, 
Teklif olunan birim fiyatları, Bayındırlık Bakanlığının 1995 yılı birim fiyatlarının çok üzerin

de bulunmakla birlikte; yapılan imalatlar Bayındırlık Bakanlığının 1995 yılı birim fiyatları esas 
alınarak yapıldığında ise; 

Yapılan İmalatın : 
Cinsi 
Saha Betonu 
Demirli İstinat Duvarı 
Göl Cafe Kayık-İskelesi Demirlibeton 
Şap işleri 
İskele Üstü Taş Döşeme: 

Miktarı 
105.204 M3 

84.30 M2 

24.840 M3 

78.50 M2 

117.00 M2 

Birim Fiyatı 
1.018.132 
1.934.700 

(1.151.567)x3 
(89.345)x2 

1.466.740 
Toplam: 

Nakliye '%. 15 

KDV % 15 

Tutarı 
107.111.559.-TL 
163.095.210.-TL. 
85.814.773.-TL. 
14.027.165.-TL. 

171.608.580.-TL. 
541.657.287.-TL. 

81.248.593.-TL 
• 93.435.882.- TL. 

Genel Toplam: 716.341.762.- TL. 
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Nakliye (% 15), KDV(% 15) ilavesiyle 716.341.762.-TL. bulunmaktadır. 
Sözkonusu imalatlar için firmaya KDV dahil 3.084.774.950.-TL. ödendiği gözönünde bulun

durulduğunda, Müteahhit Firmaya: 

a) Teklif olunan birim fiyatları kabul edildiğinde (3.084.774.950 - 1.794.966.460) = 
1.289.808.490.-TL., 

b) Bayındırlık Bakanlığı 1995 yılı birim fiyatları esas alındığında (3.084.774.950 -
716.341.762) = 2.368.433.188.-TL., 

Fazla ödeme yapıldığı hesaplanmıştır. (Ek:6/ll) 

Konu ile ilgili olarak görüşlerine başvurulan personelin; 1994 Yılında M. Agah GARZAN'la 
. başlayan, 1995 yılında DİLBER İNŞAAT TAAHHÜT MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

ile devam ettirilen "Garaj Binası ve Göl Cafe İskele" imalatlarının abartılı olarak İşletmeye fatu
ra edildiği yolundaki beyanları, (Ek:5/l-22) 

I Turban Abant Otelinin Garaj Binası çevresi saha betonu, onarımı, istinat duvarı, dolgu işi ile 
Göl Cafe İskelesinin onarımı ve bahçe havuzunun şap işi ile ilgili olarak teklif mektubu alınmadan 

! Mustafa Agah GARZAN'a ihale olunması, bu konuda; Alım Satım ve Yaptırma Komisyonunun 
; 10.02.1995 tarih 1 sayılı Kararında her ne kadar "... 3 adet teklif mektubu alındığı ve en uygun tek

lifte bulunan M. Agah GARZAN'a işin" ihale edildiğinden bahsedilmekte ise de, değerlendirmeye 
tabi tutulan Firmalara ait "Teklif Mektupları" üzerinde 15.02.1995 tarihinin bulunması, Alım Sa-

i tim ve Yaptırma Komisyonunun yukarıdaki kararının güvenilirliğini ortadan kaldırması, 

Teklif mektuplarında önerilen fiyatların; Bayındırlık Bakanlığı T 995 yılı Birim Fiyat Listesin
deki rakamların çok üzerinde bulunması, teklif olunan rakamlar esas alındığında yine de Müteah
hit Firma adına 1.289.808.490.-TL. fazla ödemede bulunulduğunun hesaplanması, Bayındırlık Ba
kanlığı birim fiyatları esas alındığında ise; bu.fazlalığın 2.368.433.188.-TL.'ye yükseldiğinin he
saplanması, ; 

M. Agah GARZAN tarafından üstlenilen işin, daha sonra ortağı ve yöneticisi olduğu Dilber 
İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ne devredilmesi, 

Birlikte değerlendirildiğinde; 

2.879.000.000.- TL. keşif bedelli Turban Abant Otelinin garaj binası çevre düzenlemesi ve 
Göl Cafe İskele'sinin bakım ve onarımı işinin; teklif mektubu alınmadan MUSTAFA AGAH 
GARZAN'a, Bayındırlık Bakanlığının 1995 yılı birim fiyat listesinde belirtilen rakamların çok 
üzerinde bir rakamla ihale edildiği, Yönetmeliklere göre yapılması gerekli teklif mektubu alınma
sı, Alım Satım ve Yaptırma Komisyon Kararı, Sözleşme gibi dosyası içerisinde bulunması gerek
li evrakın bilahare Müteahhit lehine düzenlenerek dosyasına konulduğu, sözkonusu tamir, bakım 
ve onarım işini üstlendiği zaman Vergi Mükellefiyeti bulunmayan MUSTAFA AGAH GAR
ZAN'in fatura düzenleyebilmek amacıyla üzerindeki işi, Turban Abant Oteli yetkililerinin de ona
yını alarak, ortağı ve aynı zamanda mesul müdürlüğünü yaptığı DİLBER İNŞAAT MADENCİ
LİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.'nc aynı şartlarda devrettiği, İşletmede görevli yönetici ko
numundaki personelin ise, Müteahhit Firma lehine sonuç doğurabilecek her türlü evrakı tanzim ve 
düzenlemeden çekinmedikleri, bu cümleden olarak; abartılı fatura düzenleyen Müteahhit Firma 
adına; teklif mektubunda öne sürülen fiyatlar esas alındığında 1.289.808.490.-TL., Bayındırlık Ba
kanlığı 1995 yılı birim fiyat listesindeki rakamlar esas alındığında 2.368.433.188.-TL. fazla öde
mede bulunulduğu, 

Kanaatine varılmıştır. 
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3.1.1.3.10. Murtaza Aydın (Aydın İnşaat) 

Turban Abant Oteli adına fatura düzenleyen, MURTAZA AYDIN (AYDIN İNŞAAT)'m; 
a) İstanbul (Turban) Bölge Müdürlüğünün 19.09.1995 tarih 102 sayılı dekontu ekinde İşlet

meye gönderilen "muhtelif plastik doğrama işleri, sauna girişi banyo ve WC'ler işçilikler dahil" 
içerikli 19.09.1995 tarih 99541 sayılı, (KDV dahil) 195.500.000.-TL. (Ek: 18/1-3) 

b) İstanbul (Turban) Bölge Müdürlüğünün 19.09.1995 tarih 103 sayılı dekontu ekinde İşlet
meye gönderilen "60 Adet Seminer sandalyesi" içerikli 19.09.1995 tarih 99542 sayılı, (KDV dahil) 
117.300.000.-TL. (Ek: 18/4-8) 

e) Doğrudan İşletmeye verdiği, "20 Adet Bambu Sandalye, 8 adet Bambu Sehpa" açıklamalı 
25.09.1995 tarih 99543 sayılu (KDV dahil) 136.850.000.-TL. (Ek: 18/9-11) 

d) Doğrudan İşletmeye verdiği, "Kalorifer ve buhar kazanlarının kireç ye esanjorlarının bakı
mı ve temizliği kazan borularının yenilenmesi" içerikli, 25.09.1995 tarih 99544 sayılı (KDV da
hil) 287.50b.000.-TL. (Ek: 18/12-14) 

Tutarlı faturalarında kayıtlı toplam: 737.150.000.- Liranın firma adına alacak kayıtlandığı, 
(Ekil 8/1-14) 

Satıcı Firmanın doğrudan İşletmeye verdiği fatura tutarı 424.350.000.- Liranın ödenmesinin 
25.09.1995 tarih 0968 sayılı Kasa Tediye Fişi ile yapıldığı, İstanbul Bölge Müdürlüğünün dekon
tu ekinde İşletmeye gönderilen (117.300.000; 195.500.000) faturaların tediyesinin ise; İstanbul 
Bölge Müdürlüğünün 21.09.1995 tarihli Kasa Defterine kayden yapıldığı, (Ek: 18/15-17) 

Konuya ilişkin belgelerin tetkikinden anlaşılmaktadır. 
Yapılan incelemede: 
a) Bolu'da faaliyet gösteren Kalorifer Tesisat ve Tamir işleri ile iştigal eden Cevdet ÇİLOĞ-

LU'nun 29.04.1995 tarih 369354 no.lu faturalarına kayden Turban Abant Oteli kalorifer tesislerin
de yapılan bakım- onarım işlerinin parası 30.04.1995 tarihinde 0546 no.lu Kasa Tediye Fişine kay
den ödendiği halde; bu faturada yeralan hususların Aydın İnşaat tarafından yapılmış gibi 
287.500.000.-TL. tutarlı 25.09.1995 tarih 99544 no.lu faturanın tanzim edildiği, (Ek: 18/18-19) 

b) 25.09.1995 tarih 99543 no.lu faturada kayıtlı 136.850.000.-TL. tutarlı "20 Adet Bambu 
Sandalye ve 8 adet Bambu Sehpa"nın; İşletme ambarına, fiili girişinin yapılmadığı, sözkonusu 
malzemelerin Fatura ekinde yeralan 2522 No.lu Tesellüm Fişinin Muhasebe Servisinde muhafaza 
edilen nüshasına sonradan ilave edildiği, (Ek: 18/9-11) 

c) 19.09.1995 tarih 99542 No.lu faturada kayıtlı 117.300.000.-TL. tutarlı "60 Adet Semi-^ 
ner Sandalyesi" riin İşletme ambarına fiili girişinin yapılmadığı, fatura ekinde yeralan 7.12.1995 ta
rih 2630 sayılı "Tesellüm Fişi" nde "yetkililerin dışında" malı teslim alacak olan Ambar memurla
rının imzasının bulunmadığı, (Ek: 18/4-8) . 

d) Bolü'da faaliyet gösteren ALPİ DOĞRAMA ÜRETİM VE PAZARLAMA AŞ.' den temin 
edilen malzeme ile Otelin "banyo WC ve saunasında yaptırılan bakım- onarım" işlerinin Aydın İn
şaat tarafından yapılmış gibi 19.09.1995 tarih 99541 no.lu 195.500.000.-TL tutarlı faturanın düzen
lendiği, (Ek: 18/1-3 ; 18/20-21) 

Hususlarının, konu hakkında açıklama yapan personelin beyanlarıyla da teyid edilmesi, 
(Ek:5/l-22) 

Ayrıca; 
Firma hakkında inceleme başlatan Beyoğlu Vergi Dairesi Başkanlığından alınan 29.05.1995 

tarihli cevabi yazıda: "114 000 6633 Vergi Sicil Numarası ile Mükellefleri olan MURTAZA AY-
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DİN (AYDIN İNŞAAT)'m 5.11.1992 tarihinde "Kıblezade sok. No.22/4 Beyoğlu İstanbul" adre
sinde inşaat taahhüt işiyle iştigal etmeye başladığı, 1992/11-12 ; 1993/1-2-3. ncü dönem KDV be
yannamelerini matrahsız olarak verdiği, 1993/4. ncü.ayından itibaren KDV beyannamesini Vergi 
Dairesine vermediği, 

İşyeri olarak belirtilen adresinde 21.05.1996 tarihinde yapılan yoklamada MURTAZA AY-
DIN'ın bahse konu adresi yaklaşık 1,5 yıl önce terk ettiği, "Yenimahalle Hekim Sokak No:5 Kü-
çükçekmece - İstanbul" ikamet adresinde 27.05.1996 tarihinde yapılan yoklamada adıgeçen Mü
kellefin 8 ila 10 yıl önce bu adresi terk ettiği, 

Belirtilerek; yazı ekinde fotokopileri gönderilen Mükellefe ait faturaların doğruluğunun anla
şılamadı ğının bildirilmesi, (Ek: 18/22) 

Birlikte değerlendirildiğinde; 

İstanbul'da faaliyet gösteren MURTAZA AYDIN (AYDIN İNŞAAT) ile Turban Abant Oteli 
arasında doğrudan bir ilişkisi bulunmadığı, adıgeçen Firma tarafından Turban Abant Oteli adına 
düzenlenen faturaların, İstanbul Bölge Müdürlüğünün dekontu ekinde veya doğrudan İşletmeye 
intikal ettirilerek tutarlarının İşletmenin gider hesaplarına kayıtlandığı, karşılığında doğan alacağın 
ise yine benzer şekilde İstanbul Bölge Müdürlüğü veya doğrudan Otel İşletmesi tarafından Satıcı 
Firmaya ödendiği, faturalarda kayıtlı malzemelerin İşletme ambarına intikal ettirilmediği halde, bu 
intibaın verilebilmesi amacıyla Ambarda görevli memurlar dışında, Yönetici konumundaki per
sonel tarafından düzenlendiği sanılan Tesellüm Fişinin Muhasebe servisine intikal ettirildiği, veya 
daha önce mal girişi yapıldığı belirlenen Tesellüm Fişlerinin Muhasebe servisinde kalan nüshala
rına sonradan ilaveler yapıldığı, anlatımı yapılan hileli yöntemlerle Satıcı Firma lehine 
737.150.000.-TL. alacağın doğmasında; Turban Otel İşletmesi'Yönetici konumundaki personeli
nin Satıcı Firma lehine sonuç doğurabilecek yanıltıcı belge düzenlemekle anılan yolsuzluğun oluş
masında katkı sağladıkları, kanaatine varılmıştır. 

3.1.1.3.11. M. Fevzi Özdcmir (Özdcmir Gıda) 
Turban Abant Otel İşletmesinin kuru gıda ihtiyacının büyük bölümünü karşıladığı M. FEVZİ 

ÖZDEMİR (ÖZDEMİR GIDA) firmasının 1995 yılı hesaplarına bakıldığında; 1.741.952.580.-TL. 
tutarında mal alışı yapıldığı, karşılığında 1.738.573.754- Liranın ödendiği, kalan 3.378.826.- Lira
nın 1996 yılına devrettiği görülmüştür. 

Adıgeçen satıcı firmanın İşletmede muhafaza edilen faturalarının tetkikinde ise; 

7.12.1995 tarih 2115 No.lu Mahsup Fişi eki 322460 No.lu faturada kayıtlı (KDVdahil) 
377.701.200.-TL. tutarlı, . •'•• 

31.12.1995 tarih 2275 No.lu Mahsup Fişi eki 322593 No.lu faturada kayıtlı (KDVdahil) 
323.250.000.-TL. tutarlı, 

Muhtelif gıda maddelerinin fiili ambar girişleri yapılmadan, İşletme yetkililerinin talimatları 
ile Muhasebeye intikal ettirildiği, 

Fatura tutarı 377.701.200.- Liranın, 22.12.1995 tarih 2200 No.lu Mahsup Fişine kayden Şo
för İsmail KAYA'nın ; Fatura tutarı 323.250.000.- Liranın Satmalına memuru İlhan ÇOBAN'in 
İş Avanslarından mahsup edilmek üzere Özdemir Gıda firmasının Nakit Tahsilat makbuzu karşı
lığında ödendiği, 

Konuya ilişkin belgenin tetkikinden anlaşılmaktadır. (Ek: 19/1-13) 
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Yapılan incelemede: 

700.951.200.- TL tutarlı muhtelif gıda maddesi alımı ile ilgili olarak düzenlenen; 7< 12.1995 
tarih 2629 No.lu ve 31.12.1995 tarih 2683 No.lu; "Tesellüm Fişlerinde" kayıtlı gıda maddelerinin 
teslim alındığına dair Ambar memurlarının imzası bulunmadığı, sadece İşletme yetkililerinin im
zasını taşıyan Tesellüm Fişlerinin Muhasebe Servisine intikal ettirildiği, (Ek: 19/5-8) 

Ayrıca; 

Anılan faturalarda kayıtlı 700.951.200.-TL tutarlı muhtelif gıda maddesinin İşletme tarafından 
sipariş verilmediği, İşletmenin Ambarına ve Mutfağına teslim edilmediği halde özellikle Yönetici 
konumundaki personelin şifahi talimatıyla stok kartlarına alındığı ve hemen akabinde de çıkışları
nın yapıldığı yolunda Muhasebe Şef Vekili Oktay AY ATA, Mutfak Şefi Mustafa KABACAK, 
Mutfak Şef Yardımcısı İsmail ÖZTÜRK, Ambar Memuru Mehmet CANTÜRK, Ambar Memuru 
Sabahattin TANRIKULU, Mübaya Şoförü İsmail KAYA, Şoför Adnan ÇOBAN tarafından müş
tereken düzenlenen Tutanağın , İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan 3.05.1996 tarihli Rapora 
ek yapıldığı, (Ek: 12/6) 

Görüşlerine başvurulan personelin bu olayı doğrulayan açıklamalarda bulundukları, (Ek:5/1~22) 
Görülmüştür. 

Olayla ilgili edinilen bilgiler birlikte değerlendirildiğinde; Yılın son ayında alınan yüklü gıda 
alımının İşletmenin ihtiyacıyla bir ilgisinin bulunmadığı, Satınalma Memuru İlhan ÇOBAN ve Şo
för İsmail KAYA'nın uhdesinde muhafaza edilen İş Avansının kapatılmasına yönelik olduğu, gö
revli personelin konu hakkındaki beyanlarından böyle bir gıda maddesi alımının İşletme tarafından 
yapılmadığı, eksik olarak düzenlenen belgelerin ise gerçeği ifade etmekten uzak sahte ve yanıltıcı 
oldukları kanaatine varılmıştır. .. 

3.1.1.3.12. Adnan Varlık (Varlık Ticaret) 
Turban Abant Oteli'nin "320 - SATICILAR" başlıklı Muavin Defter kayıtlarının incelenme

sinde; 1995 yılı içerisinde 860.460.926.-TL. tutarında temizlik malzemesi alımı yapılan Varlık Ti
caret'e yıl içinde 783.188.492.- liranın ödendiği, kalan 77.272.434.- Liranın 1996 yılına devretti
ği, görülmüştür. (Ek:20/1) 

Firmanın İşletme hesap kayıtlarına alınan evrakı üzerinde yapılan incelemede; 30.09.1995 
gün 1670 sayılı Mahsup Fişi eki; 18.09.1995 tarih, 40754 no.lu fatura içeriğinde kayıtlı 
99.516.917.-TL. tutarlı.temizlik malzemelerinin fiili ambar girişleri yapılmadığı; sözkonusu mal
zemelerin 30.09.1995 tarih 2522 No.lu Tesellüm Fişinin Muhasebe Servisinde kalan nüshasına 
sonradan ilave edildiği, (Ek:20/2-4) 

İşletmenin malzeme ambarında muhafaza edilen 1.505.003.-TL. tutarlı elektrik malzemesi 
kayıtlı 30.09.1995 tarihli 2522 No.lu Tesellüm Fişinin Muhasebe Servisinde muhafaza edilen nüs
hasına sonradan yapılan ilavelerle bu Tesellüm Fişi yekûnunun 237.871.980.- Liraya ulaştığı,böy-
lelikle; ambar girişi yapılmadan, piyasadan temin edilen bazı tüketim malzemesi faturalarının Mu
hasebe kayıtlarına alınmasının amaçlandığı, özellikle alış-veriş yapılan firmalar aracı kılınarak çı
kar sağlamaya yönelik bu husus; konuya ilişkin belgelerin tetkininden, görüşlerine başvurulan per
sonelin açıklamalarından ve İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen 3.05.1996 tarihli Rapor içe
riğinden anlaşılmaktadır. (Ek: 12/1-12) 

Netice olarak; İşletmenin Temizlik malzemesi ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılandığı 
VARLIK TİCARET'in 18.9.1995 tarih 40754 No.lu faturasında kayıtlı malzemelerin İşletme am
barına girmediği, sözkonusu faturada kayıtlı malzemelerin 30.09.1995 tarih 2522 No.lu Tesellüm 
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Fişinin Muhasebe Servisinde muhafaza edilen nüshasına sonradan ilave edilmesinin sahte belge 
tanzimine yönelik bir davranış olduğu, esasen VARLIK TİCARET'e ait fatura kaydının da inandı
rıcı bulunmadığı kanaatine varılmıştır. 

Faturada kayıtlı malzemenin tamamının İşletme ambarına girmediğine dair diğer bir örnek ise; 
Sadettin YILDIZ'dan alınan malzemeye aittir. 

Konuya ilişkin belgeleriri tetkikinde: Genel Müdürlüğün 28.03.1996 tarih, 754-1178 sayılı de
kontu eki Saadettin YILDIZ'd ait 496.512.500.-TL. tutarlı 12.02.1996 tarih 5 sayılı faturada kayıtlı, 
İstanbul Bölge müdürlüğünden İşletmeye noksan sevk edilen 144.990.000.- TL. tutarlı Çarşaf, 
Havlu türü malzemenin 25.07.1996 tarih 132 no.lu dekont ekinde Genel Müdürlüğe iade edildiği 
görülmüştür. Özellikle İstanbul Bölge Müdürlüğünün dekontu ekinde gönderilen, gerçek değerleri 
ifade etmeyen veya abartılı faturaların, Genel'Müdürlüğün bilgisi dahilinde İşletmeyi gönderildik
leri, gerekli tepki gösterilmediği için de bedellerinin İşletme bütçesinden karşılandığı yönündeki 
görüşleri doğrulamaktadır. (E|c:21/İ-6) 

3.1.1.3.13. Erten Mühendislik İnş.San.Vc Tic.Ltd.Şti 
i istanbul Bölge Müdürlüğünün tefriş ve dekorasyonunu üstlenen Erten Mühendislik Inş.San. ve 

Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen faturalardan 192.086.800.-TL.'lık bölümünün; Genel Müdür
lüğün 4.02.1994 tarijı SATUB -TEK-28 sayılı yazılı onayı ile Turban Abant Otel İşletmesi adına 
tanzim edildiği, 

1994 yılı hesaplarında Firma adına alacak kayıtlanan 26.02.1994 tarih 27004 No.lu fatura tu
tarı 196.086.800.- Liranın bu defa; 27.03.1995 tarih 495 sayılı Mahsup Fişi ile Genel Müdürlük 
hesabına aktarıldığı, 

Konuya ilişkin belgelerin tetkikinden anlaşılmaktadır. (Ek:22/l-7) 
Örnekleme yapılan bu olay da göstermektedir ki; Abant Otel İşletmesi ile doğrudan ilişkisi ol

mayan bazı firmaların Genel Müdürlüğün bilgisi dahilinde Turban Abant Oteli adına fatura düzen
ledikleri ve fatura tutarlarının İşletme bütçesinden karşılandığı yolundaki görüşleri doğrulamaktadır. 

3.1.1.4. MUHASEBE KAYITLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ : 
Turban Abant Otel İşletmesi tarafından bilgisayarla düzenlenen muhasebe kayıtlarının tetki

kinde; 21.09.1995 tarih 1614 no.lu Mahsup Bildirim Fişi numarasının Muavin Defter kaydında 
1610; 09.10.1995 tarih 1732 no.lu Mahsup Fişi numarasının 1728, olarak kayıtlandığı, ayrıca; 
1728 No.lu Mahsupta kayıtlı 78.632.772 rakamının Muavin Defterde 78.205.084.-TL. olarak ye-
raldığı, konuya ilişkin belgelerin tetkikinden anlaşılmaktadır.(Ek:23/l-5) 

Bilgisayar kayıtlarında görülen bu farklılığın; Fatura ve mahsup fişi değerlerinden ayrı ola
rak Bilgisayar kayıtlarının sonradan değiştirilmesi sonucu oluşabileceği yolundaki görüşün, İşlet
me personelinin açıklamalarında yeralan Nisan-Kasım/1995 aylarına ait mizan kayıtlarının yeni
den düzenlendiği yolundaki beyanları doğrulayan en belirgin örnek olduğu kanaatine varılmıştır. 

3.1.2. DEĞERLENDİRME - SONUÇ : 
Turban Abant Otel İşletmesi ile ilgili olarak yapılan incelemeye esas alınan; 1994-1995 yılla

rına ait muhasebe kayıtları ile bu kayıtlara esas teşkil eden belgeler, mali raporlar, kanunen tutul
ması zorunlu defterler, işletme hakkında düzenlenen raporlar ve personelin konuya ilişkin yazılı be
yanları birlikte değerlendirildiğinde; ', ,-

a) Personele verilen borçlar ve bunun takibinde; işletme usulleriyle bağdaşmayan "usulsüz
lük" olarak nitelendirilebilecek herhangi bir hususa rastlanılmadığı, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı': 115) 



- 4 0 -

b) İş Avansı adı altında personele; 1994 Yılında 13.953.395.740.- TL; 1995 yılında ise 
50.517.666.763.-TL. ödemede bulunulduğu, yapılan ödemenin; kasa'dan yapılması gereken tahsi
lat ve tediye hareketinin İş Avansı Hesabı aracılığıyla yapılmasından kaynaklandığı, personeli her-
türlü şaibenin altına sokabilecek olan bu uygulamanın; Genel Muhasebe ilkeleriyle bağdaşmadığı, 

c) Mizan kayıtlarına göre ; 1994 ve 1995 yıllarında gerçekleştirilen 12.635.386.950.-Liralık 
yatırmla ilgili olarak, mahallinde araştırma yapan, Turban Araştırma Komisyonunda görevli Tek
nik Personel'in düzenledikleri Raporda sözkonusu yatırımdan (718 060.356+716.341.762)= 
1.434.402.118.- Lirasının gerçekleştirildiği, kalan (12.635.386.950. - 1.434.402.118)= 
11.200.984.832.- Lirasının yanıltıcı belge düzenlenmek suretiyle İşletme hesaplarına alındığının 
belirlendiği, 

d) Turban Abant Otel İşletmesine Fatura Düzenleyen Satıcı Firmalarla İlgili kayıtların Tetki
kinde ise; . 

1. Personelin beyanları ve alınan faturalara göre ; malzemesi piyasadan temin edilmek kaydıy
la Bolu'dan getirtilen ustalara yaptırılan "Personel Bekâr Lojmanları, Aile Lojmanlarının tamir ba
kım ve onarım ve boya" işlerini yaptığı gerekçesiyle 975.000.000.-TL. tutarlı fatura düzenleyen ER
LER HAFRİYAT firmasına ait bu faturalar, İşletmenin muhasebe kayıtlarına alındıktan sonra Ge
nel Müdürlüğün Bilgisi dahilinde İstanbul Bölge Müdürlüğünün 16.11.1995 tarih 143 sayılı dekon
tu ekinde yeralan YAPSER LTD. Şirketine ait 976.149.440.-TL tutarlı faturalarla değiştirildiği, 

YAPSER LTD. ŞTİ. hakkında inceleme başlatan Bursa Orhangazi Vergi Dairesinden alman 
29.09.1996 tarihlî cevabi yazıda ise; adıgeçen firmanın "faturasında kayıtlı işleri yapabilecek ka
pasiteye sahip olmadığı, Şirket yetkilisinin evinde yapılan aramada; Turban Genel Müdürlüğü adı
na düzenlenmiş Altı (6) adet tarihsiz fatura dipkoçana rastlanıldığı, 

2. İşletmenin imkânlarıyla yaptırılan "Personel Bekâr ve Aile Lojmanlarının arka kısımları
nın komple bakım - onarım ve pimapenlcnmesi ile sandalye, masa ve ahşap kısımlarının cila boya 
ve tamirat" işlerini yaptığı gerekçesiyle 1.150.000.000.-TL. tutarında fatura düzenleyen MUS
TAFA ŞEKER(ASENA İNŞAAT)'in bu faturaları Muhasebe kayıtlarına alındıktan sonra, Genel 
Müdürlüğün bilgisi dahilinde İstanbul Bölge Müdürlüğünün 9.09.1995 tarih 80, 81, 81,83 ve 88 
sayılı dekontları eki, TOPTANCI KASAP ADNAN CİNGÖZ ve MERKEZ ET TANZİM GIDA 
SAN.VE TİCLTD. Şirketinden temin edilen aynı değerdeki ET FATURALARI ile değiştirildiği, 

MERKEZ ET TANZİM GIDA SAN. ve TİC. LTD. Şirketi hakkında inceleme başlatan İstan
bul Defterdarlığından alınan 25.06.1996 tarih 12655 sayılı cevabi yazıda ilk belirlemelere göre; "... 
faturalı satışların KDV beyannamesine dahil edilmediği, Mükellefin muhteviyatı itibariyle sahte ve 
yanıltıcı belge düzenlediği ve kullandığı ihtimalinin yüksek olduğunun belirtildiği, 

3. İşletmenin kendi imkânlarıyla 1992 yılında yaptırdığı " Otel binasının Çatı - bakım-onarımı, 
fasarit boya ve badana" işinin, 1994 yılında yeniden yapılmış gibi gösterilerek NUVA MADENCİ
LİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından düzenlenen, 1.127.000.000.-TL. tutarındaki faturanın Ge
nel Müdürlüğün bilgisi dahilinde İşletme hesaplarına alınarak doğan alacağın Firmaya ödendiği, 

Yine benzer şekilde; 

Lojmanların "Çatı bakımı, tamirat, onarım, boya ve dekorasyon" işlerini 1995 yılında yap
tığı gerekçesiyle fatura düzenleyen Cemal Cafer Gürsoy (GÜR DEKOR)' adına doğan 
724.500.000.- TL.'nm İşletme kasasından ödendiği, 

4. İşletmenin kendi imkânları ile yaptırdığı "Tenis kortu çevre düzenlemesi, badana - boya" 
işlerini malzemeli olarak yaptığı gerekçesiyle 1.679.000.000.-TL. tutarlı fatura düzenleyen RI-
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FAT SİNANOĞLU (ŞAHÎN TÎCARET)'in bu faturaları; muhasebe kayıtlarına alındıktan sonra, 
Genel Müdürlüğün bilgisi dahilinde TOPTANCI KASAP ADNAN CİNGÖZ ve MERKEZ ET 
TANZİM GIDA SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ' nderi temin edilen aynı değerdeki 
ET FATURALARI ile değiştirildiği, 

5. İşletmenin kendi imkânları ile yaptırdığı belirlenen "Tenis kortu çevre düzenlemesi, bada
na - boya "işlerini, malzemeli olarak yaptığı gerekçesiyle, Genel Müdürlüğün bilgisi dahilinde İş
letme adına fatura düzenleyen ALİ OSMAN ÇELİK (METRO İNŞ) in 224.250.000.-TL. tutarlı, 
6.09.1995 tarih 85647 no.lu faturasının, İstanbul Bölge müdürlüğünün 6.09.1995 tarih 96 sayılı 
dekontu ekinde İşletmeye gönderildiği, doğan alacağın İşletme bütçesinden ödendiği, 

Şirket hakkında Kağıthane Vergi Dairesince başlatılan inceleme sonucunda alınan 24.05.1996 
tarih 19055 sayılı cevabi yazıda; 8.02.1993 tarihinden bu güne.kadar mükellefiyet yükümlülükle
rini yerine getirmediği, mahallinde yapılan yoklamada iş adresi ve ikametgah adresinde bulunma
dığının belirtildiği, 

6. Turban Abant Otel İşletmesinin "Restorant, Lobby, Oyun salonu, Tv. salonu, Ön büro, Ha
vuz, Geyikli bar, Mutfak, Göl Cafe ve İskele "de, kendi imkânları ile yaptırdığı belirlenen tamir 
- bakım ve onarımları; Genel Müdürlüğün bilgisi dahilinde, Otel İşletmesi adına fatura eden MUH
TEREM YEŞİL (YEŞİL PAZARLAMA) firmasına ait 1.562.850.000.TL. tutarlı fatura toplamı
nın, İşletme bütçesinden ödendiği, 

7. Turban Abant Oteli ve müştemilatının tüm camlarının değiştirilmesi yönünde İşletme tara
fından alınmış bir Karar bulunmaması ve bu yönde bir talebinde olmamasına rağmen; Genel Mü
dürlüğün bilgisi dahilinde, İstanbul Bölge müdürlüğünün 7.11.1994 tarih 2318 sayılı dekontu ekin
de yeralan, MUSTAFA ÇELİK (TURGAY CAM) tarafından düzenlenmiş "Muhtelif ebatta 
cam,ısıcam, ve çerçeve" açıklamalı 1.557.445.000.-TL. tutarlı faturaların İşletme bütçesinden 
ödendiği, 

Araştırma Komisyonunca görevlendirilen Teknik Heyetin mahallinde yaptığı incelemeler son
rası düzenlenen Raporda, konu ile ilgili olarak; İşletmenin tüm camlarının değiştirilmesini zorun
lu kılan tabii bir afet yaşanmamış olunmakla birlikte böyle bir olayın vaki olması halinde değişe
cek camın 309 m2 olarak tesbit edildiği, 1994 yılı birim fiyatları ile tutarının 153.486.953.-TL. ola
rak hesaplandığı, kaldı ki; böyle bir hadisenin hiç yaşanmadığı, her yıl yapılmakta olan 0/010 se
viyesindeki cam değişikliğinin ise, İşletmenin kendi imkânları ile karşılandığı, 

8. Turban Abant Otel İşletmesi bünyesinde, 1994 yılında yapılacak bakım- onarım ve tami
ratların "İşletmenin kendi olanakları dahilinde karşılanması" yönündeki Yönetim kurulunun 
30.06.1994 tarih 51 sayılı kararına aykırı olarak "Garaj, İdari bina, Atölye, Göl Cafe İnşaatları ve 
çevre düzenlemesi" işinin Müteahhit MAHMUT ÇOMOĞLU'na ihale edildiği, 

Üç adet firmadan temin edilen tarihsiz teklif mektupları gerekçe gösterilerek Müteahhit Firma 
MAHMUT ÇOMOĞLU ile 1.08.1994 tarihli Sözleşme imzalanmasının; Otelin ihtiyaçlarından zi
yade, Müteahhit firma lehine sortuç doğurabilecek Yönetmeliklerde belirtilen şekil şartının yerine 
getirilmesine yönelik bir davranış olduğu, Nitekim; yüklenici firma tüm işleri 31.12.1994 tarihine 
kadar bitireceğini taahhüt etmesi, bunu teyiden taraflar arasında 1.1.1995 tarihli "Kesin Hesap Cet
veli" imzalanmasına rağmen, yapılamayan işlerin 1995 yılında MAYA İNŞAAT VE TİC.LTD. 
ŞTİ.'ce yerine getirilmesi hususunda protokol düzenlendiği, Müteahhit Firma MAHMUT ÇO
MOĞLU ve MAYA İNŞ. TİC. LTD. ŞTi.'nin Turban Abant oteli adına düzenledikleri 
(4.121.887.500+1,754.724.000) = 5.876.611.500.- TL. den yapılan iş'tutarının, Araştırma Komis
yonunca görevlendirilen Teknik Heyet tarafından 718.060.356.-TL. olarak belirlendiği gözetilerek 
Mahmut ÇOMOĞLU ve MAYA İNŞ. LTD, .ŞTİ.'ne toplam; 5.158.551.144.- TL. fazla ödemede 
bulunulduğu, 
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9. 2.879.000.000.- TL keşif bedelli, Turban Abant Otelinin Garaj binası Çevre düzenlemesi 
ve Göl Cafe İskelesinin bakım ve onarımı; teklif mektubu alınmadan MUSTAFA AGAH GAR
ZAN'a, Bayındırlık Bakanlığının 1995 yılı Birim Fiyat listesinde belirtilen rakamların çok üzerin
de bir rakamla ihale edildiği, Yönetmeliklere göre yapılması gereken "teklif mektubu alınması, 
Alım Satım ve Yaptırma Komisyon Karan, Sözleşme imzalanması " gibi dosyası içerisinde bulun
ması gerekli evrakın bilahare Müteahhit lehine düzenlenerek dosyasına konulduğu, Sözkonusu ta
mir, bakım ve onarım işini üstlendiği zaman Vergi Mükellefiyeti bulunmayan MUSTAFA AGAH 
GARZAN'm fatura düzenleyebilmek amacıyla üzerindeki işi, Turban Abant Oteli yetkililerinin de 
onayım alarak, ortağı ve aynı zamanda mesul müdürlüğünü yaptığı DİLBER İNŞAAT MADEN
CİLİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.'ne aynı şartlarda devrettiği, sözkonusu işler hakkında 
3.084.774.950.-TL. tutarında fatura düzenleyen Müteahhit Firma tarafından yapılan işleri mahal
linde inceleyen Araştırma Komisyonunca görevlendirilen Teknik Heyetin bulgularına göre, teklif 
mektubunda öne sürülen fiyatlar esas alındığında 1.289.808.490.-TL, Bayandırlık Bakanlığı 1995 
yılı birim fiyat listesindeki rakamlar esas alındığında 2.368.433.188.-TL. fazla ödeme yapıldığı, 

10. Turban Abant Oteli adına fatura düzenleyen MURTAZA AYDIN (AYDIN İNŞAAT)'in 
faturasında belirtilen: 

a) "Muhtelif plastik doğrama işleri, sauna girişi banyo ve WC" işi; İşletmenin kendi imkân
ları dahilinde Bolu'dan mahallen temin edilen Kalorifer ustası Cevdet ÇİLOGLU'na faturası kar
şılığında yaptırıldığı, ' 

b) "60 adet Semiren sandalyesi, 20 adet Bambu sandalye ve 8 adet Bambu sehpa"nın İşlet
meye fiili girişleri yapılmadığı halde, İşletme yöneticilerinin imzasıyla düzenlenen tesellüm fiş ve
ya daha önce işletmeye girişi yapılan mallar için düzenlenmiş tesellüm fişleri ile anılan fatura muh
teviyatı malzemenin işletme hesaplarına alındığı, 

Belirlenmesine rağmen; düzenlenen yanıltıcı (sahte) belgelerle satıcı firma adına doğan 
737.150.000.-Liranın 1995 yılı İşletme bütçesinden ödendiği, 

11. Turban Abant Otel İşletmesinin kuru gıda ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı, 
M.FEVZİ ÖZDEMİR (ÖZDEMİR GIDA) firmasından Aralık 1995 ayında temin edilen 
700.951.200.-TL. tutarlı kuru gıda faturasının 377.701.200.- Lirasının Şoför İsmail KAYA; 
323.250.000.- Lirasının Satınalma Memuru İlhan ÇOBAN'ın "195- İŞ AVANSI" hesaplarından 
mahsup edildiği, sözkonusu kuru gıda maddeleri ile ilgili olarak işletmenin herhangi bir talebinin bu
lunmadığı, fiili ambar girişleri de yapılmayan malzemelerin Tesellüm Fişlerinde görevli personelin 
imzasının bulunmadığı, verilen bu bilgiler ışığında; 4.12.1995 tarih 322460 No.lu fatura tutarı 
377.701.200.- Liranın Şoför İsmail KAYA; 30.12.1995 tarih 322593 no.lu fatura tutarı 
323.250.000.- Liranın Satınalma Memuru İlhan ÇOBAN'ın İş Avansından mahsup edilmesinin; İş
letmenin bir firmaya olan borcunun ödenmesinden ziyade, adıgeçen personelin, yılın son gününe 
kadar uhdelerinde muhafaza ettikleri İş Avansı hesap bakiyesinin kapatılmasına yönelik olduğu, 

12. İşletmenin temizlik malzemelerinin satın alındığı, ADNAN VARLIK (VARLIK TİCA
RET) firmasından 18.09.1995 tarih 40754 no.lu fatura ile alman temizlik mazemelerinin fiili am
bar girişlerinin yapılmadığı, sözkonusu malzemelerin görevli personelin bilgisi dışında 30.09.1995 
tarih 2522 no.lu Tesellüm Fişinin Muhasebe servisinde kalan nüshasına sonradan ilave edildiği, 

Yine benzer şekilde; SAADETTİN YILDIZ firmasından 12.02.1996 tarihli faturayla alınan 
496.512.500.- TL. tutarlı "Çarşaf ve havlu"lardan, İşletme ambarına fiili teslimi yapılmayan 
144.990.000.- Liralık kısmının 25.07.1996 tarih 132 no.lu dekontu ile Genel Müdürlüğe dekont 
edildiği, 
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Yapılan bu tespitlerden de anlaşılacağı üzere; İşletme adına düzenlenen faturaların abartılı ola
rak düzenlendiği, fiili ambar girişleri yapılmayan bu tür malzemelerin hesaplara kaydının yapıla
bilmesi için düzenlenen Tesellüm Fişlerinde görevli personelin imzalarının bulunmadığı, 

13. İstanbul Bölge Müdürlüğünün tefriş ve dekorasyonunu üstlenen Erten Mühendislik 
İnş.San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen faturalardan 192.086.800.- TL.'lık bölümünün; Ge
nel Müdürlüğün 4.02.1994 tarih SATUB -TEK-28 sayılı yazılı onayı ile Turban Abant Otel İşlet
mesi adına fatura edildiği, 

1994 yılı hesaplarında Firma adına alacak kayıtlanan 26.02.1994 tarih 27004 No.lu fatura tu
tarı 196.086.800.- Liranın, bu defa; 27.03.1995 tarih 1360/1918 no.lu dekont ile Genel Müdürlük 
hesabına aktarıldığı, 

Örnekleriyle kanıtlandığından; Abant Otel İşletmesi ile doğrudan ilişkisi olmayan bazı firma
ların Genel Müdürlüğün bilgisi dahilinde Turban Abant Oteli adına fatura düzenledikleri ve tutar
larının İşletme bütçesinden karşılandığı yolundaki görüşlerin doğrulandığı, (Ek:22/1-7) 

Öte yandan; 

14. Turban Abant Otel İşletmesi tarafından bilgisayarla düzenlenen muhasebe kayıtlarının 
tetkikinde; Mahsup Bildirim Fişi ve Muavin Defter kaydında bazı farklılıkların bulunduğu, söz-
konusu farklılıkların ise; mahsup fiş kayıtlarından ayrı olarak bilgisayar'ın hafızasındaki kayıtların 
değiştirilmesinden kaynaklandığı, bu hususun ise; Turban Abant Otel İşletmesinin Nisan-Kasım 
1995 aylarına ait bilgisayar kayıtlarının ve düzenlenen mali raporların değiştirildiği yolundaki per
sonel beyanlarını doğruladığı, (EK: 3/1-10; 7/5-33) 

Kanaatına varılmıştır. 

1994-1995 yılı evrakı incelemeye alınan; Turban Abant Otel İşletmesi ile doğrudan ilişkisi bu
lunmayan İstanbul, Bursa Adana gibi Bolu dışında faaliyet gösteren firmaların, düzenledikleri 
23.645.272.807.-TL. tutarlı faturayı İşletmeye gönderdikleri, hesaplara alınan sözkonusu faturalar
da kayıtlı bakım-onarım faaliyetlerinden 1.434.402.118.-lirasının gerçekleştiği, kalan; 
22.210.870.689.- Liralık bölümünün ise hayali olarak düzenlenen sahte faturalardan oluştuğu,mu-
hasebe kayıtlarına alınmışken sonradan başka firmalara ait faturalarla değiştirilen 3.804.000.000.-

.TL. tutarlı faturaların bu rakamdan düşülmesiyle sahte evrak düzenlemek suretiyle İşletmeye ver
dirilen zararın 18.406.870.689.-TL. olarak gerçekleştiği belirlendiğinden; 

Piyasadan temin edilen sahte faturaları işletmeye bile bile gönderen Genel Müdürlük üst dü
zey yöneticileri (Başta Genel Müdür Ömer BİLGİN, Mali İşler Başkanı Nevin BİLTEKİN, Genel 
Müdürlük Uzmanı Ahmet Nail LÖK, İşletmeler Başkanı Korkmaz TAŞKIN, Teftiş Kurulu (Eski) 
Başkanı Halil SAVATLI, İstanbul Bölge Müdürü Ali BEYKOZ, Yardımcısı Gürsel ERG) ile, sah^ 
te oldukları bilinen bu faturaları muhasebe kayıtlarına alınması ve karşılığı olan tutarların öden
mesi yönünde talimat veren Otel İşletme Müdürü Şakir ÖZSÜREKÇİGİL'in şahsi menfaat temin 
etmek amacıyla birlikte hareket ederek; Kurumun 18.406.870.689.-TL. zarara uğratılmasına sebe-: 

biyet verdikleri, anlaşıldığından, yönetici konumdaki adı geçen personel hakkında T.C.Yasasında 
tarifini bulan, Zimmet, Evrakta Sahtekârlık, Görevi Kötüye Kullanma, Görevi İhmal suçlarından 
ceza davası açılması yönünde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasının yerin
de olacağı görüş ve kanısına varılmıştır. 
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3.2. ANTALYA ADALYA OTEL İŞLETMESİ 

3.2.1. İNCELEME 

3.2.1.1. İŞLETMEYE YANILTICI BELGE DÜZENLEYEN FİRMALAR 
1994-1995 yıllarında Antalya/Adalya Oteli İşletmesi muhasebe 

mahiyetteki faturalar ile bunları düzenleyen firmalar aşağıda gösterilmişti 
4/1-5,5/1-15,6/1-4,7/1-3,8/1-3) 

kayıtlarına alınan, yanıltıcı 
iştir. (Ek: 2/1-15,3/1-13, 

M A H S U B U N 

Tarihi 

18.09.1995 

19.09.1995 

26.10.1995 

04.11.1995 

09.11.1995 

17.08.1995 

17.08.1995 

17.08.1995 

17.08.1995 

15.09.1995 

30.12.1995 

26.04.1995 

27.04.1995 

28.04.1995 

31.12.1994 

31.12.1994 

28.02.1994 

22.08.1995 

No: 
1090 

1095 

1354 

1376 

1385 

941 

942 

943 

944 

1072 

1630 

370 

375 

383 

1039 

1039 

089 

0958 

Firması 

Ev gen 
II ' 

" 
II 

- » 

Prestij 
• i l 

li 

• I I 

Elektro Sound 
II 

Akarsan 

• " ' • • ' • 

II 

Altın Konut 
II 

Önderoğlu 

Kuzey Soğutma 

E_ 
Tarihi 

18.09.1995 

19.09.1995 

26.10.1995 

04.11.1995 

09.1 i1995 

16.08.1995 

16:08.1995 

16.08.1995 

16.08.1995 

15.09.1995 

30.12.1995 

03.04.1995 

14.04.^995 

18.04.1995 

24.12.1994 

28.12.1994 

07.03.1994 

22.08.1995 

A T U R A L A 

No'su Tutarı (TL.) 

22171 

22173 . 

22182 . 

22183" : 

22187^ : 

54.500.000. 

12.200.000. 

14.787.500. 

19.100.000. 

»5.300.000. 

98172 J5; 197.300. 
.98171 9.426.950. 

98169 46.632.500. 

98170 28.337.150. 

34895 40.490.000. 

349İ8 6.100.000. 

38337 .; 38.438.750. 

33338 82.667.750. 

33339 30.475.000. 

152030 

152031 1 

23947 1 

8.975.000. 

8.975.000. 

0.925.000. 

145260 103.500.000. 

R I N 

Açıklama 
Muh. Tek. Mal. 

II 

II 

II 

II 

II 

.11 

II 

II 

II 

• " 

İnşaat Malz. 
II 

II 

İnşaat Malz. 
II 

Teknik Malz. 
(1 

TOPLAM 666.027.900.-TL. 

Yukardaki faturalar muhteviyatı malzemelerin; işletmeye alınmış gibi gösterilmeye çalışılan ha
yali malzemeler olduğu hususu, Teknik Servis elemanı Halil DALBUDAK tarafından Komisyonu
muza yazılı olarak bildirilmiştir. (Ek:9) 

3.2.1.2. AĞALAR MADENCİLİK: 
320 Nolu Satıcılar Hesabına kayıtlı olduğu belirlenen adı geçen firmaya ait aşağıdaki faturala

rın; (Ek: 10/1-23) 
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M A H S U B U N 

Tarihi No'su 

03.06.1995 577 

22.07.1995 791 

10.10.1995 1246 
16.10.1995 1261 

Tarihi 

02.06.1995 

20.07.1995 
10.10.1995 

16.10.1995 

işletmeye alınmış gibi gösterilen; zeytir 

F A T U 

No'su 

85806 

85814 

85826 

85827 

TOPLAM 

R A L A R 
Tutarı .-TL. 

24.030.000. 

64.800.000. 
88.560.000. 
69,120.000, 

246.510.000.-TL. 

İ N 

Açıklama 

Zeytin, Peynir 
» 
II 

II 

ı, peynir gibi gıda maddelerini kapsadığı görülmekte-
dir. 

Resteurant Şefi Durmuş Alçı'nın; 

"Aşçıbaşı Adil Toksöz'ün imzasını taşımayan yiyecek fatura muhteviyatı malzemelerin, işlet
meye alınmış gibi gösterilen hayali malzemeler" olduğu, hususunda yazılı beyanı bulunmaktadır. 
(Ek:ll) 

Yine; mutfak sorumlusu ve Aşçıbaşı Adil TOKSÖZ'ün; adı geçen firmaya ait fatura muhtevi
yatı yiyecek maddelerinin işletmeye gelmediği yolunda beyanı vardır. (Ek: 12) 

Önceki maddelerde değinilen; 

1. Alımların sipariş fişine dayandırılmadan yapılmış olması, 
2. Fatura üzerlerinde ilgili servis yetkililerinin "teslim alındı" imzalarının bulunmaması, 
3. Ayrıca; İşletmeye gelmediği şeklinde yazılı personel beyanlarının bulunması, 

Gibi hususlar birlikte değerlendirilmiş ve yukarıda sözü edilen faturaların gerçek olmayan 
alımlar için düzenlenmiş yanıltıcı belgeler olduğu, anlaşılmıştır. 

3.2.1,3. PERSONEL BEYANLARI: 
a) Antalya/Adalya Oteli İşletmesi Müdür Yardımcısı Uğur MANAV'ın Komisyon Başkanlı

ğına muhatap 05.07.1995 tarihli yazısında; Adalya" Oteli'nde 1994-1995 yıllarında yaklaşık 3,5 
Milyar TL.'lık, free konaklama yapıldığını, ayrıca bu hususla ilgili belgeleri Turban Müfettişi Bur
han Karataş'a verdiğini, yine aynı şekilde Turban Kilyos İşletmesinde de benzer uygulamalar oldu
ğunu, beyan etmiştir. 

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgilerin yapılacak soruşturma neticesinde ortaya çıkacağı kanaati ile 
bu yazılı beyan rapora eklenmiştir. (Ek: 13). 

b) Antalya/Adalya İşletme Eski Müdürü Turan TOK'un, Sabuncuoğlu Limited Şirketinden al
dığı ve taksitini ödeyemediği araba borcuna karşılık, adı geçen firma yetkililerini Adalya Oteli'nde 
ağırladığı şeklinde Komisyonumuza iletilen hususlar, Aşçıbaşı Adil TOKSÖZ'ün Komisyonumuza 
hitaben 05^07.1996 tarihli beyanında "Kasım ayı sonu veya 1995 Aralık ayı başında Adalya,Ote-
li'nde, Hundai Bayisi Sabuncuoğlu Ltd. Şti. adına 70 kişilik yemek verdik, bununla ilgili hiç fatu
ra düzenlemedik." şeklindeki beyanı ile doğrulanmıştır. (Ek: 12) 

c) Adalya Oteli geçici personeli Yakup Altıner'in Komisyon Başkanlığı'na verdiği 05.07.1996 
tarihli yazılı beyanında; faturaların kontrol edilmeden hesaplara alındığını, AĞALAR MADENCİ
LİK firmasına ait fatura için, ambar girişi kontrolü yapmadan Ambar Giriş Belgesini düzenlediği
ni, seçim çalışmalarında bulunmak üzere; 18 Aralık 1995 tarihinde Genel Müdür Ömer BİLGİN'in 
talimatıyla İsparta'ya gönderildiğini, Türkiye genelinden toplanan kendisinin de dahil olduğu 300 
Turban personeline eski Genel Müdür Ömer BİLGİN'in seçim çalışmasının nasıl yapılacağı husu-
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sunda konuşma yaptığını, bu konuşmada, seçimi kazandığı takdirde kendisi gibi geçici statüde ça
lışan tüm personeli daimi kadroya aktaracağını vaadettiğini, söylemiştir. (Ek: 14) 

Yine Adalya Oteli eski Muhasebe Şefi Yardımcısı Gül Hediye KANCA'nın 05.07.1996 tarih
li Komisyonumuza muhatap yazılı beyanında; (Ek: 15/1-2) 

Gazeteci Hüseyin DEMİR'in Antalya'da evi olmasına ve evli bulunmasına rağmen, bir bayan 
ile otelde uzun süre free (bedelsiz) olarak konakladığı, bu yetmezmiş gibi burada misafirlerini de 
ücretsiz ağırladığı, bu ve benzeri çok sayıdaki free konaklamalar yüzünden işletmenin alış-veriş 
yaptığı esnafa borcunu, personel maaşını ödeyemez duruma geldiği, gelirlerinden çok giderlerinin 
olduğu, işletmeye ait araçların özel işlerde kullanıldığı, özel araç giderlerinin şirkete ödettirildiği, 
bordroda ismi geçen bazı personelin işe gelmeden ücret aldığı, örnek olarak; eski Genel Müdür 
Ömer BÎLGİN'in yeğeni Bilgin EKİZ ile Ahmet KABADAYI'yı gösterdiği ve personel maaş ala
maz iken, bu kişilere avans adı altında yüklü ödemeler yapıldığı, 

Yolunda çarpıcı örnekler bulunmaktadır. 

Adı geçenlerin bu beyanları, ileride yapılacak bir soruşturmada değerlendirilmek üzere rapo
ra ek yapılmıştır. 

3.2.1.4. KUMBUL BOYA (Halil KUMBUL): 
Halil KUMBUL'un; KUMBUL BOYA unvanı altında 1995 ve 1996 yıllarında Antalya/Adal-

ya Oteli İşletmesi'ne muhteviyatı itibariyle boya ve boya malzemesi olan faturaların toplam 
1.093.414.774.-TL tutarında olduğu görülmüştür. (Ek: 16/1-42) 

Adı geçen firma hakkında; Antalya Defterdarlığı Üçkapılar V.D. Müdürlüğü'nden alınan 
29.06.1996 gün, 7329 sayılı cevabi yazıda; firmanın 1995/2. dönem vergi beyannamesini eksik ver
diği, yine 1995/11. döneme ait KDV'yi ödemediği belirtilmektedir. (Kaleiçi Raporu) 

Personelin yazılı beyanları Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün cevabi yazısı, göz önünde bulundu
rulduğunda bu faturaların avans kapatmak amacıyla KDV'leri ödenmek veya belirli bir komisyon 
verilmek suretiyle temin edildiği ihtimalini ortaya çıkarmaktadır. 

3.2.1.5. CENK MÜHENDİSLİK: 
Fatura bilgilerine göre; İsparta'da faaliyette bulunduğu anlaşılan CENK MÜHENDİSLİK fir

masının, Adalya Oteli İşletmesi adına 1995 yılında düzenlemiş olduğu aşağıdaki faturaların; 
(Ek:17/l-2) • , 

F A T U R A N I N 
Tarihi: No'su: Tutarı: \ . Açıklaması: 

29.12.1995 5861 179.400.000.-TL. Banyo fayans ve bataryaların yenilenmesi. 

29.12.1995 5860 195.500.000.-TL. Banyolarda klozet, lavabo, batarya ve fa
yansların yenilenmesi. 

TOPLAM 374.900.000.-TL. 

Yanıltıcı belge olduğu ve Ömer BİLGİN'in seçim masraflarını karşılamak amacıyla alındığı 
ihbarında bulunulmuştur. Bu nedenle; firma hakkında İsparta Defterdarlığından bilgi talep edilmiş, 
alınan 04.09.1996 gün, 9051 sayılı cevabi yazı rapora eklenmiştir. (Ek: 18/1-7) 

Söz konusu yazıda özetle; 
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Adı geçen firmanın işyeri adresini 13.10.1995 tarihinde mahkeme kararı ile boşalttığı, tespit 
edilen adresinde de bulunamadığı, fatura bedellerini yasal defterlere kaydedip kaydetmediğinin be
lirlenemediği hususlarına yer verilmiştir. 

13.10.1995 tarihinde iş yerini terkeden firmanın, 29.12.1995 tarihli fatura düzenlemesi ve teb
ligat adresinde bulunamaması, yukarıda sözü edilen iddiayı doğrulamaktadır. 

3.2.1.6. FREE KONAKLAMALAR (Bedelsiz Konaklamalar): 
1993-1996 yıllarına ait incelenebilen bir kısım konaklama belgelerinden, Antalya Turban 

Adalya Oteli İşletmesi'nde 2388 odanın mevzuata aykırı bir şekilde free (bedelsiz konaklama), iş
lemine tabi tutulduğu tespit edilmiştir. , 

Söz konusu usulsüz işlemlerin açığa çıkmaması için; " • . \ -
— Gelen müşteriler için folyo açılmadığı, 

— Haus-Keeper raporlarında dolu odaların boş olarak gösterildiği, 

— Registration Form (konaklama) belgesi düzenlenmediği, 
— Gelecek Konuklar Listesinde free kalacak misafirlere ait kayıtlara yer verilmediği, 
Görülmüştür.(Ek: 13, 15/1-2, 19) 

Bu duruma göre; free işlemine tabii tutulan bir odanın 69.-$ olduğu dikkate alındığında adı ge
çen işletmenin 164.772.-$ karşılığı 14.829.480.000.~TL. zarara uğratılmasına neden olan ilgililer 
hakkında gerekli yasal işlemlere tevessül olunmalıdır. 

Usulsüz Free Konaklamalara Genel Müdürlüğün diğer ünitelerinde de rastlanması üzerine; ko
nu bütünlüğünün sağlanması için ayrı bir rapor düzenlenmiştir. 

3.2.1.7 USULSÜZ PERSONEL ALIMLARI: 

Turban Turizm A.Ş. Adalya Oteli İşletmesi'ne 1993-1995 yıllarında; 11 kişinin usulsüz olarak 
işe alındığı görülmüş, 

Genel Müdürlüğün diğer ünitelerinde de aynı şekilde usulsüz işe alımların tespit edilmesi üze
rine; konunun bütünlüğünün sağlanması bakımından usulsüz personel alımları ayrı bir rapor olarak 
düzenlenmiştir. (Ek :20/1-2). 

3.2.1.8. TEKNİK HEYET RAPORU: 

Komisyonumuzda görevli Teknik elemanların mahallinde yaptıkları tespitlere göre düzenle
dikleri 28.09.1996 tarihli raporda; 1995 yılında yapılan işlerin, 1995 yılı birim fiyatlarıyla 
31.832.000.-TL., 1996 yılında yapılan işlerin ise, 1996 yılı birim fiyatları ile 55.706.000.-TL oldu
ğu belirtilmiştir. (Ek:21/1-18) ' 

3.2.2. DEĞERLENDİRME - SONUÇ: 
1994-1996 yıllarında medyanın gündeminden düşmeyen ve KİT Komisyon tutanaklarının in

celenmesinde, Komisyon üyeleri tarafından da eleştiri konusu yapılarak gündeme getirildiği anla
şılan Turban Turizm A.Ş. ile ilgili yolsuzluk iddialarının doğru olup olmadığı hususunda yürütülen 
incelemeler sırasında Adalya Oteli İşletmesi'nde elde edilen bilgi ve belgeler, 

a) Menfaat temini ve zimmet kastı ile sahte veya yanıltıcı mahiyette düzenlendiği kanaatına 
varılan aşağıdaki firmalara ait faturalarla işletme kasasından çekilen paranın toplam 
2.380.852.674.-TL. olduğunu, 
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Firma Adı: 

Evgen Ticaret 

Prestij Müh. 

Elektro Sound 

Akarsan Ticaret 

Altınkonut İnşaat 

Önderoğlu Ticaret 

Kuzey Soğutma 

Ağalar Madencilik 

Kumbul Boya 

Cenk Mühendislik 

Yılı: 

1995 

1995 

1995 

1995 

1995 

1995 

1995 

1995 

1995-1996 

1995 

Toplam: 

Ödenen Tutar: 
165.887,500.-TL. 

139.593.900.-TL. 

56.590.000:-TL. 

151.581.500.-TL. 

37.950.000.-TL. 

10.925.000.-TL. 

103.500.000.-TL. 

246.510.000.-TL. 

1.093.414.774.-TL. 

374,900,O00,-TL 
2.380.852.674.-TL. 

b) Personel beyanlarında, usulsüz free konaklamalar, şirket araçlarının özel hizmetlerde kulla
nılması nedeniyle artan masraflar, tamir, bakım ve benzin masrafları işletmeye yüklenen özel araç
lar, Genel Müdür Ömer BİLGİN'in yeğeni olduğu anlaşılan Bilgin EKİZ ve Ahmet KABADAYI 
gibi sadece maaş ve avans almak için işletmeye uğradığı ileri sürülen şahısların kendilerine ve ge
tirdikleri misafirlerine verilen yemekli ikramlar ve çok sayıdaki free konaklamalar nedeniyle, ge-
lir-gider dengesi bozulan işletmenin, personele maaşlarını 3-4 ay ödeyemez duruma geldiğini, 

c) Usulsüz atandığı, belirlenen 11 kişinin Adalya Oteli İşletmesi'nde işe başlatıldığını, 

Ortaya koymuştur. 

Komisyonumuza tanınan sınırlı sürede, tespit edilemeyen, belgeler veya diğer gider hesapla
rında gizlenen miktarlarla, gelirlerden yapılan, ancak ortaya çıkarılması kapsamlı bir incelemeye 
bağlı olan miktarlar gözönüne alındığında, yapılan yolsuzluk miktarının çok daha büyüyeceği ve 
tespit edilenin en az 2-3 katı olacağı, muhakkaktır. 

Bu itibarla; 

a) Yukarıda unvanları yazılı firmalara ait olduğu belirlenen çok sayıdaki sahte veya yanıltıcı 
faturalar ile free konaklamalar karşılığı işletmeye verilen (2.380.852.674. +14.829.480.000.)= 
17.210.332.644.-TL. zarardan, 

b) Komisyon Başkanlığı'na ayrıca sunulan personel ve free konaklama konulu raporlar ile 
usulsüz olduğu belirlenen çok sayıdaki free konaklamalar ile personel atamalarından, 

İşletme zararına oluşan eylemlerin açığa çıkmasını önleme kastı ile Genel Müdürlük Müfettiş
lerini işletme teftişlerinden uzaklaştıran Turban eski Genel Müdürü Ömer BİLGİN başta olmak 
üzere, diğer Genel Müdürlük üst düzey yöneticilerinin, Antalya Bölge eski Müdürü Metin Riyaz 
KARAALTIN ile Adalya Otel İşletmesi eski Müdürü Turan TOK'un müştereken sorumlu olduğu, 

Adı geçenler hakkında yasal işlem yapılmasını teminen konunun yargıya intikal ettirilmesi
nin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 
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3.3. BELEK İŞLETMESİ 

3.3.1. İNCELEME 

3.3.1.1. ANTALYA KALEİÇİ MÜDÜRÜ TURAN TOK'UN İŞLETME 
HAKKINDAKİ USULSÜZ HARCAMASI: 

İşletmenin elektrik giderlerinin karşılanmasını teminen, Genel Müdürlükçe 11.11.1994 gün, 
6941-8620 nolu dekont ile gönderilen 100.000.000.-TL.'nin, 30.11.1994 gün, 1023 no.lu mahsup
la Şenol AKSOY adına 195 no'lu hesaba alındığı, yine aynı kişiye 31.12.1994 gün, 1181 nolu mah
supla bu hesaptan 100.000 000.-TL.'nm daha verildiği, 

Toplam 200.000.000.-TL'nın, Antalya Kaleiçi Eski Müdürü Turan TOK'un emriyle 
31.12.1994 gün, 1228 nolu mahsupta 320 nolu satıcılar.(Başkent Çamaşır) hesabına atılmak sure
tiyle, sanki ödenmiş gibi gösterilerek 195 nolu hesabın kapatıldığı, 

Bu miktarın; 22.03.1995 gün, 83 no'lu mahsupla, Genel Müdürlük Mali İşler Başkanı'nm şifa
hi talimatı ile "İsparta Seyahat Acentası'na ödenen iş avansının ilgili İşletmeye borç kaydı", açık
laması konulmak suretiyle 393 no'lu hesaptan tahsil edildiği, 

• Bu meblağı İsparta Seyahat Acentası'nca 180 no'lu gelecek aylara ait giderler hesabına atıla
rak muhasebeleştirildiği, fakat ne Belek, ne de Isparta'daki mahsup veya dekont eklerinde bu gide
rin sarf yerine ait hiçbir ödeme belgesinin bulunmadığı, yani 195 no'lu hesaptan alınan 
200.000.000.-TL'nın Genel Müdürlük Mali İşler Başkanı'nm da onayı alınarak başka bir işletmeye 
(İsparta Seyahat Acentası) dekont edilmek suretiyle iş avansı hesabının kapatıldığı, 

Anlaşılmıştır.(Ek:2/l-8) 
Konuyla ilgili olarak elde edilen bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde; yapılan harca

manın sarf yeri ile belgesinin olmayışı, 200.000.000.-TL.'nin işletmeden usulsüz olarak çekildiği
ni ve dekontlaşma yolu ile de kapatılmaya çalışıldığını ortaya koymaktadır. Bu eylemlerinden do
layı Kaleiçi Eski Müdürü Turan TOK hakkında yasal işlem yapılmalıdır. 

3.3.1.2. ANTALYA BÖLGE MÜDÜRÜ METİN RİYAZ KARAALTINTN 
İŞLETME HAKKINDAKİ USULSÜZ HARCAMASI: 

İşletmenin 30.12.1995 gün 1143 no'lu mahsubu ekindeki Genel Müdürlüğün 07.11.1995 gün 
66/9188 no'lu borç dekontu ile Belek İşletmesi'ne, Antalya Bölge Müdürü Metin Riyaz KARAAL-
TIN tarafından alındığı bildirilen 200.000.000.-TL. tutarındaki ondülin ve boya malzemesinin; İş
letmeye gelmediği ve bu dekont eki faturaların hayali olduğu, dekontun İşletme Müdürü tarafından 
kabul edilmemesine rağmen, Genel Müdürlük Mali İşler Başkanı Nevin BİLTEKİN'in talimatları 
ile İşletme Müdürü'nün izinli olduğu bir sırada Müdür Yardımcısı Ramazan KOCABAŞ tarafından 
hesaba alındığı, İşletme Müdürü O. Zafer Lale'nin Komisyonumuza muhatap 07.07.1996 gün, 130 
Sayılı yazılarından anlaşılmıştır. (EK:3/l-5) 

Hiçbir mal almadan, alınmışcasına fatura temin eden ve böylece işletmeden 200.000.000.-TL 
para çeken, Kaleiçi Eski Müdürü Metin Riyaz KARAALTIN, İşletme Müdür Yrd. Ramazan KO
CABAŞ ile bu olaydan haberdar olduğu halde, ödenmesi yolunda yazılı talimat veren Genel Mü
dürlük İdarî ve Malî İşler Daire Başkanı Nevin BİLTEKİN hakkında yasal işlem yapılmalıdır. 

3.3.1.3. KEMER İŞLETMESİNCE ALINDIĞI İDDİA EDİLEN VE 
İŞLETMEYE GELMEYEN MALZEME: 

Kemer İşletmesi'nin, nakit ihtiyacı için ödenen miktar açıklamasıyla, 30.06.1995 tarihli 109 ve 
107 no'lu dekontlar ekinde işletmeye gönderilen Oğuzlar Ticarete ait 200.000.000.-TL. tutarlı fa-
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turalar, 31.10.1995 tarihli 896 no'lu mahsupla 740 no'lu hesaba alınmış, ancak fatura muhteviyatı 
malzemeler stok kayıtlarına alınmamıştır. 

Bu itibarla Stok Hesapları'na alınmadan, direk gider hesaplarına alınan 200.000.000.-TL.'nın 
usulsüz olarak çekildiği ve dekontlaşma suretiyle kapatıldığı görülmüştür.(Ek:4/l-10) 

3.3.1.4. MÜDÜR YARDIMCISI AHMET UYANIK'IN İŞ 
AVANSINDAKİ YOLSUZLUK: 

Turban eski Genel Müdürü Ömer BİLGİN'in seçim çalışmalarına katılmak amacıyla İsparta ve 
Burdur vilayetlerine gittiği anlaşılan Belek İşletmesi eski Müdür Yardımcısı Ahmet UYANIK, bu 
gezi sırasında yaptığı harcamaları 30.11.1995 gün 1051 ve 30.12.1995 gün 1193 no'lu mahsuplar
la uhdesindeki iş avansından kapatmıştır. (Ek:5/1-40) 

Keza; adıgeçenin bu gezilerini Türban İşletmesi adına yaptığını belgeleyen görev onayı gibi 
herhangi bir belgenin muhasebe evrakına eklenmemiş olması, ayrıca ilgili personelin bu yönde şi
fahi beyanda bulunması bu görüşümüzü doğrulamaktadır. (Mahsup edilen fatura tutarı 
162.891.526.-TL.'dır.) 

3.3.1.5. BELDİBİ İŞLETMESİNDEN BELEK İŞLETMESİNE 
GÖNDERİLEN DEKONTTAKİ YOLSUZLUK: 

Turban Genel Müdürlüğünün "Beldibi İşletmesi'nin 31.12.1995 gün, 175 sayılı dekontu gere
ği, İşletmeniz payına düşen personelin yiyecek gideri olup hesabınıza borç kaydı" açıklamasıyla 
gönderilen 610.000.000.-TL. tutarlı 29.12.1995 gün, 8156 no'lu borç dekontunun, 31.12.1995 tarih 
1177 no'lu mahsup fişine kayden muhasebeleştirildiği görülmüştür. (Ek:6/l-3) 

Aynı şekilde, Turban Genel Müdürlüğünün diğer ünitelerine de gönderilen toplam 
6.100.000.000.-TL.'nın, Turban eski Genel Müdürü Ömer BİLGİN'in seçim çalışmalarında görev
lendirdiği personele verilen kumanya bedelini oluşturduğu, Turban Müfettişlerinin konuya ilişkin 
26.07.1996/3-3 sayılı soruşturma raporunda belirtilmiştir. (Ek: 10/11-19 Beldibi raporu) 

3.3.1.6. USULSÜZ PERSONEL ALIMLARI: 

Turban Turizm A.Ş. Beldibi İşletmesi'ne 1993-1995 yıllarında; 11 kişinin usulsüz olarak işe 
alındığı görülmüş,. 

Genel Müdürlüğün diğer ünitelerinde de aynı şekilde usulsüz işe alımların tespit edilmesi üze
rine; konu bütünlüğünün sağlanması bakımından usulsüz personel alımları ayrı bir rapor olarak dü
zenlenmiştir. -, 

3.3.2. DEĞERLENDİRME-SONUÇ: 
1994-1996 yıllarında medyanın gündeminden düşmeyen ve KİT Komisyon tutanaklarının in

celenmesinde, Komisyon üyeleri taraf.ndan da eleştiri konusu yapılarak gündeme getirildiği anla
şılan, Turban Turizm A.Ş. ile ilgili yolsuzluk iddialarının doğru olup olmadığı hususunda yürütü
len incelemeler sırasında Belek İşletmesinde elde edilen bilgi ve belgeler, 

a) İş avansı adı altında Şenol AKSOY'a verilen ve hiç bir sarf evrakı olmadan 320 no'lu "Sa
tıcılar Hesabı" ile 31.12.1994 tarihinde kapatılan 200.000.000.-TL.'lık iş avansının, daha sonra İs
parta Seyahat Acentası adına ödendiği gerekçesiyle Malî İşler Dairesi Başkanı Nevin BİLTEKİN'in 
şifahi talimatı doğrultusunda 320 no'lu hesaptan geri çıkarılarak, 393 no'lu C/H'a borç kayıtlanmak 
suretiyle İsparta Seyahat Acentası'na dekont edilmesinin, usulsüz avans kapatma yoluya yapılmış 
olan zimmet fiilini gizlemeye yönelik bir teşebbüs olduğunu, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi . (S. Sayısı : 115) 
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b) İşletmeye Ondulin ve boya malzemesi alınmadığı halde, 07.11.1995 tarih ve 6691-9198 
no'lu borç dekontu ekinde işletmeye gönderilen faturalar tutan 200.000.000.-TL'.nın, Antalya Böl
ge eski Müdürü Metin Riyaz KARAALTIN'a verildiği belirlenen 200.000.000.-TL.'hk iş avansının 
kapatılması amacıyla 30.12.1995 tarih ve 1143 no'lu mahsupla hesaplara alındığını, 

c) Fatura muhteviyatı malzemeler işletmeye gelmediği için 31.10.1995 tarihli mahsupla doğ
rudan stok hesapları yerine 740 no'lu hesaba alınan ve dekontlaşma yoluyla kapatılan 
200.000 000.-TL.'nm usulsüz bir ödeme olduğunu, 

d) İşletme Müdür Yardımcısı Ahmet UYANIK'm seçim çalışmalarında bulunmak üzere gitti
ği Isparta-Burdur vilayetlerinden temin ettiği 162.891.526.-TL.'lık faturaları kayıtlara aldırarak uh-
tesindeki iş avansı hesabından kapatma yoluna gittiğini, 

e) Genel Müdürlük düzeyinde usulsüz olarak atandığı belirlenen 338 kişiden, 11 kişinin Be-
lek'te işe başlatıldığını, 

Ortaya koymuştur. 

Komisyonumuza tanınan sınırlı sürede, tespit edilemeyen, belgeler veya diğer gider hesapla
rında gizlenen miktarlarla, gelirlerden yapılan, ancak ortaya çıkarılması kapsamlı bir incelemeye 
bağlı olan miktarlar gözönüne alındığında, yapılan yolsuzluk miktarının çok daha büyüyeceği ve 
tespit edilenin en az 2-3 katı olacağı, muhakkaktır. Bu itibarla: 

a) Yukarıda değinilen nedenlerden dolayı meydana gelen; 

(200.000.000.+200.000.000.+200.000.000.+162.891.526.)=762.891.526.-TL. zarardan, 

b) Komisyon Başkanlığı'na ayrıca sunulan personel konulu raporlarla usulsüz olduğu belirle
nen personel alımlarından, 

İşletme zararına oluşan eylemlerin açığa çıkmasını önleme kastı ile Genel Müdürlük Müfettiş
lerini işletme teftişlerinden uzaklaştıran Turban eski Genel Müdürü Ömer BİLGİN başta olmak 
üzere, Malî İşler eski Başkanı Nevin BİLTEKİN ile diğer Genel Müdürlük üst düzey yöneticileri
nin, Antalya Bölge eski Müdürleri Metin Riyaz KARAALTIN ve Turan TOK'un, Belek İşletmesi 
eski Müdür Yardımcısı Ahmet UYANIK'm, aynı yer Müdür Yardımcısı Ramazan KOCABAŞ'ın 
müştereken sorumlu oldukları, 

Kanaatine varılmıştır. 

Adı geçenler hakkında yasal işlem yapılmasını teminen konunun yargıya intikal ettirilmesi uy
gun olacaktır. 

3.4. ANTALYA BELDİBİ İŞLETMESİ 
3.4.1. İNCELEME 
3.4.1.1. ALTIN KONUT: 
Fatura bilgilerine göre; Kum, çakıl, kereste, kiremit, demir, çimento gibi inşaat malzemeleri 

sattığı anlaşılan ALTIN KONUT (Mustafa AKIN) firmasının, 1995 yılı içinde Turban Beldibi İş-
letmeRİ'ne düzenlemiş olduğu toplam 315.159.000.-TL.tutarlı 5(beş) adet faturanın (Ek:2/1 -6), Tur
ban Kaleiçi İşletmesine düzenlenen faturalar gibi sahte ve yanıltıcı belge olduğu, 

Antalya Defterdarlığı Üçkapılar V.D. Müdürlüğü'nün Komisyonumuza muhatap 09.07.1996 
tarih ve 7703 sayılı cevabi yazılarından anlaşılmıştır.(Ek:3/l-2) 
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Bu durum, Antalya Dcfterdarlığı'nın Komisyonumuza muhatap 05.09.1996 tarih ve 14173 
sayılı yazı eki Vergi Denetim Elemanlarının düzenlemiş olduğu basit rapor ile de doğrulanmıştır. 
(Ek:4/l-6) 

Diğer taraftan, ALTINKONUT firmasına ait 5 (beş) adet faturanın "Binalar Bakım Onarım 
Giderleri Hesabına" alındığı ve karşılığında alacak hesabı olarak, İşletme Müdürü Muhlis BAL'ın 
üzerinde bulunan "İş Avansı Hesabı"nın çalıştırıldığı, ilgili mahsup fişlerinin tümünün adı geçen 
tarafından imzalandığı anlaşılmıştır. 

Adı geçen Müdür mahsup fişleri ekinde yer alan Satınalmada yapılan ödemeli mübayalar ile 
ilgili faturalar döküm listesini doldurmuş ve imzalamıştır. Yine faturaların arkasında fatura muhte
viyatı malzemelerin alındığını ve kullanıldığını belirtir imzalar mevcuttur. 

Yukarıdaki hususlar değerlendirildiğinde, sahte olduğu kesinlik kazanan bu faturaları, aldığı 
iş avanslarını kapatmak için kullanan Beldibi İşletme Müdürü Muhlis BAL'ın, zimmet fiilini işle
diği, anılan fiilin rutin denetimle anlaşılamayacak olması çok yönlü inceleme ve soruşturmayla or
taya çıkarılması gözönüne alındığında nitelikli zimmet oluştuğu kanaatine varılmıştır. 

Bu hususlar hakkında Turban Müfettişliğince düzenlenen 23.07.1996 gün ve 2/2 sayılı soruş
turma raporu ilgisi nedeniyle Kaleiçi Raporuna eklenmiştir. (Ek:5/1-124 Kaleiçi) 

Yine, yukarıdaki eylemlerinden ötürü adı geçen İşletme Müdürü hakkında Turban Genel Mü
dürlüğünce ilgili yer Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu öğrenilmiştir. 

3.4.1.2. ÖVÜRELEKTRİK: 
ÖVÜR ELEKTRİK (Hamit ÖVÜR) firmasının, elektrik tesisatlarının bakımı, onarımı, malze

me ve işçilik bedeli olarak Turban Beldibi İşletmesi adına düzenlemiş olduğu 409.308v000.-TL. tu
tarlı faturaların; sahte ve yanıltıcı olduğu,(Ek: 5/1-4) 

Antalya Defterdarlığı Üçkapılar V.D. Müdürlüğü'nün Komisyonumuza muhatap 12.07.1996 
tarih ve 7933 sayılı yazılarından anlaşılmaktadır.(Ek:6) 

Adı geçen firmanın iğfal kabiliyeti olan sahte ve yanıltıcı belgelerini hesaplara alıp, ödenme
sini sağlamakla idare aleyhine haksız kazanç temin eden Beldibi İşletme Müdürleri ile Satınalma 
ve muhasebe yetkilileri hakkında gerekli yasal işlem yapılmalıdır. 

3.4.1.3. ESAT ARAL: 

Fatura bilgilerine göre; Turban Beldibi İşletmesine'çakıl, kum, kereste, demir gibi inşaat mal
zemeleri sattığı anlaşılan adı geçen firma hakkında, -

Antalya Defterdarlığı Üçkapılar V.D. Müdürlüğü'ndcn alınan 09.07.1996 gün, 7695 sayılı ce
vabi yazıda;(Ek:7/1-2) 

Söz konusu faturaların düzenlendiği aya isabet eden 1995/11. ve 12. aylara ilişkin KDV be
yannamesinin verilmediği, 

Yine; faturaların 15.02.1992 gün, 5726 sayı ile alınan izin yazısına istinaden bastırıldığı, 

Belirtilmekte ise de, incelenen toplam 4.892.178.458.-TL. tutarlı faturalar muhteviyatı, malze
melerin, adı geçen işletmenin ihtiyacının çok fevkinde olduğu, mahallinde yapılan incelemeleri
mizden anlaşılmakla birlikte, bu konuda ilgili personelin, belirtilen malzemelerin işletmeye gelme
diği yolundaki yazılı beyanlarının bulunması ve gayri ciddi teklif mektubu dikkate alındığın
da ;^^ /1 -30) 

Sözü edilen faturaların KDV'si veya belirli bir komisyon ödenmek suretiyle hatıra binaen te
min edilmiş faturalar olduğu ortaya çıkmaktadır. 
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Ayrıca, fatura muhteviyatı malzemelerin kullanım yerleri göz önüne alınarak Teknik Heyet 
marifetiyle mahallinde yapılan incelemede söz konusu malzemelerin kullanım yerlerinin olmadığı 
belirtilmiştir.(Ek:25/l-10) 

Firma ve düzenlemiş olduğu faturalar hakkında, daha ayrıntılı inceleme yapılması için konu 
Antalya Defterdarlığı'na iletilmiştir. 

3.4.1.4. TOPTANCI KASAP (Ayhan BAL): 
Fatura kayıtlarına göre; gıda maddeleri sattığı anlaşılan Toptancı Kasap Ayhan BAL'ın Tur

ban Beldibi İşletmesi adına düzenlediği ve 13.02.1996 tarih, 34 no'lu mahsup fişi ekindeki; 

01.02.1996 tarih 8461 no'lu faturayla 482.900.000.-TL. 
08.02.1996 tarih 8463 no'lu faturayla 396.360.000.-TL. 

15.02.1996 tarih 8464 no'lu faturayla 217.525.000.-TL. 
Toplam 1.096.785.000.-TL.'nın hesaplara alınmak suretiyle tediye edildiği görülmüştür. 
Sahte olduğu tespit edilen bu faturaların Beldibi İşletme Eski Müdürü Muhlis BAL tarafından 

kullanıldığı, îş avansından mahsup edilerek gider hesaplarına alınmak suretiyle zimmete geçirildi
ği, muhasebe kayıtlarına gider kaydedilen bu faturalarda yer alan yiyecek malzemelerinin işletme
ye gelmediği ve gelmesinin de mümkün olmadığı, zira söz konusu faturaları düzenleyen ve hiçbir 
ticari faaliyette bulunmayan Toptancı Kasap firması sahibi Ayhan BAL'ın komisyon mukabili sah
te fatura düzenlemekten Maliye Bakanlığı tarafından arandığı belirlenmiş bulunmaktadır. 

Adı geçen firma ve ilgililer hakkında Turban A.Ş. Müfettişlerince düzenlenen 20.06.1996 gün, 
62/2 sayılı raporun Antalya Cumhuriyet Savcılığına intikal ettiği öğrenilmiştir.(Ek:9/l-31) 

3.4.1.5. SİYASİ NİTELİKLİ ÇALIŞMA YAPAN ÇOK SAYIDA PERSONELİN 
İAŞE GİDERLERİNİN İŞLETMECE KARŞILANMASI: 

Turban eski Genel Müdürü Ömer BİLGİN, Antalya eski Bölge Müdürü Metin Riyaz KARA-
ALTIN ve Beldibi eski İşletme Müdürü Muhlis BAL'ın görevlerini kötüye kullanmak ve seçim ya
salarına muhalefet suçlarını işledikleri muhasebe kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır.Şöyle 
ki; 

a- Donbay Tavukçuluk firmasına ait 29.11.1995/006970 no'lu ve 92.000.448.-TL. 
04.12.1995/006971 no'lu ve 92.000.448.-TL. tutarındaki i ki fatura karşılığı 1.600 kg piliç eti, " 

b- Hüseyin ve Yılmaz Dolaşık firmasına ait 17.11.1995/974900 no'lu ve 6.150.000.-TL. tuta
rındaki 205 kg domates, 

c- Batı Gıda firmasına ait 06.12.1995/62754 no'lu fatura karşılığı 26.556.000.-TL. tutarında 
margarin ve biber, -

d- Mehmet Samanlı firmasına ait 18.11.1995/52722 no'lu fatura karşılığı 3.920.000.-TL. tuta
rında sivfibiber, 

Alındığı ve toplam 220.626.896.-TL. tutarındaki faturaların 29.12.1995 gün ve 779 no'lu mah
sup fişi ile 180.1.16 no'lu "Gelecek Aylara Ait Giderler Hcsabı"na kaydedildiği görülmüştür. 

Öte yandan, söz konusu malzemeler için, ambar giriş ve çıkış fişlerinin düzenlenmemesi, stok 
hesaplarının çalıştırılmaması ve direk gider hesaplarına alınması ve ambara girmeden mutfak de
partmanına verilmesi, bilinen muhasebe kurallarına aykırı düşmektedir. 

Konu ile ilgili olarak Turban A.Ş. Müfettişlerince ifadesine başvurulan Müdür Yardımcısı Arif 
EKŞİ'nin 03.05.1996 tarihli ifadesinde; 1995 yılı Kasım ayı içerisinde 250-300 Turban personcli-
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nin burada konakladıklarını, yiyip, içtiklerini, seçim çalışmalarına katılmak için burayı kullandık
larını, buradan seçim çalışmalarına katılan işletme personeline kumanya hazırlandığını, söz konu
su usulsüz hizmetlerin Metin Riyaz KARAALTIN ve Muhlis BAL'ın talimatlarıyla yapıldığını be
lirtmişlerdir. v 

Aynı konuda ifadesine başvurulan Aşçı Suat AYSAL, Ali POTKAVAK ve Miisliim DU-
MAN'ın ifadelerininde aynı doğrultuda olduğu görülmüştür. 

Yukarıdaki bilgi ve belgeler değerlendirildiğinde/Temmuz ve Ağustos aylarında personel için 
iaşe gideri olarak 314.963.014.-TL. harcanmış iken, işletmenin kapalı olduğu ve sadece daimi per
sonele yemek çıkarılan Kasım ve Aralık aylarında 4.292.696.466.-TL olmasının seçim giderleri 
harcamalarının dışında izah edilmesi mümkün değildir. 

Nitekim, Beldibi İşletmesindeki diğer işletmelere gönderilen 6.100.000.000.-TL. tutarlı yiye
cek giderinin farklı miktarlarda diğer işletmelere dekont edilerek dağıtılmış olması bu görüşümü
zü doğrulamıştır. (Ek: 10/1-10) 

Yukarıda değinilen olumsuz eylemleri nedeniyle kusurlu görülen personel hakkında gerekli 
yasal işlem yapılması için Turban Genel Müdürlüğünce ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na gerekli baş
vuru yapıldığı'öğrenilmiştir.(Ek: 10/11-19) 

3.4.1.6. ANTALYA BÖLGE MÜDÜRÜ METİN RİYAZ KARAALTININ ZİMMETİ : 

Antalya eski Bölge Müdürü Metin Riyaz KARAALTIN'ın; 06.11.1995 tarih ve 704 no'lu mah
sup fişi ekindeki 02.11.1995/MİB/6593-9080 no'lu Genel Müdürlük dekontu ile (İşletmenin ihtiya
cı için açıklamasıyla) Emlak Kredi Bankası'nm 250.000.000.-TL.'lık 02.11.1995 tarih ve P-1760273 
no'lu çekini keza; 22.09.1995 /585 no'lu mahsup ekindeki 23.08.1995 gün MİB/5117-7240 no'lu Ge
nel Müdürlük dekontuyla (Beldibi İşletmesi'nin kasa ihtiyacı için) denilmek suretiyle 50.000.000.-
TL. nakit parayı fişleri imzalamak suretiyle aldığı ve zimmetine geçirdiği anlaşılmıştır. 

Öte yandan, yukarıda bahsedilen çeki, şoförü Yalçın YÜCEBULUT adına düzenlediği, bu ki
şi tarafından Emlak Bankası Kemer Şubesinden tahsil edildiği, bu konunun anlaşılmasıyla zimmet 
fiiline adı geçenin de iştirak ettiği görülmüştür. 

Metin Riyaz KARAALTIN işletme ihtiyacı adı altında Genel Müdürlük'ten ve Turban Beldi
bi İşletmesi'nden aldığı toplam 300.000.000.-TL.'yi herhangi bir belge ibraz etmeden işletmenin gi
der hesaplarına kaydetmek suretiyle zimmetine geçirdiği anlaşılmıştır. 

Çok yönlü inceleme ile ortaya çıkarılabilen ve yasalara göre suç teşkil eden eylemlerinden ötü
rü yukarıda isimleri geçenler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını teminen Turban Genel 
Müdürlüğü'nce ilgi yer Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu öğrenilmiştir. 
(Ek:ll/l-29) 

3.4.1.7. KARAR DEFTERİNDEKİ USULSÜZLÜKLER VE BU KONUDAKİ 
PERSONEL BEYANI: 

Turban Turizm A.Ş. Beldibi İşletmesi'ne ait Karar Defterlerinin incelenmesinde; (Ek: 12/1-21) 
a) 1994 yılında Satınalma Komisyonunda Y. Muhlis BAL, Arif EKŞİ, O. Zafer LALE, ambar 

memuru ve ilgili departman şefinin bulunduğu, 
b) Tesellüm Komisyonunda ise; Mustafa BASRİ, Ali ELALAN ve ilgili departman şefinin bu

lunduğu, . 
c) Karar Defterine; karara mesnet teşkil eden evrakın tarih ve sayısının, karar mevzusunun ve 

karar sıra numarasının yazılmadığı, 
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d) Karar metnine işi yapacak ve malzeme satacak kişi veya firma isimleri ile tekliflerinin ya
zılmadığı, 

e) Karar defterinde, alınmış olan kararların; oy çokluğu ile mi, yoksa oy birliği ile mi alındığı 
hususuna yer verilmediği, 

f) 15.09.1994 tarihli kararın tetkikinden de anlaşılacağı üzere; alınan kararlardan iş yapıldık
tan sonra alındığı, 

Şeklinde usulsüzlük olarak nitelendirilebilecek eksiklikler tespit edilmiştir. 

Öte yandan karar defterinde imzası bulunan Satmalma memuru Selahattin ÖZDEMİR'in; alı
nan 25.04.1995 tarihli ifadesinde, Komisyon karar defterinde bulunan imzalarını 1996 yılı Mart ayı 
içerisinde attığını, geçmişe yönelik yapılan işleri bilmeden imzalamakla hatalı davrandığını ve bu 
konuda icbar edildiğini belirtmiştir. 

Market Şefi Nizamettin AKKAYA'nın 24.04.1996 tarihli ifadesinde, 1995 yılında hiçbir Ko
misyona katılmadığını, buna rağmen Muhasebe Şefi Zeki ÇALIŞ'ın icbarı üzerine 1996/Mart ayın
da geçmişe yönelik olarak alınan tüm satmalma ve iş yaptırma kararlarını imzaladığını, ancak çok 
pişman olduğunu, satın alınan malzemelerle ilgisinin bulunmadığını beyan etmiştir. 

Yukarıda adı geçenleri karar defterine imza atmaları hususunda zorlayan Muhasebe Şefi Zeki 
ÇALIŞ'ın 25.04.1996 tarihli ifadesinde İşletme Müdürünün Meclis Araştırma Komisyonunu gerek
çe göstererek karar defterini hazırlamasını istediği, bunun üzerine Müdür Yardımcısı Arif EKŞİ ile 
birlikte Karar Defterini 1996 yılı Mart ayı içerisinde düzenlediklerini, 1995 yılı içerisinde alınan 
faturaları, her kararın altına bölüştürdüklerini, daha Önce hiç karar defteri yazmadığını, bu nedenle 
acemice yazıldığını, kararda isimleri zikredilen personele 1996/Mart ayı içerisinde imzalattığını, 
amirlerinin emirleri doğrultusunda hareket ettiğini, 

Yine ifadesinde; 
Gelen faturaların arkası İşletme Müdürü tarafından imzalandığı için, muhasebe kayıtlarına in

tikal ettirilmesinde sakınca görmediğini, 1995 yılı muhasebe kayıtları incelendiğinde ilgisiz fatura
ların, ilgisiz hesaplara alındığının görüleceğini 1995 yılı 277 ve diğer özel tükenmeye tabii varlık
lar hesabının 15.655.028.000.-TL. bakiye vermesini giyecek, bakım, onarım gibi gider hesapları
nın aşırı şişmesi üzerine bu hesaba virman yapmasından kaynaklandığını ve böylece gider hesap
larının düşük gösterildiğini, 

Beyan etmiştir. 
1995-1996 yılları Karar Defterleri ile alınan ifadelerin değerlendirilmesinde; 
Beldibi'nde 1994, 1995 yıllarında yapılan işlerin tamamının göstermelik olduğu, 

Karar defterinin sonradan düzenlendiğinin anlaşılmasıyla kesinlik kazandığı, bu yola sonradan 
tevessül edilmesinin, usulsüz eylemlerin gizlenmesine yönelik olduğunun, kanaatine varılmıştır. 

Karar defterinde isimleri geçen personel hakkında gerekli yasal işlem yapılmalıdır. (Ek: 13/1 -7) 

3.4.1.8. PERSONEL BEYANINA GÖRE İŞLETMEYE GELMEYEN 
MALZEME ALIMLARI: 

a) Kum, çakıl, boya, badana gibi malzemelerin satışının yanı sıra, çevre düzeni, bina yapımı 
vs. işlerlede iştigal ettiği fatura bilgilerinden anlaşılan Cemal DOĞAN firmasının, Turban Beldibi 
İşletmcsi'ne 1995 yılı içerisinde toplam 281.359.233.-TL. tutarında, (Ek: 14/1-3) 

b) Yiyecek malzemesi, kırtasiye boya malzemesi sattığı anlaşılan HAKYURT firmasının Bel
dibi İşletmesine 1995 yılı içerisinde toplam 3.353.519.829.-TL. tutarında, (Ek: 15/1-22) 
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c) Fatura bilgilerine göre; çimento, fayans ve sıhhi tesisat malzemesi sattığı anlaşılan ANTE-
MA SPORT firmasının, 1995 yılı içerisinde düzenlenen faturalarla toplam 1.206.422.174.-TL. tu
tarında, (Ek: 16/1-4) 

d) Yat gezisi düzenlediği anlaşılan KOSOVALI TUR firmasının, 1995 yılı içerisinde Beldibi 
İşletmesine 1.105.294.400.-TL. tutarında, (Ek: 17/1-7) 

e) Boya ve boya malzemesi satan Atilla ÖZEN firmasının, 1995 yılı içerisinde Beldibi İşlet
mesi adına 289.926.500.-TL. tutarında, (Ek: 18/1-4) 

f) Fatura kayıtlarına göre, termostat, kılcal boru, bakır boru gibi malzemeleri sattığı anlaşılan 
AKARSAN firmasının, 1995 yılı içerisinde Turban Beldibi İşletmesine ekli faturalarla toplam 
731.890.750-TL.*lık tutarında, (Ek: 19/1-6) 

g) Yine; Beldibi İşletmesine 1995 yılı içerisinde mahsup fişi eki faturalarla GÜNEŞ GÜN ISI 
firmasının 114.900.000.-TL., UĞRAK GIDA SAN'nin 123.450.000.-TL. tutarında, (Ek:20/1-4, 
21/1-4) 

h) ARALCAN firmasının 1995 yılında toplam 2.894.629.208.-TL. tutarında, (Ek:22/1 -25) 
ı) ADALYA firmasının 1995 yılında toplam 123.977.000.-TL. tutarında, (Ek:23/l-3) 

i) ALTINOK İNŞAAT firmasının 1995 yılında toplam 1,823.309.000.-TL. tutarında, (Ek:24/l-7) 
Fatura düzenlendiği anlaşılmış bulunmaktadır. 

Söz konusu firmalar ve düzenlemiş oldukları faturalar hakkında, Antalya Defterdarlığına ya
zılan yazıda, gerekli incelemelerin yapılarak neticenin ivedi olarak Komisyonumuza intikal ettiril
mesi istenmiştir. 

Yukarıdaki firmalardan ALTINOK firmasının düzenlediği faturalarda belirtilen malzemelerin 
işletmeye gelmediği, yine belirtilen işlerin yapılmadığı hususunda, komisyonumuzda görevli tek
nik elemanlar inceleme raporu düzenlemişlerdir. (Ek: 25/1-10) 

Diğer taraftan, faturalar ve firmalar hakkında Beldibi İşletmesi'nde görevli personeli yazılı be
yanları ve mahallinde yaptığımız incelemeler sonucunda, yukarıda isimleri zikredilen firmaların 
düzenledikleri faturaların büyük bir kısmının yanıltıcı belge olduğu KDV'si ödenerek hatıra bina
en alındığı Veya komisyon karşılığı temin edildiği kanaatindeyiz. 

3.4.1.9. FREE KONAKLAMALAR (Bedelsiz Konaklamalar): 

1993-1996 yıllarına ait incelenebilen bir kısım konaklama belgelerinden, Antalya Turban Bel
dibi İşletmesinde 1623 odanın mevzuata aykırı bir şekilde free (bedelsiz) konaklama, işlemine ta
bi tutulduğu tespit edilmiştir. 

Söz konusu usulsüz işlemlerin açığa çıkmaması için; 
— Gelen müşteriler için folyo açılmadığı, 
— Haus-Keeper raporlarında dolu odaların boş olarak gösterildiği, 
— Registration Form (konaklama) belgesi düzenlenmediği, 
— Gelecek Konuklar Listesinde free kalacak misafirlere ait kayıtlara yer verilmediği, 
Görülmüştür. 

Bu duruma göre; free işlemine tabiî tutulan bir odanın 20.-$ olduğu dikkate alındığında adı ge
çen işletmenin 2.921.400.000.-TL. zarara uğratıldığı gerçeği ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle ilgili
ler hakkında gerekli yasal işlemlere tevessül olunmalıdır. 
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Usulsüz free konaklamaların Genel Müdürlüğün diğer ünitelerinde de görülmesi üzerine; ko
nu bütünlüğünün,sağlanması için ayrı bir rapor düzenlenmiştir. 

3.4.1.10. USULSÜZ PERSONEL ALIMLARI: 

Turban Turizm A.Ş. Beldibi İşletmesi'ne 1993-1995 yıllarında; 15 kişinin usulsüz olarak işe 
alındığı görülmüş, 

Genel Müdürlüğün diğer ünitelerinde de aynı şekilde usulsüz işe alımların tespit edilmesi üze
rine; konu bütünlüğünün sağlanması bakımından usulsüz personel alımları ayrı bir rapor olarak dü
zenlenmiştir. 

3.4.1.11. TEKNİK HEYET İNCELEME RAPORU : 
, Komisyonumuzda görevli teknik elemanların mahallinde incelemeler neticesinde düzenlemiş 

oldukları 18.09.1996 tarihli raporda; yapıldığı belirtilen işler için kullanılan malzemenin 1995 yılı 
Birim fiyatlarına göre 466.550.000.-TL tutarında olduğu, 

Altınok firmasına; trafo ve panoların yenilenmesi, bakım ve onarım için ödenen 
1.823.309.000.-TL*nm karşılığının bulunmadığı, 

Belirtilmiştir. (Ek:25/1-10) 
3.4.2. DEĞERLENDİRME-SONUÇ 

Turban Genel Müdürlüğü hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin olarak işlemleri incelemeye 
alınan Beldibi İşletme Müdürlüğünde, 

İmalat, tadilat, bakım ve onarım işleri yaptığı ve işletmeye malzeme verdiği gerekçesiyle fa
turaları işletme hesaplarına alınan firmalar aşağıda değerlendirilmiştir. 

Şöyle ki; 

1. Aşağıda ayrıntısı verilen firmalara yapılmış olan, 
Firma Adı: Yılı : Fatura Tutarı: 
Altın Konut 1995 315.159.000.-TL 
Övür Elektrik • 1995 409.308.000.-TL 
Esat Aral 1995 4.892.173.458.-TL • • ' . . • • 
Top. kasap Ayhan Bal 1996 1.096.785.000.-TL 

TOPLAM 6.713.425.458.-TL 

Ödemelere gerekçe olarak işletme kayıtlarına alınan ve aslında muhteviyatları işletme imkân
ları dahilinde yaptırılmış olan işler hakkında düzenlenen söz konusu faturaların sahte ve yanıltıcı 
belge olduğu kesinlik kazanmıştır. 

2. Turban Beldibi İşletmesi'ne fatura düzenleyen aşağıdaki firmalara ait faturaların; 

Firma Adı: 
Cemal Doğan 
Akyurt Ticaret 
Antema Sport Ticaret 
Kosovalı Turizm Tic. 
Atilla Özen 
Akarsan Ticaret 
Güneş Gün Isı 
Uğrak Gıda Sanayi 

Yılı : 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
1995 

Fatura Tutarı: 
281.359.233.-TL 

3.353.519.829.-TL 
1.206.422.174.-TL 
1.105.294.400.-TL 

289.926.500.-TL 
73.1.890.750.-TL 
114.900.000.-TL 
123.450.000.-TL 
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Firma Adı: Yılı : Fatura Tutarı: 
Aral Cam 1995 2.894.629.208.-TL 
Adalya Firması 1995 123.977.000.-TL 

Altmok Firması 1995 1.823.309.000.-TL 

TOPLAM 12.048.678.094.-TL 
Yanıltıcı belge olduğu ve fatura muhteviyatı malzemelerin işletmeye teslim edilmediği, bu ne

denle yapılan ödemelerin karşılıksız olduğu yönünde işletme personelinin yazılı beyanları bulun
maktadır. 

3. Komisyonumuzda görevli teknik elemanların mahallinde incelemeler neticesinde düzenle
miş oldukları 18.09.1996 tarihli raporda; yapıldığı belirtilen işler için kullanılan malzemenin 1995 
yılı Birim fiyatlarına göre 466.550.000.-TL tutarında olduğu, 

Altınok firmasına; trafo ve panoların yenilenmesi, bakım ve onarım için ödenen 
1.823.309.000.-TL'nın karşılığının bulunmadığı, 

Belirtilmiştir. 
4. Şoförü Yalçın BULUT aracılığı ile tahsil edilen çek karşılığı 300.000.000.-TL'nın, Antalya 

Bölge eski Müdürü Metin Riyaz KARAALTIN tarafından zimmete geçirildiği görülmüştür. 
5. Komisyonumuzca talep edilen işletme karar defterlerinin incelenmesinde, 1995 yılında ya

pıldığı öne sürülen işler için alınan kararların 1996/Mart ayında düzenlendiği ve faturaların düzme
ce kararların altına bölüştürüldüğü, satınalma memuru Selahattin Özdemir, Market Şefi Nizamettin 
Akkaya ve Muhasebe Şefi Zeki Çalış'ın Turban Müfettişliğince alınan ifadelerinde yer almıştır. 

6. İşletmeye usulsüz free (bedelsiz) konaklamalar nedeniyle 2.921.400.000.-TL zarar veril
miştir. . 

7. Turban Genel Müdürlüğü tüm birimlerinde usulsüz atanan 338 kişiden, 15 kişinin Antalya 
Beldibi İşletmesi'ne işe başlatıldığı, 

Anlaşılmıştır. 
Sonuç olarak; 
1994 ve 1996 yıllarında medyanın gündeminden düşmeyen ve KİT Komisyon tutanaklarının 

incelenmesinde, Komisyon üyeleri tarafından da eleştiri konusu yapılarak gündeme getirildiği an
laşılan Turban Turizm A.Ş. ile ilgili yolsuzluk iddialarının doğru olup olmadığı hususunda yürütü
len incelemeler sırasında Beldibi İşletmesi'nde elde edilen bilgi ve belgeler; 

a) Menfaat temini ve zimmet kastı ile sahte veya yanıltıcı mahiyette düzenlendiği belirlenebi
len faturalarla işletme kasasından çekilen paranın (6.713.425.458.+ 12.048.678.094.)= 
18.762.103.552.-TL olduğunu, 

b) Usulsüz free (bedelsiz) konaklamalar nedeniyle oluşan işletme zararının 2.921.400.000.-TL 
olduğunu, . . ' . ' • . 

c) Usulsüz atandığı ismen belirlenen 15 personelin Beldibi İşletmesinde işe başlatıldığını, 
d) Antalya eski Müdürü Metin Riyaz KARAALTIN'ın zimmetine geçirdiği miktarın 

300.000.000.-TL olduğunu, 
e) Komisyonumuza tanınan sınırlı sürede, tespit edilemeyen, belgeler veya diğer gider hesap

larında gizlenen miktarlarla, gelirlerden yapılan, ancak kapsamlı bir incelemeyle ortaya çıkarılabi
lecek olan miktarlar da göz önüne alındığında, yapılan yolsuzluk miktarının çok daha büyüyeceği 
ve tespit edilenin en az 2-3 katı olacağını, 

Ortaya koymuştur. 
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Yukarıda değinilen usulsüz personel atanmasından ve işletmenin (300.000.000.+ 
18.762.103.552.+2.908.800.000.)=21.970.903.552.-TL,hk zarara uğratılmasmdan; yalanladığı yol
suzlukları gizleme kastı ile Genel Müdürlük yaptığı dönemde Kurum Müfettişlerine teftiş, incele
me ve-soruşturma görevi vermediği anlaşılan Ömer BİLGİN başta olmak üzere, Genel Müdürlük 
üst düzey yöneticilerinin, Antalya Bölge eski Müdürü Metin Riyaz KARAALTIN ve yine Bölge 
eski Müdürü Turan TOK ile Beldibi İşletmesi eski Müdürü Muhlis BAL, Muhasebe Şefi Zeki ÇA
LIŞ, Müdür Yardımcısı Arif EKŞİ'nin müştereken sorumlu olduğu, kanaatine varılmıştır. 

Bu itibarla, adı geçenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılmalıdır. 

3.5. ÇEŞME OTELİ İŞLETMESİ 
3.5.1. İNCELEME: 
3.5.1.1. ÖZELLEŞTİRİLEREK SATILMASI: 
Turban Çeşme Oteli ve ve Aneksi ile Lojmanları Özelleştirme Yüksek Kurulü'nun 12.01.1995 

tarih ve 95/8 sayılı kararı ile 09.08.1995 tarihinde ihale edilmiş, 17.10.1995 tarih 95/74 sayılı ka
rarıyla da satış işlemleri tamamlanarak alıcısına devredilmiştir. (Ek: 3-4) 

3.5.1.2. BİLGİSAYAR KAYITLARININ SİLİNMESİ : 
İşletmede yolsuzlukların olduğu 1995 yılma ait Komisyonumuza çok az sayıda evrak (mart, ni

san, haziran, temmuz ayları tahsil, tediye ve mahsupları) intikal etmesi üzerine, bilgisayar kayıtların
dan yararlanılmak istenmiş, ancak bilgisayardaki tüm kayıtların silinerek sıfırlandığı öğrenilmiştir. 

Bu konuda Data Digital Logo Yazılım Firması Teknik Servis Departmanı tarafından düzenle
nen 13.05.1996 tarihli tutanakta, işletmenin bilgisayarında 4 Aralık 1995 tarihinde 5177 kullanılış 
kayıt sayısı var iken ve bilgiler mevcut iken 6 Şubat 1996 tarihinde bilgilerin ve kayıtların sıfır (0) 
olduğunun görüldüğü, Turban Çeşme Oteli'nin 1995 yılına ait hiçbir bilgisine ulaşılamadığı belir
tilmektedir. (Ek: 5-44) 

3.5.1.3. MİZANLARDAKİ FARKLILIKLAR: 
Komisyonumuza ihtikal eden evraklar arasında, ilki 10 Şubat1995 tarihini taşıyan genel, di

ğerleri 23 Mayıs, 31 Mayıs, 9 Haziran, 14 Haziran, 19 Haziran, 23 Haziran, 26 Haziran, 4 Tem
muz, 8 Temmuz, 17 Ağustos, 14 Eylül, 14 Ekim 27 Ekim, 31 Aralık genel ve 31 Aralık kapa
nış olmak üzere toplam 16 adet mizana rastlanmıştır. (Ek: 45-103) 

Bu mizanlarda yer alan ve işletmenin'ticari borçlarının takip edildiği; 320 no'lu satıcılar hesa
bının tetkikinde; 

Düzenlenme ilkesi açısından, mali tablolarda yer alan rakamların hesap grupları itibariyle yıl
başından yıl sonuna doğru artan bir çizgi takip etmesi gerekirken, yukarıda sözü edilen mizanlar
dan 320 no'lu satıcılar hesabındaki bazı firmaların hesaplarında tereddütler ve şüpheler uyandıran 
düşüşlerin ve yükselmelerin olduğu, 

31.12.1995 tarihli mizanın (Ek: 94-98) 320 no'lu satıcılar hesabının "alacak" hanesinde 
73.219.451.696.-TL. kayıtlı iken, bu rakamın aynı tarihli kapanış mizanında (Ek: 99-103) 
278.710.000.-TL. fazlasıyla 73.498.161.696.-TL. olarak kayıtlandığı, söz konusu fazlalığın 
178.710.000.-TL. 'nın (196) sırada kayıtlı Demir Polat Firması'nın 1.888.449.500.-TL'na ilave edi
lerek anılan firma alacağının kesin mizanda 2.067.159.500.-TL.'ye çıkarıldığı ve tamamının öden
miş gösterildiği, kalan 100.000.000.-TL.'nın (209) sırada kayıtlı Güler Sondajcılık Firması'nın 
1.225.292.512.-TL. tutarlı alacağının üzerine ilave edilerek, aynı firma alacağının kesin mizanda 
1.325.292.512.-TL. olarak gösterildiği ve karşılığının firmaya ödendiği, 

Görülmüştür. 
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Yukarıda da değinildiği üzere, bir ayda bazen birden fazla'mizan düzenlenmesinin, ihtiyaçtan 
ziyade ödemelerdeki düzensizlikleri ve yolsuzlukları gizlemeye yönelik olduğu düşünülmektedir. 

3.5.1.4. MİZAN KAYITLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ : 

Aylık mizanların incelenmesinde dikkati çeken başka bir husus da, işletmenin özeli eştiril erek 
satıldığı 1995 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde satıcı firmalardan yaklaşık 15 milyar li
ralık malzeme alınması ve yine bu aylarda firmalara yaklaşık 18 milyar liralık ödeme yapılmasıdır. 
Sözü edilen döneme ait muhasebe evrakları ve detaylı bilgisayar kayıtları Komisyonumuza teslim 
edilmediğinden evraklar üzerinde ayrıntılı inceleme yapılamamıştır. 

Ancak aylık mizanlar üzerinde yapılan incelemede, 
- İşletmenin satıcı firmalar borçlarını ve ödeneklerini gösteren 320.1.03 no'lu "Gerçek ye Tüzel 

Kişilere Borçlar" hesabının borç ve alacak karşılaştırılmasında, 

' Borç (.-TU Alacak (.-TU 

27.10.1995 mizanı (Ek: 89) 49.038.025.136 57.955.688.556 
31.12.1995 mizanı (Ek: 94) . 67.999.001.194 73.219.451.696 
Artış farkı 18.060.976.058 15.263.763.140 

Burada borç kısmındaki artış firmalara yapılan ödemeleri, alacak kısmındaki artış ise firmalar
dan yapılan alımları göstermektedir. 

Görüldüğü gibi, işletmenin özelleştirilerek satıldığı 9 aydan sonra firmalardan yaklaşık 15 mil
yar liralık malzeme alımı yapılmış ve tamamı ödenmiştir ve bu alımların tamamına yakınını duvar
dan duvara taban halısı, somya, yatak, mobilya gibi demirbaş alımları oluşturmaktadır. 

Aynı zamanda işletmenin son mizanı olan 31 Aralık mizanında (Ek: 94-98) daha önce malze
me alımı yapılmayan ve hesaplarda bulunmayan Şahin Ticaret, Tempa Ticaret, Ser Mobilya gibi 
yeni firmalar da bulunmaktadır ve bu firmalardan 

Şahin Ticaret'e 2.028.048.000.-TL. 

Tempa Ticarefe 2.901.795.000.-TL. 

Ser Mobilya'ya 4.028.566.250.-TL. 
ödenmiştir. Bu firmalar vergi dairelerinde sicil kaydı olmayan hayali firmalardır. 
Anlaşılmaktadır ki, Çeşme Oteli İdarecileri, Otel satıldıktan sonra dahi yolsuzluklarına devam 

etmişler ve daha önceleri işletmeden usulsüz olarak çektikleri paralara karşılık kayıtları sahte fatu
ralarla kapatma yoluna gitmişlerdir. 

3.5.1.5. FATURALARI SAHTE (NAYLON) OLAN FİRMALAR : 
Komisyonumuza ihtikal eden bilgi, belge ve faturalar hakkında ilgili vergi daireleri ile yapılan 

yazışmalara ve Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişlerinin raporuna (Ek: 104) göre, 
sicil kaydı olmadığından, gerçek olmadığı veya gerçek olmasına rağmen kestiği faturaların sahte ol
duğu anlaşılan firmalardan Turban A.Ş. Çeşme Oteli İşletmesine 1995 yılında alındığı iddia edilen 
malzemeler karşılığında yapılan ödemeler ile firmaların şu andaki durumları aşağıda gösterilmiştir. 
Bu firmalara yapılan ödemelerde, işletmenin son mizanı olan 31.12.1995 tarihli mizan (Ek: 94-98) 
kayıtları esas alınmış, ayrıca firmaların bulunabilen faturaları da rapora eklenmiştir. 

3.5.1.5.1. Hüseyin Dizdar Akaryakıt ve Tuğla Bayiliği: 
İzmir Defterdarlığı Vergi Denetmenliğinin raporuna göre 31.12.1991 tarihinde işini terketmiş-

tir, adresinde bulunamamaktadır ve firma adına düzenlenen faturalar sahtedir. (Ek: 105-100) 
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31.12.1995 tarihli mizana göre firmadan 1.576.791.000.-TL.'lik malzeme alınarak karşılığı 
ödenmiştir. 

Firmanın komisyonumuza intikal eden 3 adet faturası rapora eklenmiştir. (Ek. 110-112) 

Bu faturalardan, ; 
055798 no'lu olanının tarihi yoktur. 

055894 no'lu olanının tarihi 26.04.1995 olduğu halde bu tarihten sonra kesilmesi gereken 
055897 no'lu faturanın tarihi 04.04.1995'dir. 

3.5.1.5.2. Özhünkar Dış Ticaret ve Turizm Ltd. Şti.: 
Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişlerinin düzenlediği raporda, 
Faturaların firmaya ait olduğu, ancak Çeşme Oteli'ne satışlarının olmadığı ve fatura düzenle

medikleri, firmada çalışan Enis Erol'un işten ayrılırken çaldığı faturaları boş olarak Çeşme Oteli 
Müdürü Sabri Bayraktar'a verdiği, bu kişi tarafından da yapıldığı iddia edilen bazı giderlerin bel-
gelendirilmesinde kullanıldığı, 

Belirtilmektedir. (Ek: 104, Sh: 8) 
Yani çalıntı faturalar İşletme Müdürü Sabir Bayraktar tarafından yolsuzlukların gizlenmesin

de kullanılmıştır. 

31.12.1995 tarihli mizana göre firmadan 1.119.031.876.-TL.'lik malzeme alınarak karşılığı 
ödenmiştir. 

Firmanın Komisyonumuza intikal eden 5 adet faturası rapora eklenmiştir. Bu faturaların tarih
leri yoktur. (Ek: 113-117) 

3.5.1.5.3. İsmail Kaygusuz: 
İzmir Defterdarlığı Vergi Denetmenliği'nin raporuna göre mükellef işini 30.07.1995 tarihinde 

terk etmiş, ayrıca 1995 yılı mükellefiyetlerini yerine getirmemiştir. Düzenlediği faturalar, gerçek 
mal alım satımına dayanmayan, sahte belgelerdir. (Ek: 118-128) 

31.12.1995 tarihli mizana göre 461.127.Ö00.-TL.'lik malzeme alınarak karşılığı ödenmiştir. 
Faturalar bulunamadığı için rapora eklenememiştjr. 

3.5.1.5.4. Özgül Medikal Cihazları Ltd. Şti.: 
Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişlerinin düzenlediği rapora göre, mükel

lef Kasım /1994'den beri hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmemektedir. Adresini terk etmiştir ve 
nerede olduğu bilinmiyor. Faturaları herhangi bir mal ve hizmet alımı karşılığı olmayan sahte bel
gelerdir. (Ek: 104-Sh:20) 

31.12.1995 tarihli mizana göre firmadan 185.725.000.-TL.'lik malzeme alımı yapılarak karşı
lığı ödenmiştir. Firmanın Komisyonumuza intikal eden bir adet tarihsiz faturası rapora eklenmiştir. 
(Ek: 129) 

3.5.1.5.5. Güzeray Konfeksiyon Nakliyat Ltd. Şti.: 
İlgili yergi dairesinin bildirdiğine göre sahte belge düzenlemek için kurulmuş paravan bir fir

madır ve faturaları sahtedir. 
31.12.1995 tarihli mizana göre firmadan 859.709.870.-TL'.lik malzeme alımı karşılığı öden

miştir. Bu alımlara ait 5 adet fatura rapora eklenmemiştir. 
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3.5.1.5.6. Demirpolat Ltd. Şti.: 

Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişlerinin raporunda, Şirketin iki ortağın
dan birinin 1993 yılında vefat ettiği, diğerinin de akıl ve ruh hastalıkları hastanesinde tedavi gör
düğü, Şirketin 1993 yılından beri hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmediği ve 1993 yılından beri 
hiçbir fatura düzenlemediği, Turban A.Ş.'ne düzenlenmiş faturaların taklit edilmiş naylon faturalar 
olduğu, 

Belirtilmektedir. (Ek: 104. Sh: 15)) 

31.12.1995 tarihli mizana göre firmadan 2.067.159.500.-TL.'lik malzeme alımı yapılar karşı
lığı ödenmiştir. Firmanın Komisyonumuza intikal eden 8 adet tarihsiz faturası rapora eklenmiştir. 
(Ek: 138-145)) 

3.5.1.5.7. Tcrzioğlu İnşaat ve Petrol Ürünleri Ltd. Şti.: 
Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlğı Başmüfettişlerinin raporuna göre, vergi dairesine 

ve Ticaret Odasına kaydı bulunmayan hayali bir firmadır ve faturaları sahtedir. (Ek: 104, Sh: 13) 
31.12.1995 tarihli mizana göre firmadan 1.695.571.500.-TL.'lik mal alımı yapılarak karşılığı 

ödenmiştir. Komisyonumuza intikal eden iki adet tarihsiz faturası rapora eklenmiştir. (Ek: 146-
147) 

3.5.1.5.8. Işıl Elektrik Taahhüt Ticaret Ltd. Şti.: 
Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişlerinin raporuna göre, vergi dairesine 

ve Ticaret Odasına kaydı bulunmayan hayali bir firmadır ve faturaları sahtedir. (Ek: 104, Sh:17) 

31.12.1995 tarihli mizana göre firmadan 2.074.160.838.-TL.'lik malzeme alımı yapılarak kar
şılığı ödenmiştir. Komisyonumuza intikal eden 8 adet tarihsiz faturası rapora eklenmiştir. (Ek: 
148-155) 

3.5.1.5.9. Serdar Hırdavat San. Tic. Ltd. Şti.: 
Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişlerinin raporuna göre, firma faturaları 

aralarında Turban Çeşme Oteli personelinin de bulunduğu bir grup tarafından taklit edilerek Tur
ban A.Ş.'nin diğer işletmeleri ile beraber Çeşme Oteli'nde de kullanılmıştır. Dolayısıyla firma tara
fından düzenlenmeyen taklit edilmiş sahte faturalardır. (Ek: 104, Sh: 10)) 

31.12.1995 tarihli mizana göre firmadan 2.496.313.625.-TL'.lik malzeme alımı yapılarak kar
şılığı ödenmiştir. Komisyonumuza intikal eden 7 adet tarihsiz faturası rapora eklenmiştir. (Ek: 
156-162)) 

Ayrıca Maliye Bakanlığı Müfettişlerinin firma hakkında düzenledikleri raporda, Serdar Hırda
vat San.Tic.Ltd.Şti. Müdürü Gürsel Özbay'ın 

Turban Çeşme Oteli'ne gittim. Sabri Bey ile görüştüm. Sabri Bey böyle bir fatura olayından 
haberi olmadığını söyledi. Ben de bunun üzerine TURBAN Marmaris Tatil Köyünden geldiğimi, 
Ömer Bey ve Bülent Bey'in gönderdiğini, daha fazla açıklama yapılmadığı takdirde Başbakanlık'a 
gidip herşeyi anlatacağımı söyledim. Bunun üzerine Sabri Bey; "Ben Sedat ile Enis'i bulayım, sizi 
telefonla arayıp bu konuyu halledelim" dedi ve bir gün sonra gece saat 10.30'da beni cep telefo
numdan aradılar. Otele çağırdığını ve hemen beklediklerini söylediler. Ben de bunun üzerine bir ar
kadaşımla beraber Otel'e gittik. Otel'in ikinci veya üçüncü katındaki süit odada görüştük. Burada 
Sabri, Sedat, Enis ve Marmaris'ten Bülent GÜLERCE Bey vardı. "Bu konuyu temizleyin, kimin 
yaptığını söyleyin, biz çekip gidelim." deyince Sabri Bey, faturaları Sedat ve Enis'den aldığını söy
ledi. Enis de bunun üzerine faturaları Yaşar diye birisinden aldıklarını, İkiçeşmelikte bir matbaada 
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bastırıldığını, arkalarında TURBAN Genel Müdürü Ömer BİLGİN'in olduğunu kendilerine kimse
nin birşey yapamayacağını söyledi. Biz biraz ağır konuşup tehdit edince beş milyar teklif ettiler. 
Biz bunu kabul etmediğimiz için otelden ayrıldık. Korktuğum için olayın üzerine daha fazla gitme
dim. Olay buraya kadar geldi." 

Şeklinde ifadesi bulunmaktadır. (Ek, 104, Sh: 10-13) 

3.5.1.5.10. Ccvat Erkan : 
Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişleri'nin raporuna göre 28.02.1995 tarihin

de re'sen kapatılmıştır. Komisyon karşılığı sahte fatura düzenleyicidir ve faturaları sahtedir, (Ek: 
104, Sh:19) 

31.12.1995 tarihli mizana göre firmadan 554.990.000.-TL.'lık malzeme alımı yapılarak karşı
lığı ödenmiştir. Firmanın faturalar Komisyonumuza intikal etmediğinden rapora eklenememiştir. 

3.5.1.5.11. Sarıçam İnşaat Taahhüt Ticaret Ltd. Şti.: 
İzmir Defterdarlığı Vergi Denetmenliği'nin raporuna göre sicil kaydı olmayan hayali firmadır 

ve faturaları sahtedir. (Ek: 163-167) 
31.12.1995 tarihli mizana göre firmadan 474.950.000.-TL.'lik malzeme, alınmış ve karşılığı 

ödenmiştir. Komisyonumuza intikal eden 1 adet tarihsiz faturası rapora eklenmiştir. (Ek: 168 ) 
3.5.1.5.12. Ömer Dönmez İnşaat Malzemeleri: 
Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişlerinin raporuna göre, 30.06.1993 tari

hinde faaliyetini terketmiştir. Komisyon karşılığı sahte fatura düzenlemektedir.. (Ek: 104,.Sh:6 ) 

31.12.1995 tarihli mizana göre firmadan 2.492.199.500.-TL.'lik inşaat malzemesi alınarak kar
şılığı ödenmiştir. Komisyonumuza intikal eden 8 adet tarihsiz faturası rapora eklenmiştir. (Ek: 
169-176) 

3.5.1.5.13. Güler Sondajcılık Ltd. Şti : 
Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlğı Başmüfettişlerinin düzenledikleri raporda, firma ve 

faturaların gerçek olduğu, fatura bilgilerine göre Turban Çeşme Oteli için yaklaşık 3400 kamyon 
su taşındığının görüldüğü, firma faturalarının gerçeği yansıtmadığı izleniminin edinildiği, incele
menin devam ettiği, . 

Belirtilmektedir. (Ek: 104, Sh: 24) 

31.12.1995 tarihli mizana göre firmadan 1.325.292.512.-TL. Tık su alımı yapılarak *• 
1.212.501.250.-TL.'sı ödenmiştir. Komisyonumuza intikal eden 2 adet fatura rapora eklenmiştir. 
Bunlardan 6864 seri no'lu olanının tarihi bulunmamaktadır. (Ek: 177-178) 

Öte yandan yapılan incelemeye göre Çeşme Oteli'nin ihtiyacı olan Suyun Mehmet Bayrak ta
rafından yapıldığı, 31.12.1995 tarihli mizana göre (Ek: 95) bu firmaya 1995 yılında su alımları kar
şılığında 320 no'u hesabın 320.1.03.046 satırında 912.225.650.-TL. ödendiği görülmüştür. 

Dolayısiyle Maliye Bakanlığı Müfettişleri'nin raporunda da değinildiği gibi, Güler Sondajcı-
1 iğin faturalarının gerçeği yansıtmayan, komisyon karşılığı temin edilmiş yolsuzluk yapmak için 
kullanılan faturalar olduğu kanaatine varılmışım 

3.5.1.5.14. Yıldız Kırtasiye Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.: 
Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişlerinin raporuna göre, firmanın vergi 

dairesinde, ticaret odasında ve ticâret sicilinde kaydı bulunmamaktadır, hayali firmadır ve fatura
ları sahtedir. (Ek: 104, Sh: 25) 
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31.12.1995 tarihli mizana göre firmadan 1.717.441.050.-TL,'lik Kırtasiye alımı yapılmış ve 
karşılığı ödenmiştir. Faturalarının tamamı 10 adet olarak rapora eklenmiştir. Hiçbirinde tarih yok
tur! (Ek: 179-188) 

3.5.1.5.15. Ahmet Alpay Fason Konfeksiyon ve Kumaş Alım Satımı: 
Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişlerinin raporuna göre, 30.07.1994 tari

hinde işi terk etmiştir. Fâaliyette bulunmamaktadır. Faturalar mükellef tarafından tanzim edilme
yen sahte belgelerdir. (Ek: 104, Sh: 16) 

31.12.1995 tarihli mizana göre firmadan 1.103.011.000.-TL.'lik perdelik kumaş, masa örtüsü 
alınarak karşılığı ödenmiştir. Komisyonumuza intikal eden 5 adet tarihsiz faturası rapora eklenmiş
tir. (Ek: 189-193) 

3.5.1.5.16. Tursan Gıda Pazarlama San.Tic. Ltd. Şti.: 
Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişlerinin raporuna göre, vergi dairesi, Ti

caret Odası ve Ticaret Sicilinde kaydı bulunmayan hayali firmadır ve faturaları sahtedir. (Ek: 104, 
Sh: 5) 

31.12.1995 tarihli mizana göre firmadan 3.511.748.600.-TL.'lik gıda alımı yapılarak karşılığı 
ödenmiştir. Komisyonumuza intikal eden ve tamamı tarihsiz 16 adet faturası rapora eklenmiştir. 
(Ek: 194-209) 

3.5.1.5.17. Asır Züccaciye Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.: 
Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişlerinin raporuna göre, vergi dairesi, Ti

caret Odasında, Ticaret Sicilinde kaydı bulunmayan hayali firmadır ve faturaları sahtedir. (Ek: 104, 
Sh:23) 

31.12.1995 tarihli mizana göre firmadan 1.814.947.250.-TL.'lik züccaciye alımı yapılarak kar
şılığı ödenmiştir. Komisyonumuza intikal eden ve tamamı tarihsiz 11 adet faturası rapora eklenmiş
tir. (Ek: 210-220) . ' . • • • -

3.5.1.5.18. Tempa Ticaret: 
Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişlerinin raporuna göre, vergi dairesi, Ti

caret Odası ve Ticaret Sicilinde kaydı bulunmayan hayali firmadır ve faturaları sahtedir. (Ek: 104, 
Sh:22) 

31.12.1995 tarihli mizana göre firmadan 2.901.y95.000.-TL.'lik temizlik malzemeleri alımı 
yapılarak karşılığı ödenmiştir. Komisyonumuza intikal eden ve tamamı tarihsiz 3 adet faturası ra
pora eklenmiştir. (Ek:221-223) 

3.5.1.5.19. Ser Mobilya : 
İzmir Defterdarlığı Vergi Denetmenliği'nin raporuna göre sicil kaydı bulunmayan hayali fir

ma ve faturaları sahtedir. (Ek: 224-227) 
31.12.1995 tarihli mizana göre firmadan 4.028.566.250.-TL.'lik duvardan duvara halı alınarak 

karşılığı ödenmiştir. Komisyonumuza intikal eden ve tamamı tarihsiz 9 adet faturası rapora eklen
miştir. (Ek: 228-236) 

3.5.1.5.20. Şahin Ticaret: 
İstanbul Defterdarlığı Güngören Vergi Dairesi'nin bildirdiğine göre işini 31.03.1995 tarihinde 

terk etmiştir ve faturaları sahtedir. (Ek: 237) 
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31.12.1995 tarihli mizana göre firmadan 2.028.048.000.-TL'lık malzeme alınarak karşılığı 
ödenmiştir. Komisyonumuza firmanın hiçbir faturası intikal etmediğinden rapora eklenememiştir. 

3.5.1.6. FATURALARDAKİ EL YAZILARININ BODRUM MARİNA 
İŞLETMESİNDE BULUNAN FATURALARDAKİ EL YAZILARI İLE 
KARŞILAŞTIRILMALARI 

Turban A.Ş. Çeşme Oteli İşletmesi adına düzenlenen ve 5 inci maddede belirtilen firmalara ait 
faturalardaki el yazıları birbirine çok benzemektedir ve aynı kişi tarafından düzenlendiği anlaşıl
maktadır. 

Dikkati çeken bir diğer husus da, aynı firmaların Bodrum Marina îşletmesi'nde de faturaları 
bulunmaktadır ve Bodrum Marina İşletmesi ile Çeşme Oteli'ndeki belirtilen firmalara ait faturalar
daki el yazıları birbirine çok benzemektedir. Her iki işletmeye ait faturaların aynı kişi tarafından 
düzenlendiği açıktır. 5. maddede belirtilen firmalar tarafından Bodrum Marina İşletmesine düzen
lenen faturalardan birer örnek rapora eklenmiştir. (Ek: 238-251) 

Bu hususla ilgili olarak, anılan firmaların Bodrum Marina İşletmesinde el yazıları ile Çeşme 
Oteli Müdürü Sabri Bayraktar'ın el yazısının birbirine benzediğinin anlaşılması üzerine, bu fatura
lar Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Kriminal Polis Laboratuvarı'na Sabri Bayraktar'ın el yazı ör
nekleri ile birlikte mukayese için gönderilmiştir. 

Merkez Kriminal Polis Laboratuvarları'nın ekspertiz raporunda, yapılan inceleme sonucu, ara
larında 5 inci maddede zikredilen Ahmet Alpay Fason Konfeksiyon, Özgün Medikal Ltd. Şti., İs
mail Kaygusuz, Terzioğlu İnşaat Ltd. Şti., Güzeray Konfeksiyon Nakliyat Ltd. Şti., Ömer Dönmez 
İnşaat Mlz., Sarıçam İnşaat Ltd. Şti., Ozhünkar Tic. Ltd. Şti., Demirpolat Ltd. Şti., Cevat Erkan ve 
Işıl Elektrik Ltd. Şti. firmalarının da bulunduğu birçok firmaya ait faturalardaki el yazılarının Sab
ri Bayraktar'ın el yazıları ile aynı olduğu, belgeler üzerindeki el yazılarının Sabri Bayraktar'ın elin
den çıktığı kanaatine varıldığı, 

Aynı zamanda yine incelenmek üzere gönderilen Bodrum Marina İşletmesi'ne ait 73 adet tek
lif mektuplarındaki yazıların da Sabri Bayraktar'ın elinden çıktığı kanaatine varıldığı, 

Belirtilmiştir. (Ek: 252) 
Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Laboratuvarının ekspertiz raporu ile yukarıda adı geçen 

firmaların ve faturalarının sahte olduğu dikkate alınarak beraber değerlendirildiğinde, 

Bodrum Marina İşletmesi yetkilileri ile Çeşme Oteli yetkililerinin sahte fatura temini veya dü
zenlenmesi suretiyle yapılan yolsuzluklarda beraber hareket ettikleri, zamanın Çeşme Oteli Müdü
rü Sabri Bayraktar'ın bizzat Çeşme Oteli'ne ve Bodrum Marina İşletmesine sahte fatura ve sahte 
teklif mektupları düzenlendiği ortaya çıkmaktadır. 

3.5.2. DEĞERLENDİRME - SONUÇ: 
Yukarıdaki bölümlerde etraflıca açıklandığı üzere; 
Turban A.Ş. Çeşme Oteli İşletmesi ile ilgili olarak komisyonumuza intikal eden, 
Bilgi, belge ve ödemelerle ilgili faturaların, 
İşletmeye mal veya hizmet veren firmaların mükellefiyet yönünden ilgili vergi daireleri ile ya

pılan yazışmaların, 
Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişlerinin hazırladığı raporun, 

Değerlendirilmesi sonucunda; 
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İşletmenin 31.12.1995 tarihli mizanına göre (Ek: 94-98) 320 no'lu satıcılara borçlar hesabında gö
rülen aşağıdaki firmalara, 1995 yılında alındığı iddia edilen çeşitli malzemeler karşılığından ödenen, 

Firma Adı : " • • ' . Ödenen Miktar (.-TL) 

Hüseyin Dizdar 1.576.791.000. 
Özhünkar Ticaret Ltd. Şti. 1.119.031.876. 
İsmail Kaygusuz 461.127.000. 
Özgün Medikal Ltd.Şti. 185.725.000. 
Güzeray Konfeksiyon Ltd.Şti. 859.709.870. 
Demirpolat Ltd.Şti 2.067.159.500. 
Terzioğlu Ltd.Şti. 1.695.571.500. 
Işıl Elektrik Ltd.Şti. 2.074.160.838. 
Serdar Hırdavat Ltd.Şti. 2.496.313.625. 
Cevat Erkan 554.990.000. 
Sarıçam Ticaret Ltd.Şti. 474.950.000. 
Ömer Dönmez İnş.Mlz. 2.492.199.500. 
Güler Sondajcılık 1.212.501.250. 
Yıldız Kırtasiye Ltd.Şti. 1.717.441.050. 
Ahmet Alpay 1.103.011.000. 
Tursan Gıda Ltd.Şti. 3.511.748.606. 
Asır Züccaciye Ltd.Şti. 1.814.947.250. 
Tempa Ticaret 2.901.795.000. 
Ser Mobilya 4.028.566.250. 
Şahin Ticaret 2.028.048.000. 

TOPLAM: 34.375.788.115. 
Toplam 34.375.788. H5.-TL'nın gerçek dışı ödemeler olduğu, bu ödemeler karşılığında işlet

meye herhangi bir mal veya hizmet girişinin olmadığı, 
İlgili vergi daireleri ile yapılan yazışmalara ve Maliye Bakanlığı Müfettişlerinin düzenlediği 

rapora göre, bu firmalardan, 
Terzioğlu Ltd.Şti., Işıl Elektrik Ltd.Şti., Sarıçam Ticaret, Yıldız Kırtasiye Ltd. Şti., Tursan Gı

da Ltd. Şti., Asır Züccaciye Ltd. Şti., Tempa Ticaret ve Ser Mobilya Firmalarının vergi dairelerin
de sicil kaydı bulunmayan hayali firma oldukları, 

Hüseyin Dizdar, İsmail Kaygusuz, Cevat Erkan, Ömer Dönmez, Ahmet Alpay ve Şahin Tica-
ret'in işlerini terkettikleri, 

Özhünkar Ticaretin, çalınan faturalarının kullanıldığı, 
Güzeray Konfeksiyon'un sahte belge tanzim etmek için kurulmuş paravan bir şirket olduğu, 
Serdar Hırdavatın faturalarının şirketin haberi olmadan taklit edildiği, 
Özgün Medikalin adresini terkettiği ve bulunamadığı, 
Demirpolat Ltd Şti.'nin 1993 yılından beri herhangi bir mal ve hizmet tesliminin olmadığı ve 

fatura düzenlemediği, 
Güler Sondajcılık'ın faturalarının abartılı olduğu ve gerçeği yansıtmadığı, 
Bu firmalardan alındığı iddia edilen faturaların tamamının sahte olduğu, 
Turban Çeşme Oteli ve Aneksi ile Lojmanlarının Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından 

12.01.1995 tarih 95/8 sayılı yazısı ile 09.08.1995 tarihinde ihale edilerek satılması üzerine, Otel 
idarecilerinin nasıl olsa ortaya çıkmaz düşüncesi ile sahte faturalar temin ederek yolsuzluk yaptık-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 115) 



- 6 8 -

ları, yolsuzluklarının ortaya çıkmaması için bilgisayar kayıtlarını sıfırlayarak sildikleri, muhasebe 
evraklarının büyük bir kısmını yok ettikleri, Mart-Nisan-Haziran-Temmuz aylan dışında Komisyo
numuza 1995 yılına ait muhasebe evrakı ibraz edilemediği, 

Yine yolsuzlukların ortaya çıkmasını önlemek için 1995 yılı aylık mizan kayıtlarını değiştir
dikleri, 

Yukarıda belirtildiği gibi 1995 yılında işletmeden sahte faturalarla usulsüz olarak para çekmek 
yoluyla yapılan yolsuzluğun 1995 yılı kapanış mizanmdaki 320 no'lu "Satıcılara Borçlar" hesabına 
ve elde edilebilen az sayıdaki muhasebe evrakına~gore 34.375.788.115.-TL.'sını bulduğu, 

Tespit edilemeyen, yok edilen belgeler ve diğer gider hesaplarında gizlenen, fakat zaman ye
terli olmadığından ortaya çıkarılamayan miktarlarla, gelirlerden yapılan, ancak kapsamlı bir ince
lemeyle ortaya çıkarılabilecek miktarlar da gözönüne alındığında, yapılan yolsuzluk miktarının çok 
daha büyüyeceği ve tespit edilenin enaz 2-3 katı olacağı, 

Turban Bodrum Marina İşletmesinde aynı kişi tarafından değişik firmalara ait sahte faturalar
daki el yazılarının, Çeşme Oteli Müdürü Sabri Bayraktar'ınd yazısı ile benzerlik göstermesi üze
rine; Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Kriminal Polis Laboratuvarında yaptırılan inceleme sonu
cuna göre aralarında Ahmet AlpayJFason Konfeksiyon, Özgün Medikal, İsmail Kaygusuz, Terzi-
oğlu İnş., Güzeray Konfeksiyon Nakliyat, Ömer Dönmez İnş., Sarıçam İnş. Özhünkar Tic, Demir-
polat, Ccvat Erhan ve Işıl Elektrik Firmalarının da bulunduğu birçok firmaya ait faturalar ve yine 
Bodrum Marina İşletmesine ait 73 adet teklif mektubu Sabri Bayraktar tarafından düzenlenmiştir. 
Yukarıda zikredilen aynı firmalara ait ve el yazıları aynı olan yani Sabri Bayraktar tarafından ya
zılan faturaların Çeşme Oteli İşletmesi'nde de kullanılmasının, heriki işletmede de yapılan yolsuz
luk ve hırsızlığın Çeşme Oteli Müdürü Sabri Bayraktar ve Bodrum Marina İşletmesi Müdürü Cen
giz Kurt tarafından organize bir şekilde yapıldığını ortaya çıkardığı, Sabri Bayraktar'ın bizzat Tur
ban Bodrum Marina Işletmesi'ne ve Turban Çeşme Oteli İşletmesi'ne sahte fatura ve sahte teklif 
mektubu düzenlediği, 

Serdar Hırdavat Firması hakkında araştırma yapan Maliye Bakanlığı Müfettişlerinin Raporu
na göre, Çeşme Oteli Müdürü Sabri BAYRAKTAR ile Sedat ÖZÖNCÜ ve Enis EROL'un Serdar 
Hırdavat firması Müdürü Gürsel ÖZBAY'a, firmalarının faturasını taklit ettiklerini, kabul ederek, 
susması için 5 milyar lira rüşvet teklif ettikleri kabul edilmeyince arkalarından Turban Genel Mü
dürü Ömer BİLGİN'in olduğunu bu nedenle kimsenin kendilerine bir şey yapamayacağını söyle
dikleri, 

Görünürde bütün bu yolsuzlukların Çeşme Oteli Müdürü ve ona bağlı birkaç idareci tarafın
dan yapıldığı düşünülse bile, yapılan yolsuzluğun boyutları düşünülünce işletmedeki birkaç idare
cinin buna cesaret edemeyeceği, en azından 1994 ve 1995 yıllan gibi Turban Â.Ş.'deki yolsuzluk
ların gazetelerde ve televizyonlarda hemen hemen her gün ilan edildiği, haber yapıldığı, üzerine gi
dildiği bir dönemde, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları gibi üst seviyede
ki yetkililerden habersiz bu yolsuzlukların yapılamayacağı, 

Yine yolsuzluk söylentilerinin çoğaldığı 1993-1994-1995 dönemlerinde, bu söylentiler 
TBMM KİT Komisyonu görüşmelerinde gündeme getirildiği halde, Genel Müdür Ömer Bilgin'in 
yolsuzluk iddialarını yalanlayarak, önlemek için teftiş, inceleme ve soruşturma yaptırmamasının 
veya diğer tedbirleri almamasının da yapılan yolsuzlukları hızlandırdığı ve boyutlarının büyümesi
ne yol açtığı, 

Öte yandan işletmelerde yapılan yatırımlar ve firmalara yapılan ödemeler mizan kayıtlarında 
görüldüğü ve mizan kayıtlarındaki rakamların geçmiş yıllara oranla çok büyük artışlar gösterdiği 
dikkate alındığında; yukarıda değinilen yolsuzlukların Genel Müdürlük üst düzey yetkililerinin bil
gileri ve katkıları dahilinde yapıldığı, 

Anlaşıldığından. 
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İşletmelerdeki bütün bu yolsuzlukları organize eden ve bizzat kendisi sahte fatura düzenleyen 
zamanın Turban A.Ş. Çeşme Oteli Müdürü Sabri Bayraktar, kendisine bu fiillerinde yardımcı olan 
zamanın Müdür Yardımcıları Melih Onural, A.Nadir Ulu, Muhasebe Şefi Ali Alyürek ile, 

Zamanın Turban A.Ş. Genel Müdürü Ömer Bilgin ve üst düzey yöneticileri, 
Haklarında, TCK'nun eylemlerine uyan, ihtilasen zimmet, evrakta sahtekârlık, dolandırıcılık, 

görevi kötüye kullanmak, görevi ihmal, 
Suçlarından yasal tahkikatta bulunulması için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bu

lunulmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 

3.6. KİLYOS TATİL KÖYÜ 
3.6.1. İNCELEME 
3.6.1.1. AK HAFRİYAT 
Komisyonumuza intikal eden belgelere göre; 

İhale konusu işlerin işletmenin kendi imkânları ile Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği doğrul
tusunda yapılabilmesi için İstanbul Bölge Müdürlüğü'nün yetkili kılınması hususunda, Satın Alma 
ve Teknik Uygulamanın Başkanı Korkmaz TAŞKIN isim ve imzası ile hazırlanan ve Genel Mü
dürlük Makamına sunulan 06.05.1994 gün, 66/A sayılı yazı, 04.05.1994 tarihinde makamca uygun 
görülmüştür. (Ek: 2) , 

Bu yetkiye dayanılarak çıkarılan ihaleye; ^ 

Han Ticaret 4.640.000.000.-TL + KDV, 
Mih Ticaret 4.880.000.000.- TL + KDV, 
Ak İnşaat 4.453.000.000.-TL + KDV, 
Fiyat vererek katıldıkları, bu ihalenin en düşük teklifi veren Ak İnşaat firmasında kaldığı 

08.05.1994 gün 06 sayılı işletme karar defterinden anlaşılmıştır. (Ek:3) 
Adı geçen firma ile 13.05.1994 tarihinde sözleşme yapılmış, 16.05.1994 tarihinde de yer tes

limi yapılarak tutanağa bağlanmıştır. (Ek:4) 
İhale konusu işlerin tamamlandığını gösterir 08.12.1994 Tarihli "İş Bitirme ve Teslim Tutana

ğı" düzenlenmiştir. (Ek:5) 
Adı geçen firmaya ihale konusu işler için ekli listedeki faturalarla 1994 yılı içinde toplam 

5.120.950.000.-TL ödemede bulunulmuştur. (Ek:6/l-30) 
Diğer taraftan Komisyonumuzda görevli, teknik elemanların mahallinde yaptıkları tespitler 

neticesinde düzenlenen Bilirkişi Raporlarına göre; 
Arıtma işleri adı altında yapılan işlerin, KDV dahil 308.045.524.-TL değerinde olduğu, 

(Ek:7/1-18)) 
Öte yandan, 
Adı geçen firma hakkında Kocaeli Defterdarlığı Tepecik Vergi Dairesi Müdürlüğü'ndcn alı

nan cevabi yazıda; söz konusu firmanın 27.08.1995 tarihinde mükellefiyet kaydının kapatıldığı, fa
turaların ait oldukları aylara ilişkin KDV'lerini ödemediği belirtilmiştir.(Ek:8/l) 

Yukarıdaki hususlar birlikte değerlendirildiğinde; Ak Hafriyat Firmasına ihale kapsamında ve
rilen işler için, adı geçen firmanın işletme adına düzenlediği faturaların tamamının yanıltıcı belge 
olduğu, belli bir komisyon karşılığı veya KDV'leri ödenmek suretiyle alındığı kanaatine varılmış
tır. 
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Ayrıca, yukarıda varılan kanaatimizi doğrulayıcı Turban Müfettişlerince düzenlenen 
15.07.1996 tarih ve 16-1 sayılı soruşturma raporu ilişikte sunulmuştur. (Ek:8/2-96) 

Belirlenen bu eylemleri nedeniyle; 
İstanbul Bölge Eski Müdürü Metin Riyaz KARAALTIN ve karar defterinde isimleri geçen di

ğer personel hakkında yasal işlem yapılmalıdır. 

3.6.1.2. ÇOMOGLU İNŞAAT (Mahmut ÇOMOĞLU): 
3.6.1.2.1. Islah ve İdame Yatırımları: 

Islah ve İdame yatırımları hakkında, Turban Kilyos İşletme Müdürlüğü'nün, Genel Müdürlü
ğe muhatap 30.04.1994 gün ve 109 sayılı yazısı üzerine; 

Satınalma ve Teknik Uygulama Başkanı Korkmaz TAŞKIN isim ve imzasıyla makama arze-
dilen ve makamca uygun görülen yazıda yukarıda belirtilen işlerin, Genel Müdür Ömer BİLGİN'in 
30.05.1994 tarihli oluru ile işletmenin kendi imkânları çerçevesinde yapılması hususu karara bağ-
lanmıştır.(Ek: 9/1-2) 

Genel Müdürlükten alınan bu yetkiye istinaden çıkılan ihaleye, aşağıda unvanları yazılı firma
lar katılmıştır. < 

İhale konusu işler: Çomoğlu İnş. Yapım Tic. Akpınar Ticaret 

Yumuşak ve sert top kazı. 16.000.-TL.-m3 23.000.-TL.-m3 20,500.-TL.-m3 

Sert küskülük kazılması 24.000.-TL.-m3 30.500.-TL.-m3 28.000.-TL.-m3 

Makina ile yükleme boşalt. 15.000.-TL.-m3 20.500.-TL.-m3 18.000.-TL.-m3 

Hafriyat nakliyesi 85.000.-TL.-m3 101.000..-TL.-m3 99.000.-TL.-m3 

Zemin tasfiyesi ve reglası 6.500.-TL.-m3 11.000.-TL.-m3 8.500.-TL.-m3 

Sıkıştırma l3.000.-TL.-m3 20.000.-TL.-m3 17.000.-TL.-m3 

Ocaktan stabilize temini 180.000.-TL.-m3 260.000.-TL.-m3 240.000.-TL.-m3 

Ocaktan mıcır temini 210.000.-TL.-m3 280.000.-TL.-m3 260.000.-TL.-m3 

Demirli beton kırılma, sök. 290.000.-TL.-m3 365.000.-TL.-m3 340.000.-TL.-m3 

Fidan yastıkları tesviyesi ve 
şev kesimi 8.500.-TL.-m3 13.500.-TL.-m3 10.000.-TL.-m3 

Saha betonu ve tesviye. 3.800.000.-TL. 
Alınan tekliflerin değerlendirilmesi sonucu, en düşük fiyatı veren Çomoğlu İnşaat (Mahmut 

ÇOMOGLU) firmasına 7.214.970.000.-TL. ile verilmesi, alınan 09.04.1994 gün, 04 sayılı kararla 
kesinlik kazanmıştır.(Ek: 10) 

Komisyonumuzda görevli teknik uzmanlarca hazırlanan inceleme raporuna göre; ihalenin ve 
ihale konusu işlerin usulüne uygun tarzda yapılmadığı, 

Islah ve İdame yatırımları adı altında yapılan işlerin, KDV dahil 2.388.982.788.-TL değerin
de olduğu anlaşılmıştır.(Ek:7/İ-18) 

3.6.1.2.2. Kafeterya - Pastane İhalesi: 
Kafeterya-Pastane ihalesi için aşağıda unvanları yazılı firmalardan yazılı teklif alınmıştır. 
Firmanın Unvanı; Tutarı + KDV : 

Çomoğlu İnşaat 385.000.000.-TL+KDV 

Gezgin Ticaret 450.000.000.-TL + KDV 
Akpınar Ltd. Şti. 415.000.000.-TL + KDV 
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Alınan tekliflerin değerlendirilmesi sonucu ihalenin en düşük fiyat veren Çomoğlu İnşaat 
(Mahmut ÇOMOĞLU) firmasına verilmesi 20.09.1993 tarih ve 23 sayılı kararla uygun görülmüş
tür. (Ek: 11/1-4) 

Diğer taraftan, ihale konusu işe ait alınmış olan bu karar ve fatura dışında, gelen teklifler, yer 
teslimi tutanağı, proje ataşmanı ve metraj gibi belgeler Komisyonumuza intikal etmemiştir. 

Konuya ilişkin olarak teknik elemanlarca düzenlenen inceleme raporunda, Kafeterya-Pastane 
adı altında yapılan işlerin KDV dahil 440.045.941.-TL değerinde olduğu belirtilmiştir.(Ek:7/l-18) 

3.6.1.2.3, Sahil Resteurant Plan Proje Çizimi: 
İşletme tarafından Sahil Resteurant Plan Proje Çizimi işi için yine aşağıda unvanları yazılı fir

malardan yazılı teklifler alınmıştır. . 

Firmanın Unvanı: Teklif Tutarı -f KDV: 
Kilim Ticaret 150.000.000.-TL 
Çomoğlu Ticaret 163.000.000.-TL 

Yapım Ticaret 210.000.000.-TL 

Alınan bu tekliflerin değerlendirilmesi sonucu, ihalenin en uygun fiyatı veren Çomoğlu İnşa
at (Mahmut ÇOMOĞLU) firmasına verilmesi 26.01.1994 gün, 02 sayılı kararla uygun görülmüş-
tür.(Ek:12) 

Bu ihaleye ilişkin; 
26.01.1994 gün, 02 sayılı kararı ve konuya ilişkin fatura dışında, Komisyonumuza herhangi 

bir belge intikal etmemiştir. 
Yine Teknik elemanları marifetiyle düzenlenen inceleme raporuna göre, Sahil Resteurant 

plan-proje çizimi adı altında yapılan işlerin KDV dahil 37.517.185.-TL değerinde olduğu anlaşıl-
mıştır.(Ek:7/l-18) 

3.6.1.2.4. Ala-Cartc Resteurant İhalesi: 
Bu iş için aşağıda unvanları belirtilen firmalardan yazılı teklif alınmıştır. 

Firmanın Unvanı: Tutarı + KDV : 
Çomoğlu İnşaat 1.850.000.000.-TL+KDV 

Gezgin Ticaret . 2.100.000.000.-TL + KDV 
Akpınar Ltd. Şd. ' 2.050.000.000.-TL + KDV . 

Alınan bu teklifler değerlendirilerek, en uygun fiyatı veren Çomoğlu Ticaret'e verilmesi husu
su 20.09.1993 tarih ve 23 sayılı kararla uygun görülmüştür. (Ek : 11/1) Teknik Heyetin iş mahal
linde yürüttüğü çalışmalar sırasında sehven değerlendirilmediği belirlenen Ala-Carte Resteurant iş
leri için Teknik Heyet raporunda herhangi bir. bilgiye rastlanmamıştır. 

Turban Turizm A.Ş. Alım-Satım ve Yaptırma Yönetmeliği'ne aykırı bir şekilde, Çomoğlu İn
şaat firmasına ihale edilmiş gibi izlenim verilmeye çalışılan yukarıdaki anlatılan işler için düzenle
nen faturalarla adı geçen firmaya toplam 10.442.544.500.-TL. ödendiği anlaşılmıştır. (Ek: 13/1-94) 

Adana Defterdarlığı'nın Komisyonumuza muhatap 01.10.1996 tarih ve 12209 sayılı yazısına 
ekli raporda; 

Çomoğlu İnşaat firmasının, 
Faturalarının düzenleniş tarihleri itibariyle müteselsil sıra numarası takip etmediği, 
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Kilyos Tatil Köyüne düzenlediği mal ve hizmet satış faturalarında yer alan iş miktarları ile İş 
Bitirme Kesin Teslim Tutanağında yer alan iş miktarları arasında uyumsuzluk olduğu, T (bir) iş için 
eksik fatura, 7 (yedi) iş için fazla fatura düzenlendiği, 

Düzenlenen faturalardan bir kısmının beyannamesine yansıtılmadığı, 

Firmanın demirbaş, taşıt aracı ve gerekli makina parkının bulunmadığı, bütün işlerini taşeron
lar aracılığı ile yerine getirdiği, 

Belirtildiğinden, (Ek: 13/95-97) 
Anılan firma faturalarının gerçeği yansıtmayan yanıltıcı belgeler olduğu sonucuna varılmıştır. 
Yukarıdaki hususlar birlikte değerlendirildiğinde; 

Adı geçen firma tarafından düzenlenen ve firmaya ödemesi yapılan bu faturaların (yanıltıcı 
belgelerin) belli bir komisyon ödenerek veya KDV'leri ödenmek suretiyle aldığı anlaşılan ve fatu
ralar muhteviyatında görülen işlerinde, işletme imkânları dahilinde işletme personeline yaptırılan 
işler olduğu, kanaatine varılmıştır. 

3.6.1.3. ACAR İNŞAAT VE TAAHHÜT (Hayri ACAR): 

Acar İnşaat firmasının adı, adresi ve vergi numarası taklif edilerek düzenlenmiş olan; 

- 12.04.1995 gün, 15324 no'lu'. 207.000.000.-TL. 

-17.04.1995 gün 15328 no'lu 115.000.000.-TL. 
Toplam 322.000.000.-TL'lık faturanın İstanbul Seyahat Acentası tarafından Kilyos İşletmesi 

adına, 21.04.1995 gün ve 24 no'lu Kasa Tediye Fişine kayden ödendiği görülmüştür.(Ek: 14/1-3) 

Yine aynı şekilde; Turban Marmaris ve Turban İstanbul Bölge Müdürlüğü adına da fatura dü
zenlendiği ve bedelinin ödendiği anlaşılmıştır. 

Firması ve düzenlemiş olduğu faturalar hakkında, firma sahibi Hayri ACAR'ın, Turban Mü
fettişleri tarafından alınan 17.04.1996 tarihli ifadesinde; emlak alım-satım işleriyle iştigal ettiğini, 
fatura muhtevası işlerle alakasının bulunmadığı, gösterilen faturaların kendisine ait olmadığını açık 
bir şekilde beyan etmiştir.(Ek: 15/1-6) 

Diğer taraftan, konuya ilişkin olarak İstanbul Defterdarlığı Kocamustafapaşa Vergi Daire-
si'nden cevaben alınan 24.05.1996 gün, 5391 sayılı yazıda; adı geçen firmanın Emlak Komisyon
culuğundan dolayı mükellefiyetini tescil ettirdiği, kum, çakıl, çimento gibi işlerden dolayı bir bil
diriminin bulunmadığı ve söz konusu faturalara basım izni verilmediği belirtilmiştir.(Ek:16/l-2) 

İşletme görevlileri, belirtilen faturalarda kayıtlı muhtelif boya ve boya malzemesinin işletme
ye gelmediğini, faturaların sahte ve yanıltıcı belge olduğunu şifahi olarak beyan etmişlerdir. Bu şi
fahi beyanlar yukarıdaki hususları doğrulamaktadır. 

Belirlenen bu durumlara göre, İstanbul Bölge eski Müdürü Ali BEYKOZ ile eski Müdür Yar
dımcısı Gürsel ERK, vergi kaydı bulunmayan ve hayali firma adına düzenlenmiş sahte faturalarda 
bir kısım işlerin yaptırıldığı görüntüsü verilerek gerçekte yapılmayan işlerin karşılığını işletme ka
sasından gider gösterilerek ödenmesine sebebiyet verdiklerinden Türk Ceza Yasası'na göre "Zim
met" suçunu işlemişlerdir. Ayrıca, Kilyos İşletmesi eski Müdürü Cabbar YILDIZ da sahte olduğu
nu bile bile dekont ekinde gelen faturaların bedellerini ödemek suretiyle bu eyleme asli ve maddî 
fail olarak katılmıştır. 

Ayrıca; bu konuda Turban Müfettişleri tarafından 05.07.1996 gün ve 74/5 sayılı soruşturma 
raporu düzenlenmiştir. (Ek: 17/1-48) 
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3.6.1.4. AYDIN İNŞAAT : 

Aydın İnşaat tarafından, Turban Turizm A.Ş. Kilyos İşletmesi adına düzenlendiği görülen ra
por eki aşağıdaki faturalar muhteviyatı işlerin tamamına yakın kısmının gerçek olmadığı, gerçek 
olanının da anılan firma tarafından değil, işletme imkânları ile yapıldığı, konuya ilişkin Teknik He
yet raporu ile tespit edilmiştir. (Ek:7, 18/1-12) 

Tarihi: No'sıı: Tutarı: 

20.09.1995 99545, 340.400.000.-TL. 
20.09.1995 99538 234.600.000.-TL. 
20.09.1995 99537 232.300.000.-TL. 
20.09.1995 99536 227.700.000.-TL. 
20.09.1995 99548 172.500.000.-TL. 
20.09.1995 99546 172.500.000.-TL. 

1.380.000.000.-TL. 
İşyeri adreslerinde yapılan yoklamada; İstanbul-Beyoğlu işyeri adresinden 1,5 yıl önce, İstan

bul -Küçükçekmece işyeri adresinden 8-10 yıl önce ayrıldığı belirlenen AYDIN İNŞAAT sahibi 
Murtaza AYDIN'ın, 1993/4. aydan itibaren KDV beyannamelerini vermediği, İstanbul Valiliği Be
yoğlu Vergi Dairesi Başkanlığı'nın T.B.M.M. Başkanlığına muhatap 29.05.1996 tarih ve 984 sayı
lı yazılarından anlaşılmıştır. (Ek : 19) 

Yukarıdaki hususlar değerlendirildiğinde; 

İşyeri olarak beyan ettiği adreslerinden uzun yıllar önce ayrıldığı belirlenen AYDIN İNŞAAT 
sahibi Murtaza AYDIN imzası ile Turban Turizm A.Ş. Kilyos İşletmesi adına düzenlenmiş yuka
rıdaki faturalar muhteviyatı işlerin, bu firma tarafından yapılmadığı, 

Teknik Heyet raporu ile yapıldığı belirlenen fatura muhteviyatı bazı işlerin de işletme imkân
ları ile yapıldığı, 

Bu faturalar karşılığı yapılan 1.380.000.000.-TL.'lık Ödemenin hayali olduğu, 
Faturaların, komisyon veya KDV karşılığı ödenmek suretiyle temin edildiği kanaatine varıl

mıştır. 
3.6.1.5. ÂSENA İNŞAAT: 

. ASENA firması tarafından Turban Turizm A.Ş. Kilyos İşletmesi adına düzenlendiği görülen; 
(Ek:20/1-10) 

Tarihi : 

11.09.1995 
19.08.1995 
16.08.1995 

16.09.1995 
18.08.1995 , 

No'su : 

028893 
028885 
028883 
028892 
028884 . 

Tutarı : 
161.000.000.-TL. 
253.000.000.-TL. 
316.250.000.-TL. 

161.000.000.-TL. 
258.750.000.-TL. 

1.150.000.000-TL. 
Yukarıdaki faturalar muhteviyatı işlerin tamamına yakın kısmının gerçek olmadığı, gerçek 

olanınında firma tarafından değil, işletme imkânları ile yapıldığı konuya ilişkin Teknik Heyet ra
poru ile tespit edilmiştir. (Ek:7) 
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Bu faturaların, İstanbul İl Defterdarlığı Bayrampaşa Vergi Dairesi tarafından verilen 
22.07.1993 tarih Ve 14397 sayılı basım izni ile firma tarafından bastırılmış 28751-29000 sayı no'lu 
5 cilt fatura koçanına dahil olduğu, 

Turban Abant İşletmesi adına düzenlendiği belirlenen yukarıdaki fatura koçanına dahil aşağı
daki faturaların KDV beyannamelerinin verilmediği, 

Tarihi: 
22.08.1995 

24.08.1995 

25.08.1995 
04.09.1995 

No'su: 
.028886 

028887 

028890 
028891 

Tutarı: 
230.000.000 

270.000.000 

240.000.000 
260.000.000 

KDV: 

' 34.500.000 
40.500.000 

36.000.000 
39.000.000 

TOPLAMI: 
264.500.000.TL; 

310.500.000.-TL. 

276.000.000.-TL. 
299.000;000.-TL. 

1.150.000.000.-TL. 
Bilinen işyeri adresinde yapılan yoklamada; işyeri terkiyle ilgili olarak Vergi Dairesine veril

miş herhangi bir bildirimi bulunmayan firma sahibi Mustafa ŞEKER'in tanınmadığı, 
Bayrampaşa Vergi Dairesi'nin konuya ilişkin 28.08.1996 gün ve 10451 sayılı cevabi yazıların

dan, anlaşılmıştır. (Ek:21) 

Yukarıdaki hususlar birlikte değerlendirildiğinde; 
İşyeri yoklamasında beyan ettiği adreste tanınmayan ASENA İNŞAAT sahibi Mustafa ŞE

KER imzası ile Turban Turizm A.Ş. İşletmeleri a'dına düzenlenmiş, yukarıdaki faturalar muhtevi
yatı işlerin bu firma tarafından yapılmadığı, 

Teknik Heyet raporu ile yapıldığı belirlenen fatura muhteviyatı bazı işlerin de işletme imkân
ları ile yapıldığı, 

Fatura karşılığı Kilyos İşletmesi'nce yapılan 1.150.000.000.-TL.'lık ödemenin hayali olduğu, 
kanaatine varılmıştır. 

3.6.1.6. ÖREN İNŞAAT: 
ÖREN İNŞAAT firmasının, Turban Turizm A.Ş. Kilyos İşletmesi adına düzenlediği faturalar 

aşağıda gösterilmiştir. (Ek:22/1-11) 
M A H S U P F A T U R A N I N 

Tarihi : Nosu : Tarihi : Nosu: Tutarı: Açıklaması: : 

25.08.1995 2414 25.08.1995 18421 56.120.000.-TL. 244 m2 halıfleks d.-duvara 
244 m2 yaplştırcı malzeme 
işçilik 

20.09.1995 2802 20.09.1995 18428 174.556.200.-TL. 778.40 m2 halıfleks d.duvara 
778.40 m2 yapıştırıcı malze
me. işçilik. 

Komisyonumuzda görevli teknik elemanların düzenlemiş oldukları bilirkişi raporunda; fatura 
muhteviyatı işlerin yapılıp yapılmadığı hususunda herhangi bir tespite rastlanmamıştır.(Ek:7) 

Öte yandan; adı geçen firma ve düzenlemiş olduğu faturalar hakkında İstanbul Defterdarlığı 
Sarıyer Vergi Dairesine yazılan yazının cevabı henüz Komisyonumuza intikal etmemiştir. (Ek:23) 

Söz konusu faturalarda kayıtlı malzemelerin işletmeye gelmediği ve fatura muhteviyatı işlerin 
yapılmadığı hususunda işletme personelinden şifahi duyumlar alınmıştır. Konunun açıklığa kavuş
turulmasını teminen; 
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İstanbul Defterdarlığı Sarıyer Vergi Dairesi Müdürlüğü'nden beklenilen cevabi yazı, 

Fatura muhteviyatı malzemelerin alınıp alınmadığı, faturalarda yazılı işlerin yapılıp yapılma
dığı hususlarında mahallinde gerekli tespitlerin yapılması,. 

İşletme personelinin yazılı ifadelerine başvurulması, gerekli görülmektedir. 
3.6.1.7. İSCAN İNŞAAT SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. 
İscan İnşaat Firmasının, Turban Turizm A.Ş Turban Kilyos İşletmesi adına düzenlemiş oldu

ğu faturalar rapora eklenmiştir. (Ek:24/l-29)) 

KASA TEDİYE FİŞ] 

Tarihi: 
29.02.1996 
29.02.1996 
06.03.1996 

Nosu : 

2048 
2048 
2067 
2126 

2127 
2128 
2129 
2130 
2131 
2132 
2133 
2134 
2073 

i 
Tarihi: 

20.02.1996 
23.02.1996 
06.03.1996 
29.03.1996 

21.03.1996 
15.03.1996 
18.03.1996 
25.03.1996 
21.03.1996 
01,04.1996 
06.04.1996 
08.04.1996 
12.03.1996 

FATURANIN 
Nosu: 

97801 
97802 
97804 
97812/ 
97814 
97808 
97806 
97807 
97809 
97810 
97811 
97813 
97815 
97805 

Tutarı (TL.): 

174.922.000.-
193.069.840.-
159.177.250.-
280.654.625.-

128.340.000.-
132.480.000.-
129.168.000.-
124.200.000.-
132.480.000.- . 
173.880.000.-
166.428.000.-
165.186.000.-
127.512.000.-

Açıklaması: 

Muhtelif boya malz. 
Muhtelif boya malz. 
Muhtelif boya malz. 
Muhtelif boya malz. 

Muhtelif boya malz. 
Muhtelif boya malz. 
Muhtelif boya malz. 
Muhtelif boya malz. 
Muhtelif boya malz. 
Muhtelif boya malz. 
Muhtelif boya malz. 
Muhtelif boya malz. 

• Muhtelif boya malz. 

TOPLAM: 2.087.524.715.-TL. 
Sözü edilen faturaların tamamı İşletme hesabından ödenmiştir. 
Komisyonumuzda görevli teknik elemanların düzenledikleri teknik raporda; faturalarda görü

len malzemelerin kullanılıp kullanılmadığı yolunda herhangi bir tespite rastlanılmamıştır. (Ek:7) 

Öte yandan; adı geçen firma ve düzenlemiş oldukları faturalar hakkında, İstanbul Defterdarlı
ğı Beşiktaş Vergi Dairesine yazılan yazının cevabı henüz Komisyonumuza intikal etmemiştir. 
(Ek:25) 

Adı geçen firmanın düzenlediği faturalarda görülen malzemelerin işletmeye gelmediği, yine 
faturalarda yapıldığı belirtilen işlerin yapılmadığı yolunda Komisyonumuza gelen duyumların 
açıklığa kavuşturulması bakımından; 

a) Adı geçen firma ve düzenlemiş olduğu faturalar hakkında, İstanbul Defterdarlığı Beşiktaş 
Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün incelemelerini yansıtan yazıların, 

b) Fatura muhteviyatı malzemelerin alınıp alınmadığı ve belirtilen işlerin yapılıp yapılmadığı 
hususlarında, mahallinde teknik elemanlar marifetiyle tespit yapılmasının ve düzenlenecek rapor
ların Komisyonumuza intikal etmesi ile, 

c) Konuya ilişkin personel ifadelerinin, 
Alınması ve birlikte değerlendirilmesi gerekir. 
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3.6.1.8. FSK İNŞAAT : 

Muhtelif elektrik malzemelerini ihtiva eden FSK İNŞAAT firmasına ait turban Kilyos İşlet
mesi adına düzenlenmiş olan faturalar ekte gösterilmektedir. (Ek:26/1-11) 

Tarih; No: Tutarı : Açıklama: 

05.05.1995 081620 19.320.000.-TL. 28 adet Armatör 

03.05.1995 081616 35.517.750.-TL. Muhtelif elektrik malz. 

03.05.1995 081617 20.412.500.-TL. Muhtelif elektrik malz. 
05.05.İ995 081618 29.123.750.-TL. Muhtelif elektrik malz. 

TOPLAM 104.374.000.:TL.. 
Ambar giriş fişleri olmasına rağmen işletmeye gelmediği şeklinde ciddi duyumlar alınan, fa

turada kayıtlı olan malzemelerin kullanılıp kullanılmadığı hususuna, teknik elemanlarca hazırla
nan, Kilyos İşletmesi'ne ait Teknik İşletme raporunda yer verilmemiştir. (Ek:7) 

Öte yandan, firma ve düzenlediği faturalar hakkında, İstanbul Sarıyer Vergi Dairesi Müdürlü: 

ğü'ne yazılan yazının cevabı Komisyonumuza intikal etmemiştir. (Ek:27) 

Adı geçen firma ve düzenlemiş olduğu faturalar ve İşletme yetkilileri hakkındaki iddiaların 
açıklığa kavuşması bakımından; 

— Fatura muhteviyatı malzemenin kullanım yerleri dikkate alınarak mahallinde tespitlerin ya
pılması, 

— Firma ve faturalar hakkında ilgili Vergi Dairesi yapılacak inceleme neticesinin Komisyo
numuza gelmesi, 

— İlgili personelin bu konuda yazılı ifadelerine başvurulması, 
Gerekli görülmektedir. 
3.6.1.9. JAN AJANS: 
Turban Turizm A.Ş. Müfettişleri tarafından düzenlenen 05.07.1996 gün ve 75/6 sayılı soruş

turma raporu ile, Turban Bölge eski Müdürü Ali BEYKOZ ve eski Müdür Yardımcısı Gürsel 
ERK'in JAN AJANS Ltd. ile anlaşarak gerçeğe aykırı fatura düzenlemek suretiyle toplam 
2.081.500.000.-TL.'yi zimmetlerine geçirdikleri "Devlet alım ve satımlarında menfaat sağlama" 
suçlarını işledikleri mevcut kayıtların tetkiklerinden anlaşılmış bulunmaktadır. 

Söz konusu kayıtların incelenmesinde; Genel Müdürlük bünyesindeki işletmelerin tanıtımı 
amacıyla El ve Stant broşürü bastırılmasının kararlaştırıldığı, 1995 yılı Kasım ayında bu amaçla 
JAN AJANS, İmage Reklam ve Dinamik Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şirketinden teklif alındığı, alı
nan tekliflerin tamamının rakam değişiklikleri dışında kelime kelime birbirinin aynısı olduğu, tek
lifi uygun görülen JAN AJANS Ltd. Şirketi'yle 2.270.000.000.-TL. muhteviyatlı bir sözleşme im
zalandığı, sözleşmede belirtilen işler için firma tarafından ekli listede gösterilen 11 adet fatura kar
şılığı olan 2.270.000.000.-TL. tutarında ödemede bulunulduğu, sözleşmede yeri olmadığı halde 
Rusça broşür bastırıldığı, iki adet fatura karşılığı ekli listede belirtilen 316.250.000.-TL.'nın anılan 
firmaya ödendiği, 

Söz konusu broşürlerden ne kadar basıldığı, işletmelere ne kadar gönderildiği, fatura ile bir uy
gunluk bulundurulduğunun araştırılmadığı, tespitlere göre "Türkiye Turban" broşüründen 4.950, 
"Turban Tatil" broşüründen 4.850 ve "El " broşüründen 3.700 adedinin işletmelere dağıtıldığı, bu 
miktarların sözleşmede belirtilen miktarın ancak 1/5 (bcştebiri)'ne tekabül ettiği ve karşılığının 
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460.000.000.-TL. olduğunu, bu duruma göre 1.810.000.000.-TL. + KDV olmak üzere toplam 
2.081.500.000.-TL.'nın basılmayan broşürler için basılmış gibi anılan firmaya ödeme yapıldığı be
lirlenmiştir. 

Elde edilen veriler ve tüm dokümanlar birlikte değerlendirildiğinde; yukarıda isimleri zikredi
len kişilerin eylem birliği içinde oldukları, eylemlerine hukuki boyut kazandırmak amacıyla gös
termelik teklif aldıkları firma ile sözleşme imzaladıkları, sözleşmede belirtilen broşürlerin 
% 80'inini teslim almadıkları, yanıltıcı mahiyette olan bu belgelerle toplam 2.081.500.000.-TL.'yi 
zimmetlerine geçirdikleri, eylemin normal denetimle anlaşılamayacağı, uzun, yorucu ve kapsamlı 
bir çalışmayla ortaya çıktığı gözönünde bulundurulduğunda -Ihtilascn Zimmet- olduğu kanaatine 
varılmıştır. Keza firma hakkında -ihaleye Fesat Karıştırma- suçundan dolayı yasal işlem yapılma
sı gerekmektedir. 

Bü konuda Turban Müfettişliğince düzenlenen soruşturma raporu ekte sunulmuştur. (Ek : 
28/1-65) 

3.6.1.10. SADETTİN YILDIZ: 
İstanbul Bölge eski Müdürü Ali BEYKOZ ve eski Müdür Yardımcısı Gürsel ERK'in, yatak, 

havlu ve çarşaf satan Sadettin YILDIZ firması ile anlaşarak, müfredatı aşağıda gösterilen yanıltıcı 
belgelerle (faturalarla) toplam 932.006.000.-TL.'yi zimmetlerine geçirdikleri belgelerle kanıtlan
mış bulunmaktadır. 

Bu belgelere göre; 
Bölge Müdürlüğü'nce; Yalova, Abant ve Kilyos işletmelerine yatak, çarşaf ve havlu alınması

na karar verildiği, bu amaçla, Sadettin YILDIZ, Yılmaz Pazarlama ve Ali AKA firmalarından ya
zılı teklif alındığı ve en uygun fiyatı veren Sadettin YILDIZ firması ile sözleşme imzalandığı, 

Adı geçen firmaya düzenlediği aşağıdaki faturalarla; 
Tarihi: No'su: Tutarı + KDV: Satın alan Firma: 

08.02.1996 02 298.310.000.-TL. Yalova Termal - İST. 

08.02.1996 03 298.310.000.-TL. Abant - İST. 
12.02.1996 05 198.202.500.-TL. Abant İşletmesi 
16.02.1996 07 397.440.000.-TL. Kilyos İşletmesi 

26.02.1996 09 463.852.500.-TL. Yalova Termal, 
Toplam 1.656.115.000.-TL. tutarında ödemede.bulunulduğu, 

Söz konusu faturalarda belirtilen ve işletmeye gelmediği tespit edilen malzemelerin bedelinin 
932.006.000.-TL. olduğu,, -

Anlaşılmıştır. 

Konuyla ilgili olarak elde edilen bilgi ve belgeleri birlikte değerlendirildiğinde; 
Yukarıda isimleri zikredilen şahısların eylem birliği içerisinde oldukları, eylemlerini hukuki 

zemine oturtabilmek için, göstermelik yazılı teklif aldıkları, faturalarda belirtilen malzemeleri tes
lim almadıkları halde, teslim almışcasına ödemede bulunulduğu, böylece 932.006.000.-TL.'yi zim
metlerine geçirdikleri, 

Eylemin, rutin bir denetimle anlaşılmayacak oluşu, çok yönlü inceleme ve kapsamlı bir soruş
turma ile ortaya çıkartabilmesi nedeniyle Turban sorumlular açısından nitelikli zimmet, 

Adı geçen firma açısından ise "Alım Satıma Fesat Karıştırma" suçunu oluşturduğu, 
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Kanaatına varıldığından ilgililer hakkında gerekli yasal işlemler yapılmalıdır. 

Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Turban Turizm A.Ş. Müfettişleri tarafından 
04.07.1996 gün, 70/1 sayılı rapor düzenlenmiştir. (Ek :29/l-33) 

3.6.1.11. BURÇ ELEKTRİK PAZARLAMA : 
Elektrik malzemeleri satıcısı BURÇ ELEKTRİK PAZARLAMA (Turgay AYDINALP) fir

masının, Turban Turizm A.Ş. Kilyos Motel İşletmesi'ne aşağıdaki faturaları elektrik malzemeleri 
sattığı görülmektedir. (Ek:30/l-26) 

Tarihi: 
14.12.1995 

18.12.1995 

21.12.1995 

22.12.1995 
26.12.1995 
18.12.1995 

No'su: 
42163 

42168 
42172 

42174 

42095 
42168 

TOPLAM: 

Tutan : 
188.728.800.-TL. 

134.903.625.-TL. 

149.874.900.-TL. 

162.995.250.-TL. 
155.779.000.-TL. 
134.903.625.-TL. 

927.185.200.-TL. 

Toplam 927.185.200.-TL.'lık malzemenin işletme ihtiyaçlarının çok üzerinde olduğu, söz ko
nusu firma ve düzenlemiş olduğu faturalar hakkında ilgili personel tarafından yanıltıcı olduğu yö
nünde Komisyonumuza şifahi bilgilerin aktarılması, 

Öte yandan; Komisyonumuzda görevli teknik elemanlar tarafından mahallinde yapılan incele
melere göre düzenledikleri raporda; söz konusu faturalarda belirtilen malzemelerin kullanılıp kul
lanılmadığı hususuna yer verilmemesi, 

Dikkate alınarak, adı geçen firma ve düzenlemiş olduğu faturalarla ilgili olarak gerekli incele
menin yapılması istemiyle İstanbul Defterdarlığı Galata Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne yazı yazılmış, 
cevabı henüz Komisyonumuza intikal etmemiştir. 

Netice itibariyle; yanıltıcı belge olduğu kanaatine varılmakta birlikte, ilgili Vergi Dairesinden 
yazının gelmesi ve işletme personelinin yazılı ifadelerine başvurulması ve bu belgelerin birlikte de
ğerlendirilmesi gerekir. 

3.6.1.12. PERSONEL BEYANLARI: 
Yukarıdaki maddelerde firmalar bazında ele alınan işlemlere ilişkin olarak Komisyon Başkan

lığına yazılı açıklamada bulunan iki işletme personelinin beyanları rapora eklenmiştir. Bu beyan
larda yukarıdaki firmalara ait faturalarda yazılı işlerin işletme imkânları dahilinde yapıldığı yolun
da açıklamalar mevcuttur. (Ek:31/1-3) 

3.6.1.13. FREE KONAKLAMALAR (Bedelsiz Konaklamalar): 
1993-1996 yıllarına ait incelenebilen bir kısım konaklama belgelerinden, İstanbulTurban Kil

yos Motel İşletmesi'nde 173 odanın mevzuata aykırı bir şekilde free (bedelsiz konaklama), işlemi
ne tabi tutulduğu tespit edilmiştir. 

Söz konusu usulsüz işlemlerin açığa çıkmaması için; 
— Gelen müşteriler için folyo açılmadığı, 
— Hause-Keep raporlarında dolu odaların boş olarak gösterildiği, 
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— Registration Form (konaklama) belgesi düzenlenmediği, 

— Gelecek Konuklar Listesinde free kalacak misafirlere ait kayıtlara yer verilmediği, 

Görülmüştür. 
Bu duruma göre; free işlemine tabii tutulan bir odanın 65.-$ olduğu dikkate alındığında adı ge

çen işletmenin 1.012.050.000.-TL. zarara uğratılmasına neden olan ilgililer hakkında gerekli yasal 
işlemlere tevessül olunmalıdır. 

Usulsüz Free Konaklamalara Genel Müdürlüğün diğer ünitelerinde de rastlanması üzerine; ko
nu bütünlüğünün sağlanması için ayrı bir rapor düzenlenmiştir. 

3.6.1.14. PERSONEL ALIMLARI: 
Ayrıntılı açıklaması, 1993-1994 yılı personel atamalarını konu alan 01.10.1996 tarihli incele

me raporunda yapılan, Başbakanlığın personel istihdamına ilişkin 02.08.1993 tarih ve 
3.02.0.PPG.0.12-383-10104 sayılı emirleri hilafına, işe alındığı tespit edilen 338 kişiden ismen be
lirlenebilen 16 kişinin Kilyos îşletmesi'nde istihdam edildiği görülmüştür. (Ek:32/1-16) 

3.6.2. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: 
Turban Genel Müdürlüğü hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin olarak işlemleri incelemeye 

alınan Kilyos Tatil Köyünde; İmalat, tadilat, bakım ve onarım işleri yaptığı veya işletmeye malze
me verdiği gerekçesiyle faturaları işletme hesaplarına alınan firmalar aşağıda değerlendirilmiştir. 
Şöyleki; 

1. Aşağıda dökümü verilen firmalara yapılmış, ödemelere gerekçe olarak işletme kayıtlarına 
alınan ve muhteviyatları itibariyle işletme imkânları dahilinde yine işletme personeline yaptırılan 
işlerle hiç yapılmayan işleri ve satın alınmayan malzemeleri içeren faturaların, komisyon veya 
KDV karşılığı temin edilmiş yanıltıcı belgeler olduğu, 

Firma unvanı : Hangi yıl kayıtlandı: Ödenen fatura tutan; 

AK HAFRİYAT . 1994 , 5.120.950.000.-TL. 
ÇOMOĞLU 1994 10.442.544.500.TL. 

AYDIN İNŞAAT 1995 1.380.000.000.-TL. 
ASENA İNŞAAT 1995 1.150.000.000.-TL. 
ACAR İNŞAAT 1996 322.000.000.-TL. 

TOPLAM 18.415.494.500.-TL. 

2. Turban Müfettişlerince düzenlenen ve gereği için ilgili yer Cumhuriyet Savcılığına suç du
yurusu yapılan; 

a) 05.07.1996 tarih ve 75/6 sayılı soruşturma raporuna göre; 
Basılmayan broşürler için düzenlenen JAN AJANS firmasına ait faturaların, 1996 yılı işletme 

hesaplarına alınmasıyla 2.081.500.000.-TL., 
b) 04.07.1996 tarih ve 70/1 sayılı soruşturma raporuna göre; İşletmeye gelmeyen fatura muh

teviyatı malzemeler için düzenlenen SADETTİN YILDIZ firmasına ait faturaların 1996 yılı işlet
me hesaplarına alınmasıyla, 931.006.000.-TL., 

Olmak üzere toplam (2.081.500.000.-+931.006.000.-= 3.012.506.000.-TL.'nın) İstanbul Bölge 
eski İşletme Müdürü Ali BEYKOZ ile eski Müdür Yardımcısı Gürsel ERK'in zimmetine geçtiği, 

3. Bedelsiz konaklamaları gizleyebilirle gayesiyle müşteri kayıtlarının usulüne uygun tutul
madığı, 
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Bu yolla yapıldığı tespit edilebilen usulsüz Free Konaklamalarla 1993-1996 yıllarında işletme
ye verilen zararın 1.012.050.000.-TL. olduğu, 

4)1993-1994 yıllarında Kilyos İşletmesi'nde çalıştığı tespit edilen rapor eki listede isimleri 
yazılı 16 personelin usulsüz atandığı, 

Anlaşılmıştır. 

5) Haklarında inceleme yapılması istemiyle vergi dairelerine bildirilen aşağıdaki firmalar ile 
bunların işletme kayıtlarına girmiş fatura muhteviyatı işler hakkında olumlu veya olumsuz yönde 
bir kanaatin oluşması, ilgili vergi dairelerinden alınacak cevabi yazılar ile ifadesine başvurulması 
gereken personel beyanlarının birlikte değerlendirilmesiyle mümkün olabilecektir. 

Firma unvanı: Hangi vıl kavıtlandi: Ödenen fatura tutarı: 

ISCAN İNŞAAT 1996 2.087.497.715.-TL. 
FSK İNŞAAT 1996 104.374.000.-TL. 

ÖREN İNŞAAT 1995 230.676.200.-TL. 
BURÇ ELEKTRİK 1995 927.185.200.-TL. 

TOPLAM 3.349.-728.115.-TL. 

Sonuç olarak, 
1994 ve 1995 yıllarında medyanın gündeminden düşmeyen ve KİT Komisyon tutanaklarının 

incelenmesinde, Komisyon üyeleri tarafından da eleştiri konusu yapılarak gündeme getirildiği an
laşılan Turban Turizm A.Ş. ile ilgili yolsuzluk iddialarının doğru olup olmadığı hususunda yürütü
len incelemeler sırasında Kilyos İşletmesinde elde edilen bilgi ve belgeler; 

a) Menfaat temini ve zimmet kastı ile sahte veya yanıltıcı mahiyette düzenlendiği belirlenen 
faturalarla işletme kasasından çekilen paranın 18.415.494.500.-+3.012.506.000.-= 
21.428.000.500.-TL. olduğunu, • ' • - . . . , 

b) Usulsüz free (bedelsiz) konaklamalar nedeniyle oluşan işletme zararının 1.012.050.000.-
TL. olduğunu, 

c) Usulsüz atandığı ismen belirlenen 16 personelin Kilyos İşletmesinde işe başlatıldığını, 
Komisyonumuza tanınan sınırlı sürede, tespit edilemeyen, belgeler veya diğer gider hesapla

rında gizlenen miktarlarla, gelirlerden yapılan, ancak ortaya çıkarılması kapsamlı bir incelemeye 
bağlı olan miktarlar göz önüne alındığında, yapılan yolsuzluk miktarının çok daha büyüyeceği ve 
tespit edilenin en az 2-3 katı olacağını, 

Ortaya koymuştur. 
Yukarıda değinilen usulsüz personel atanmasından ve işletmenin 
(21.428.000.500.+1.012.050.000.-

=22.440.050.500.-TL.,lık zarara uğratılmasından; 
Yalanladığı yolsuzlukları gizleme kastı ile Genel Müdürlük yaptığı dönemde Kurum Müfet

tişlerine teftiş, inceleme ve soruşturma görevi vermediği anlaşılan Ömer BİLGİN başta olmak üze
re, Genel Müdürlük üst düzey yöneticilerinin, İstanbul Bölge eski Müdürü Ali BEYKOZ ve Bölge 
eski Müdür Yardımcılarından Gürsel ERK ile M.Riyaz KARAALTIN'ın ve Kilyos İşletmesi eski 
Müdürü Cabbar YILDIZ'ın müştereken sorumlu olduğu, 

Kanaatine varılmıştır. 
Bu itibarla, adı geçenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılmalıdır. 
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3.7. MARMARİS TATİL KÖYÜ 

3.7.1. İNCELEME 

3.7.1.1. İŞLETMEYE AİT 1995 YILI EVRAKLARININ ÇALINMASI: 
Marmaris Tatil Köyü İşletmesi'ne ait 1995 yılı tüm muhasebe evraklarının çalınmış olduğu 

muhasebe memuru Mehmet SÜMER'in Komisyonumuza verdiği yazılı beyanda ifade edilmiştir. 
(Ek:15/1) 

Bu olayın mahalli Emniyet yetkililerine intikal ettirildiği ve araştırıldığı, işletme yetkilileri ta
rafından şifahi olarak beyan edilmiştir. 

3.7.1.2. AYHAN MOBİLYA (Ali Galip AYHAN): 
Ayhan Mobilya Dekorasyon,.Mutfak Doğrama İmalat ve Ticaret'in, Turban Turizm A.Ş. Mar

maris İşletmesi adına 1994 yılında düzenlemiş olduğu faturalar ve 1995 yılı tediye fişi ekte sunul
muştur. (Ek :2/l-13) 

Sözkonusu fatura muhteviyatı işlerin ; 
— Müdüriyet, muhasebe ve otel resepsiyonunun dekorasyonu, 
— Lojman binalarının ahşap çatı ve kapılarının tamir edilmesi ve yenilenmesi ile, 
— Muhtelif ebatlarda kereste alımını, kapsadığı görülmektedir. 

Adı geçen firma hakkında, Balıkesir Defterdarlığı Edremit Vergi Dairesi Müdürlüğü'nden alı
nan 12.09.1996 gün, 8592 sayılı yazıdan (Ek:3), izin dahilinde bastırıldığı ancak, firmanın muha
sebe kayıtlarına alınmadığı ve KDV'leri ödenmediği anlaşılan, rapor eki faturalarda yazılı işlerin 
işletme personeline yaptırılan işler olduğu, 1994-1995 yıllarında müteahhit eliyle yapılmış hiç bir 
işin mevcut olmadığı, bu firmadan herhangi bir malzeme alınmadığı, hususlarında; Müdür Yardım
cısı Bülent GÜLERCE, Satmalına Memuru Osman KARACAER, Sıhhi Tesisatçı ve Teknik Ser
vis Şefi Yardımcısı Hasan TURGUT, Teknik Personel Hüseyin KARAKUŞ, Elektrik Teknisyeni 
Bekir YILMAZ ve Ambar Memuru Yalçın ÖRNEK tarafından Komisyonumuza yazılı beyan ve
rilmiştir. (Ek:4/l-7) 

Yukarıda değinilen belgeler ve personel beyanları değerlendirildiğinde; 

Adı geçen firmaya rapor eki 1994 yılı faturalar karşılığı ödenen 396.945.500.-TL, ile çalındı
ğı gerekçesiyle Komisyona ibraz edilemeyen 1995 yılı faturalar karşılığında; 30.11.1995 tarih ve 
15802 sayılı kasa tediye fişi ile ödendiği tespit edilen 1.316.750.000.-TL.'nın, alınan bir mal veya 
yapılan bir hizmet karşılığı olmadığı, tamamen hayali olduğu, KDV'leri ödenerek veya belirli bir 
komisyon verilerek alındığı kesinlik kazanmıştır. . 

Bu nedenle; adı geçen firma ve dönemin İşletme Müdürleri ve bu konuda sorumlu olanlar hak
kında gerekli yasal işlemler yapılması gerekmektedir. 

3.7.1.3. ALİIŞIKBOL: 
Kerestecilik, bilimum inşaat malzemeleri satışı, iş makinalarınm temini, hafriyat, nakliyat, ta

ahhüt ve dahili ticaret yaptığı fatura kayıtlarından anlaşılan Ali IŞIKBOL firmasının, 1994 yılı içe
risinde Turban Marmaris İşletmesi adına düzenlemiş olduğu 2.686.400.000.-TL. tutarlı 60 adet fa
tura ekte sunulmuştur. (Ek:9/1-62) 

Rapor eki fatura muhteviyatı işlerin; 
. — Kum, çakıl temini ve nakliyesini, 
— El ile toprak tasviyesi ve çimlendirilmesini, 
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— Oda ve çevre ilaçlamasını, 
— Boya-badana, sıva ve çatı tamir edilmesini, 
— Taş duvar yapılması ve onarılmasını, 
— Park yeri düzenlemesini, 
— Çamaşırhane, buhar kazanı bakım ve tamir edilmesini, 
— Ahşap kapı pencere yapım ve tamir edilmesini, 
— Ahşap vernik ve boya yapılmasını, 

Kapsadığı görülmektedir. 
Konuyla ilgili olarak; Müdür yardımcısı Bülent GÜLERCE, Satınalmacı Osman KARACA-

ER, Sıhhi Tesisatçı ve Teknik Servis Şefi Yardımcısı Hasan TURGUT, Teknik Personel Hüseyin 
KARAKUŞ, Elektrik Teknisyeni Bekir YILMAZ ve Ambar Memuru Yalçın ÖRNEK'in Komisyo
numuza verdikleri yazılı beyanlardan; yukarıda muhteviyatı gösterilen işlerin işletme personeli ta
rafından malzemesi piyasadan temin edilmek suretiyle yapıldığı, 1994-1995 yıllarında müteahhit 
eliyle hiç bir işin yapılmadığı, adı geçen firmadan da mal alınmadığı anlaşılmış bulunmaktadır. 
(Ek:4/l-7) 

Adı geçen firma ve düzenlemiş olduğu faturalar hakkında, İzmir Defterdarlığı, Basmane Ver
gi Dairesi Müdürlüğü'nden alınan 25.09.1996 tarih, 14286 sayılı yazı ve eki raporda; "Ali IŞIK- . 
BOL'un gerçek bir ticari faaliyet ile iştigal etmeyip, belli bir komisyon karşılığı sahte fatura düzen
lediği tespit edilmiştir. Ayrıca Dairemizden izin alarak matbaada bastırdığı 7 (yedi) cilt (350 say
fa) faturanın hepsinin sahte olarak düzenlendiği, bu faturalar tutarının 34.965.175.000.-TL. olup, 
bu tutarı yasal defter kayıtlarına geçirmemiştir. Bunlara ilişkin herhangi bir KDV ödenmemiştir." 
şeklinde tespitler bulunmaktadır. (Ek:5/1-10) 

3.7.1.4. MAHMUT ÇOMOĞLU : 

Mahmut ÇOMOĞLU İnşaat firmasının, Turban Marmaris İşletmesi'ne 1994 yılı içerisinde 
toplam 3.517.677.000.-TL. tutarlı 31 adet fatura düzenlediği görülmüştür. (Ek:6/l-32) 

Sözkonüsu faturada belirtilen işlerin; 

— Kum, çakıl nakliyesini, 
— Çatı yapımı ve döşenmesini, 
— Yer izolasyonunu, , 
— Duvar örülmesini, 
— Ahşap pencere ve kapı yapımım, 
— Dolgu malzemesi temini ve nakliyesini, 
— 400 doz betonarme betonunu, 
—• Demirsiz beton dökümünü, 
Kapsadığı görülmektedir. 
Konuyla ilgili olarak Müdür Yardımcısı Bülent GÜLERCE, Satınalma Memuru Osman KA-

RACAER, Sıhhi Tesisatçı ve Teknik Servis Şef Yardımcısı Hüseyin KARAKUŞ, Elektrik Teknis
yeni Bekir YILMAZ, Ambar Memuru Yalçın ÖRNEK'in; Komisyonumuza muhatap yazılı açıkla
malarında, fatura muhteviyatı işlerin işletme imkânları dahilinde personel tarafından yapıldığı, 
1994-1995 yıllarında müteahhit eliyle hiç bir işin yapılmadığı, adı geçen firmadan da mal temin 
edilmediği anlaşılmış bulunmaktadır. (Ek:4/l-7) 
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Adı geçen firma hakkında, Adana Defterdarlığı Usul ve Tahsilat Gelir Müdürlüğünden alınan 
01.10.1996 tarih 12290 sayılı cevabi yazıda; yukarıda belirtilen faturalara konu işleri yapacak ka
pasitede olmadığı, KDV beyannamelerini süresi içerisinde vermediği, faturaların yanıltıcı belge ol
duğu belirtilmektedir. (Ek:7/l-3) 

. Adı geçen firmanın; Abant, Yalova ve Kilyos İşletmelerine de aynı şekilde fatura düzenlediği 
ve beyanlara göre faturaların yapılan işe göre çok yüksek tutulduğu görülmüştür. 

Öte yandan, faturada belirtilen işlerin yapılıp yapılmadığı hususlarında mahallinde inceleme 
yapan teknik elemanların tespitleri Komisyonumuza intikal etmiş ve raporun sonunda değerlendi
rilmiştir. Yine Bilirkişi Raporlarına göre anılan firmanın Abant, Yalova ve Kilyos'ta düzenlediği 
faturalara göre çok cüzi miktarda iş yaptığı görülmüştür. Belirtilen bu açıklamalara göre; , 

Firmaya rapor eki faturalar karşılığı ödenen 3.517.677.000.-TL.'nm büyük bir kısmının haya
li işler karşılığı olduğu, faturaların; KDV'leri ödenerek veya belli bir komisyon verilerek alındığı 
tespit edilmiştir. 

3.7.1.5. ACAR İNŞAAT: 
Boya, badana ve peyzaj gibi işleri yaptığı fatura bilgilerinden anlaşılan ACAR İNŞAAT fir

masınca, 1995 yılı içinde Marmaris Tatil Köyü'nde yaptığı işlere karşılık; 

Tarih : No'su : Tutarı+KDV : 

27.04.1995 15320 201.250.000.-TL. 
10.04.1995 15318 166.750.000.-TL. 

368.000.000.-TL. 
Toplam 368.000.000.-TL. tutarında fatura düzenlediği, yine aynı şekilde Kilyos ve İstanbul 

Bölge'ye düzenlenen faturaların da 1.035.000.000.-TL.'ya ulaştığı görülmektedir. (Ek:8/l-36, 9/1-2) 
Adı geçen firma hakkında, İstanbul Defterdarlığı, Kocamustafa Vergi Dairesi'nden alınan 

24.05.1996 tarihli cevabi yazıda; faturaların sahte ve basım izninin bulunmadığı, firmanın iştigal 
sahasının, Emlak Komisyonculuğu olduğu, 1995 yılı defter tastikine ilişkin işlemlerini yaptırmadı
ğı belirtilmektedir.(Ek: 10) 

Konuyla ilgili Teknik Servis personel H. TURGUT, İ. ÇAKIR'IN; faturalarda belirtilen boya, 
badana, peyzaj ve disko ahşap doğrama işlerinin işletme imkânlarıyla yapıldığı şeklinde yazılı be
yanları bulunmaktadır. (Ek: 11) 

3.7.1.6. BAŞARAN HAŞERE İLAÇLAMA VE EMLAK BÜROSU : 
İşletmede bulunan kazan, boiler, radyatör ve boruların kireçlerinin temizlenmesi işinin, BA

ŞARAN firmasına yaptırıldığı belirtilerek, firmanın müracaatında fatura bedelinin ödenmesi ve 
ödenek verilerek işletmeye dekont edilmesi için yazının Mali İşler Başkanlığı'na havalesini ihtiva 
eden 13.07.1994 tarih ve SATUB-89 sayılı yazıya, 09.02.1994 tarihi itibariyle Genel Müdür Ömer 
BİLGİN tarafından onay verildiği, 

Söz konusu yazı ekinde, 24.06.1994 tarihli işin yapıldığını gösterir tutanak ve bu işe ilişkin 
30.06.1994 tarih ve 142.025.000.-TL. tutarlı faturaların bulunduğu,,(Ek: 12/1-11) 

Adı geçen firma hakkında, Ankara Defterdarlığı Vasıtalı Vergiler Gelir Müdürlüğü'nden alı
nan 25.09.1996 gün, 13229 sayılı yazı ve eklerine göre; firmanın yasal defterleri yandığını gerek
çe göstererek ibraz etmediği, KDV ile ilgili beyanda bulunmadığı, işyeri adresini terkettiği, 
(Ek: 13/1-6) . 

Görülmüştür. 
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İncelenen bu belgelere göre; 
a) Korkmaz TAŞKIN isim ve imzasıyla Makama arzedilen 13.07.1994 gün ve SATUB-89 

no'lu yazının üzerindeki Makam onayının 09.02.1994 tarihini gösterdiği, 
b) İş bitirme tutanağına göre 24.06.1994 tarihinde yapılan bu iş için 09.02.1994 tarihinde ya

pılmış gibi onay alındığı, 
c) Sözkonusu işlerin yapılmasına dâir işletmenin herhangi bir talebi olmadığı halde, Genel 

Müdür Ömer BİLGİN imzalı 09.02.1994 tarihli onayda, ismi zikredilen BAŞARAN firmasının 
müteahhit firma olarak belirlendiği, 

d) Ayrıca sözü edilen onayda işletmelerdeki ödenek yetersizliği nedeniyle bu firmaya ait fatu
raların Genel Müdürlük bütçesinden ödeneceğinin belirtildiği, 

e) 20.000.000.-TL. üzerinde olan bu işin yapılması, Genel Müdürlük Komisyon kararına bağ
lı olduğu halde, bu hususa uyulmamak suretiyle Alım-Satım ve Yaptırma Yönetmeliği hükümleri
nin ihlal edildiği, 

f) Adı geçen firmanın yanıltıcı belge düzenlediği, 
Belirlenmekle; 
Söz konusu hizmetler verilmediği halde, alınan yanıltıcı faturalar karşılığı Marmaris İşletme-

si'ne verilen zararın 142.025.000.-TL. olduğu, 
Diğer işletmeler ile birlikte Genel Müdürlük zararının 1.323.526.950.-TL.'ya ulaşmasında, fir

ma ile birlikte hareket ettikleri kanaatine varılan Genel Müdür, Başaran firmasına kendi mülkü iş
yerini kiralayan Satınalma ve Teknik Uygulama Başkanı Korkmaz TAŞKIN ve diğer ilgililer hak
kında daha kapsamlı bir soruşturma yapılmalıdır. 

3.7.1.7. PRENSİP FİRMASI: 
PRENSİP Hizmetleri Organizasyonu Taahhüt İthalat İhracat Turizm Pazarlama Ltd. Şti'nin, 

Turban Marmaris Tatil Köyü İşletmesi'ne 1994 yılında düzenlediği 139.500.000.-TL. tutarlı 4 adet 
fatura ile 391.000.000.-TL.'nın ödenmesine ait 31.03.1995 gün, 15020 sayılı kasa tediye fişi rapo
ra eklenmiştir. (Ek: 14/1-6) 

Sözü edilen fatura muhteviyatı işlerin; çevre düzenleme ve Temizlik hizmetlerini kapsadığı 
görülmüştür. ' 

. . . . ^ • , . I . • . 

Adı geçen firma hakkında, Adana Defterdarlığı Ziyapaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne yazılan 
yazının cevabı henüz Komisyonumuza intikal etmemiştir. 

Öte yandan, hiç bir işin müteahhit tarafından yapılmadığına ilişkin, Marmaris İşletmesi perso
nelinin Komisyonumuza muhatap yazıları dikkate alındlığında, 

Adı geçen firma tarafından düzenlenen faturaların yanıltıcı olduğu KDV veya komisyon öde
nerek alınmış belgeler olduğu kanaatine varılmaktadır. 

3.7.1.8. DEMIRPOLAT FİRMASI: 
. İşletmenin incelenmek üzere istenilen 1995 yılı muhasebe evrakı, kanuni defterler, yevmiye 

kayıtları ve faturalar çalındığı gerekçe gösterilerek ibraz edilmemiştir. 
Söz konusu belgelerin çalındığı yolunda ilgili muhasebe personelinin yazılı beyanı bulunmak

tadır. (Ek: 15/1) 
Genel Müdürlükten alınan 1995 yılı Genel Mizan kayıtlarına göre "320 SATICILAR HESA

BI " nın alt hesap grubu olan 320.01.3.53 no'lu hesapta izlenen DEMİRPOLAT firmasının, Turban 
Marmaris İşletmesine düzenlendiği anlaşılan 1.423.355.000.-TL. tutarındaki faturanın 11.09.1995 
gün, 15615 sayılı kasa tediye fişine istinaden ödendiği anlaşılmıştır. (Ek: 15/2) 
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Maliye Bakanlığı Müfettişleri tarafından düzenlenen ve Komisyonumuza intikal eden 
25.06.1996 tarih ve 4, 3,4 sayılı rapora göre; firmanın 1992 yılı sonuna kadar faaliyette bulundu
ğu, 1993 yılından itibaren de hiç fatura düzenlemediği, anlaşılmıştır. DEMIRPOLAT firmasına ait 
faturaların sahte olduğu kesinlik kazanmıştır. (Ek:20/21-22) 

Faturaların düzenleniş tarihlerinden çok önce faaliyetini durdurduğu tespit edilen DEMIRPO
LAT firması adına düzenlenmiş naylon faturalarla alınmayan malzemeler alınmış gibi, yapılmayan 
işler de yapılmış gibi gösterilerek bu miktarın zimmete geçirildiği anlaşılmıştır. 

Ayrıca bu husus, rapor eki personel beyanları ile de doğrulanmıştır. (Ek:4/1-7, 20/1-20) 

Evrakların çalınmasının, yapılan zimmeti gizlemeye yönelik kasıtlı bir davranış olduğu kana
atindeyiz. 

Söz konusu zimmetin rutin bir denetimle anlaşılamayacak olması, çok yönlü bir inceleme ve 
soruşturmayı gerektirmesi, zimmeti nitelikli hale getirmiştir. 

Bu nedenle; yukarıda değinilen zimmet fiili, Marmaris İşletme Müdürü Bülent ÖRK ve Mü-
dtlr Yardımcısı Ömer KIRMIZI hakkında, daha önce yapılan suç duyurusu ile birleştirilmek üzere 
ilgili yer Cumhuriyet Savcılığı'na intikal ettirilmelidir. 

3.7.1.9. DİĞER FİRMALARIN SAHTE FATURALARI: 
Turban Marmaris Tatil Köyü İşletmesi eski Müdürü Bülent ÖRK ve eski Müdür Yardımcısı 

Ömer KIRMIZI tarafından muhasebe kayıtlarına intikal ettirilen sahte faturalar konusunda, Turban 
Turizm A.Ş. Müfettişliği'nce düzenlenen 02.07.1996 tarih 1/1 sayılı soruşturma raporunun incelen
mesinde; (Ek: 17/1-108) 

a) Unvanları vedüzenlcmiş oldukları fatura tutarları aşağıda gösterilen firmaların, fatura tarih
lerinden çok önce ticarî faaliyetlerini terk ettikleri görülmüştür. 

S,NQ; 

1-

2-, 

3-
4-

Ünvanı: 
ÖMER DÖNMEZ 
ÖZ HÜNKAR 

İSMAİL KAYGUSUZ 
CEVAT ERKAN 

Düzen, vıl: 
1995 

1995 
1995 
1995 

Fatum atfç,; 
2 

3 

5 
4 

Genel Toplamı: 

i 302.680.000.-TL. 
513.187.500.-TL. 

824.216.500.-TL. 
580.750.000.-TL. 

b) Aşağıda unvanları ve düzenledikleri fatura toplamları gösterilen firmaların hayali olduğu 
tespit edilmiştir. 

S.No: Unvanı: 
1- . IŞIL ELEKTRİK 
2- TERZİOĞLU 
3- SARIÇAM 

c) 1995 yılında unvanı taklit edilmiş bulunan, SERDAR HIRDAVAT'a ait 3 adet fatura tuta
rı 512.785.000.-TL. olduğu anlaşılmıştır. 

Yukarıda dökümü görülen firmalara ait faturalar toplamı 4.605.660.300.-TL.'yi İşletme Müdü
rü Bülent ÖRK ve Müdür Yardımcısı Ömer KIRMIZI'nın zimmetine geçirdiği, alınan ifadeler ve 
incelenen belgelerden anlaşılmış bulunmaktadır. 

Düzen, vıl: 
1995 
1995 

1995 

Fatura ade. : 

3 
2 

8 

Genel Toplamı 
492.867.000.-TL. 
240.056.750.-TL. 

1.139.117.550.-TL. 
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Ömer Dönmez, Terzioğlu, Serdar Hırdavat, Işıl Elektrik, Cevat Erkan, Öz Hünkar'ın işlemle
rini ve düzenlemiş oldukları faturalarını konu alan Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 
25.06.1996 tarih ve 4, 3,4 sayılı basit raporunda; adı geçen firma faturalarının gerçek mal ve hiz
met karşılığı olmadığı hayali olduğu, belirli bir komisyon karşılığında düzenlendiği yolunda tes
pitlerin yer alması, varılan bu kanaati doğrular niteliktedir. 

Vergi kaydı bulunmayan ve vergi kaydı faturaların düzenleniş tarihlerinden çok Önce kapatıl
mış olan hayali firmalar adına düzenlenmiş sahte faturalarla, alınmayan malzemeler alınmış gibi, 
yapılmayan işler de yapılmış gibi gösterilmeye çalışılmıştır. 

Öte yandan, yukarıda belirtilen eylemlerin rutin bir işletme denetimiyle ani aşılamayacak nite
likte olması, araştırma ve kanıt toplanmasının yanı sıra, çok yönlü bir inceleme ve soruşturmayla 
ortaya çıkabilecek olması, fiili nitelikli hale getirmektir. 

Diğer taraftan; 1995 yılına ait tüm muhasebe evrakının çalınmış olması, gerçekleştirilen ve ya
salara göre suç teşkil eden bu eylemi gizlemeye matuf olduğu aşikardır. 

3.7.1.1Ö. (258) YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI: 
1994 ve 1995 yıl sonu mizanlarının karşılaştırılmasında; 

Hesap Kod. 

258 327 00 01 
258 327 00 02 

258 327 00 03 
258 327 00 04 
258.327.00.05 

258.327.00.01 
258.327.00.02 
258.327.00.03 

258.327.00.04 
258.327.00.05 
258.327.00.06 

258.327.00.07 

258.327.00.08 
258.327.00.09 
258.327.00.10 
258.327.00.11 
258.327.00.12 
258.327.00.13 

Hesap Adı 

Binaların Islahı 
Disko Islahı 

Plaj ve sahil bandı ıslahı 
Isıtma dairesi kazan ıslahı 
Park bahçe ıslahı 
Odalar ıslahı 
Dere ıslahı 
Çevre düzenleme 
Restaurant ıslahı 
Park bahçe ıslahı 
Sınaç Bar ıslahı 
Disko ıslahı 
Otopark ıslahı 
Tenis Kortu ıslahı 
Telefon santral ıslahı , 
Jeneratör ıslahı 
Soğuk odalar ıslahı 
Arıtma Tesisi ıslahı 
TOPLAM : 

1994 

1.596.793.387.-TL. 
168.970.435.-TL. 

508.500.000.-TL. 
263.500.000.-TL. 

1.511.748.628.-TL. 

1995 

- 18.272.350.134.-TL. 
- 864.000.000.-TL. 
- 1.622.603.690.-TL. 
- 1.745.371.100.-TL. 
- 1.218.250.000.-TL. 
- 195.000.000.-TL. 
- - 943.437.650.-TL. 

- 575.000.000.-TL. 
- 505.000.000.-TL. 
- 1.211.158.570.-TL. 
- 638.900.000.-TL. 
- 598.800.000.-TL. 
- 174.275.000.-TL. 

4.049.512.450.-TL . 28.564.146.144.-TL. 

Yukarıdaki tablonun tetkikinden de anlaşılacağı üzere; 1994 yılında 4.049.512.450.-TL. olan 
258 no'lu "YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI" nın 1995 yılı Genel Mizanında; 
28.564.146.144.-TL.'ya ulaştığı, dolayısı ile bir önceki yıla göre meydana gelen artışın 
24.514.633.694.-TL. olduğu anlaşılmaktadır. (Ek:18/l-2) 
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Konu ile ilgili olarak; 
a) Raporun yukarıdaki maddelerinde ayrıntısı görülen; Ömer Dönmez, Terzioğlu İnşaat, Ser

dar Hırdavat, Işıl Elektrik, Sarıçam Ticaret, İsmail Kaygusuz, Cevat Erkan, Öz Hünkar, Demirpo-
lat gibi firmalar tarafından işletme adına düzenlenmiş faturaların sahte ve yanıltıcı belge mahiye
tinde olması, 

b) Yine bir önceki maddelerde isimleri zikredilen ve işletme personeli yazılı beyanlarından; 
1994-1995 yıllarında müteahhit eliyle yapılmış hiçbir işin bulunmadığı, yapılan tüm işlerin işletme 
imkânları dahilinde, kendi personeli tarafından yapıldığı, alınmayan malzemeleri alınmış gibi gös
teren faturaların arkası yöneticiler tarafından imzalandığı, ambar giriş fişlerinin düzenlenmediği, 
genellikle 195 no'lu hesaptan alınan iş avanslarının sahte ve yanıltıcı belgelerle kapatıldığı yolun
daki açıklamaların bulunması, 

c) Mahallinde yaptığımız incelemeler sırasında ibrazını istediğimiz, 1995 yılında yapılan işle
re ilişkin muhasebe evrakının ve faturaların çalındığı gerekçesiyle tarafımıza ibraz edilememesi, 

d) Mahallinde inceleme yapan teknik elemanların, 1994 ve 1995 yıllarında yapılmış ödemeler 
toplamı 13.521.012.300.-TL'.nın karşılığında yapılmış bir iş tespit edememesi, (Ek:22/l-7) 

Gibi hususlar birlikte değerlendirildiğinde; 
Sahte ve yanıltıcı faturalarla yapıldığı için nitelikli hale dönüşen 258 No'lu "Yapılmakta Olan 

Yatırımlar" hesabı farkı 24.514.633.694.-TL'lık zimmet eylemi nedeniyle adı geçen işletme Müdü
rü Bülent ÖRK ve Yardımcısı Ömer KIRMIZI ile, Genel Mizan kayıtlarında bir önceki yıla göre 
büyük artış gösteren farklılıkların üzerine gitmeyerek, zimmetin artmasına neden olan dönemin Ge
nel Müdürü Ömer BİLGİN ile İdarî ve Malî İşler Başkanı hakkında T.C. Kanununun ilgi madde
leri uyarınca suç duyurusunda bulunulması, gerekli görülmektedir. 

•3.7.1.11. ÇALINAN FATURALARA İLİŞKİN 1995 YILINA AİT 
KASA TEDİYE FİŞLERİ: 

Faturalar olmadığı için vergi dairelerinden haklarında bilgi talep edilemeyen firmalara yapıl
dığı belirlenen ödemelere ilişkin kasa tediye fişleri ileride yapılacak bir soruşturmada değerlendi
rilmek üzere rapora eklenmiştir. (Ek: 19/1-46) 

Rapor maddelerinde değinilenin personel beyanları dikkate alındığında; bu ödemelerin muh
teviyatları itibariyle sahte veya yanıltıcı mahiyette düzenlenmiş faturalara karşılık yapılmış ödeme
ler olduğu yönünde oluşan kanaatimizi, fatura asıllarının çalınmış olması güçlendirmiştir. 
(Ek:20/l-20,4/1-7) 

3.7.1.12. TEKNİK BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE YAPILMAYAN 
İŞLERE AİT ÖDEMELER:, 

Komisyon görevlisi Teknik Elemanlar tarafından mahallinde yapılan incelemeler sonucu dü
zenlenen 28.09.1996 tarihli raporda, 1994 yılında aşağıdaki firmalara yapılan ödemelerin karşılık
sız olduğu, 

1- Mahmut ÇOMOĞLU firmasına 3.517.677.000.-TL. 
2-AliIŞIKBOL " 2.686.400.000.-TL. 
3- Prensip Hiz.Org.Ltd.Şti. ". 139.500.000.-TL. 
4- Keskin TİCARET " 116.725.000.-TL. 
5- Ayhan MOBİLYA " 414.770.500.-TL. 
6-Toprak Tah. San. Ltd. " 374.900.000.-TL. 
7- Başaran Haş.İlaç.Em.Büro. " 142.025.000.-TL. 

TOPLAM: 7.391.997.000.-TL. 
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1995 yılında aşağıdaki firmalara yapılan ödemelerin aynı şekilde karşılıksız olduğu belirtil
miştir. (Ek:22/l-7) . 

1- SARIÇAM İnş.Ticaret Firmasına 1.139.117.550.-TL. 

2- İsmail KAYGUSUZ " 824.216.500.-TL. 
3- IŞIL Elektrik " 492.867.000.-TL. 

4- TERZİOĞLU İnş. Tic. " "240.056.750.-TL. 

5- Cevat ERKAN " 580.750.000.-TL. 
6- Özhünkar Dış Ticaret " 513.187.500.-TL. 

7- DEMİRPOLAT , " 1.423,355.000.-TL. 
8- Ömer DÖNMEZ " 302.680.000.-TL. 
9- Serdar HIRDAVAT . " 612.785.000.-TL. 

TOPLAM: 6.129.015.300.-TL. 

3.7.1.13. FATURALARDAKİ EL YAZILARININ DİĞER İŞLETMELERDEKİ 
FATURALARIN EL YAZILARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI 

Turban A.Ş. Bodrum Marina Müdürlüğü İşletmesinde mal veya hizmet alımı yapıldığı iddia 
edilen firmalara ait faturaların Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Kriminolojik yönden incelenmesi so
nucunda; (Ek:23) 

Aralarında Marmaris İşletmesinde faturası olan Demirpolat Ltd. Şti., Ömer Dönmez, Özhün
kar Ltd. Şti., İsmail Kaygusuz, Cevat Erkan, Işıl Elektrik, Terzioğlu İnşaat, Sarıçam İnşaat firma
larının da bulunduğu toplam 22 firmaya ait 39 adet fatura ve sevk irsaliyesinin üzerindeki el yazı
larının Turban Çeşme Oteli Müdürü Sabri BAYRAKTAR'a ait olduğu ve belgelerin bu şahıs tara
fından düzenlendiği, 

Adı geçen firmaların aynı el yazısı ile düzenlenen faturalarının Turban Çeşme Oteli'nde ve 
Marmaris İşletmesinde de kullanıldığı, 

Anlaşılmıştır. , 

Sarıçam, Işıl Elektrik, Terzioğlu, ve Ömer Dönmez firmalarının Bodrum Marina İşletmesi ile 
Çeşme Oteli İşletmesi'nde bulunan 8 adet faturası örnek olması bakımından rapora eklenmiştir. 
(Ek:24/l-8) : .. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Kriminal Laboratuvarının ekspertiz raporu ile yukarıda adı 
geçen firmaların ve faturalarının tamamına yakınının sahte olduğu dikkate alınarak beraber değer
lendirildiğinde, , 

Bodrum Marina İşletmesi, Çeşme Oteli İşletmesi ve Marmaris İşletmesi yetkililerinin sahte fa
tura temini veya düzenlenmesi suretiyle yapılan yolsuzluklarda beraber hareket ettikleri, zamanın 
Çeşme Oteli Müdürü Sabri BAYRAKTAR'ın bizzat Çeşme Oteli ve Bodrum Marina İşletmelerine 
sahte faturalar düzenlediği ortaya çıkmaktadır. 

3.7.1.14. FREE KONAKLAMALAR (Bedelsiz Konaklamalar): 
1993-1996 yıllarına ait incelenebilen bir kısım konaklama belgelerinden, Turban Marmaris 

Tatil Köyü İşletmesi'nde 4034 odanın mevzuata aykırı bir şekilde free (bedelsiz) konaklama, işle
mine tabi tutulduğu tespit edilmiştir. 

Söz konusu usulsüz işlemlerin açığa çıkmaması için; 
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— Gelen müşteriler için folyo açılmadığı, 

— Haus-Keeper raporlarında dolu odaların boş olarak gösterildiği, 

— Registration Form (konaklama) belgesi düzenlenmediği, ' 

— Gelecek Konuklar Listesinde free kalacak misafirlere ait kayıtlara yer verilmediği, görül
müştür. 

Bu duruma göre; free işlemine tabii tutulan bir odanın 82.-$ olduğu dikkate alındığında adı ge
çen işletmenin 330.788.-$ karşılığı 29.770.920.000.-TL. zarara uğratılmasına neden olan ilgililer 
hakkında gerekli yasal işlemler yapılmalıdır. 

Usulsüz free konaklamalara Genel Müdürlüğün diğer ünitelerinde de rastlanması üzerine; ko
nu bütünlüğünü sağlamak için aynbir rapor düzenlenmiştir. , • - " . ' 

3.7.1.15. USULSÜZ PERSONEL ALIMLARI: 
Turban Turizm A.Ş. Marmaris İşletmesi'ne 1993-1995 yıllarında; 21 kişinin usulsüz olarak işe 

başlatıldığı görülmüş, . 

Genel Müdürlüğün diğer ünitelerinde de aynı şekilde usulsüz işe alımların tespit edilmesi üze
rine; konunun bütünlüğünün sağlanması bakımından usulsüz personel alımları ayrı bir rapor olarak 
düzenlenmiştir. (Ek :21/l-2) 

3.7.2. DEĞERLENDİRME - SONUÇ : 
Turban Genel Müdürlüğü hakkında ileri sürülen iddialar çerçevesinde işlemleri incelemeye 

alınan Marmaris Tatil Köyü İşletmesinde,; 

İmalat, tadilat, bakım ve onarım işleri yaptığı veya işletmeye malzeme verdiği gerekçesiyle fa
turaları kayıtlara alınan firmalar aşağıda değerlendirilmiştir. Şöyleki; 

a) Aşağıda dökümü verilen firmalara yapılmış ödemelere gerekçe olarak işletme hesaplarına 
alınan ve muhteviyatları işletme imkânları kullanılarak personele yaptırılan işlerle, hiç yapılmayan 
işleri ve satın alınmayan malzemeleri içeren faturaların, komisyon veya KDV karşılıği ödenmek 
suretiyle temin edilmiş faturalar olduğu, 

Firma adı: 
Ayhan Mobilya 
Ali Işıkbol 

Mahmut Çomoğlu 
Acar İnşaat 

Başaran Haşere 
Prensip 

, Demirpolat 
Ömer Dönmez 
Özhünkar 

İsmail Kaygusuz 
Cevat Erkan 

Yılı: 
1994-1995 
1994 
1994 

1995 
1994 

1994-1995 
1995 
1995 
1995 
1995 

1995 

Tutan: 
..•' 1.713.695.500.-TL. 

2.686.400.000.-TL. 

3.517.677:000. -TL. 
368.000.000.-TL. 
142.025.000.-TL. 

530.500.000.-TL. 
1.423.355.000.-TL. 

302.680.000.-TL. 
513.187.500.-TL. 

824.216.500.-TL. 
580.750.000.-TL. 
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Firma adı: Yılı: Tutarı: 

Işın Elektrik 1995 492.867.000.-TL. 

Terzioğlu 1995 240.056.750.-TL. 

Sarıçam 1995 i. 139.117.550.-TL. 

Serdar Hırdavat 1995 612.785.000.-TL. 

TOPLAM 15.087.312.800.-TL. 

b) 258 No'lu "Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı"na ayrıntıları raporun 9. maddesinde veri
len kalemler için 1994 yılında kaydedilen 4.049.512.450.-TL. ile 1995 yılında kaydedilen 
28.564.146.144.-TL. farkı 24.514.633.694.-TL.'nın, çalındığı gerekçesiyle Komisyona ibraz edil
meyen sahte veya yanıltıcı mahiyette düzenlenmiş faturalar karşılığı yapılan ödemeler olduğu, 

c) Teknik rapora göre, yapılmayan işler için 1994 yılında 7.391.997.000.-TL., 1995 yılında ise 
6.129.015.300.-TL. olmak üzere toplam 13.52J.012.300.-TL. ödenmiş olduğu, 

d) Komisyonumuza intikal eden personel beyanlarına göre, raporun değerlendirme bölümün
de zikredilen firmalar tarafından herhangi bir iş yapılmadığı, (Ek:20/l-20) 

e) Vergi Dairelerinde sicil kaydı olmayan bir takım hayali firmalar adına sahte faturalar dü
zenlendiği, gerçek olan bazı firmalardan da komisyon karşılığı faturalar temin edildiği, 

Yolsuzlukların yapılmasında Bodrum Marina İşletmesi, Çeşme Oteli İşletmesi ve Marmaris 
Tatil Köyü İşletmesi yetkililerinin organize bir şekilde beraber hareket ettikleri, Çeşme Oteli Mü
dürü Sabri BAYRAKTAR'ın bizzat Bodrum ve Marmaris İşletmelerine sahte fatura tanzim ettiği, 

f) Tespit edilemeyen, yok edilen belgeler ve diğer gider hesaplarında gizlenen fakat zaman ye
terli olmadığından ortaya çıkarılamayan miktarlarla, gelirlerden yapılan, ancak kapsamlı bir ince
lemeyle ortaya çıkarılabilecek olan miktarlar göz önüne alındığında yapılan yolsuzluk miktarının 
çok daha büyüyeceği ve tespit edilenin en az 2-3 katı olacağı, 

g) Usulsüz free konaklamalar nedeniyle işletmenin büyük gelir kaybına uğradığı, 

h) Geriye doğru usulsüz ataması yapılan 338 kişiden 4'ünün Marmaris İşletmesinde işe başla
tıldığı, görülmüştür. 

Sonuç olarak; 

Yukarıda unvanları yazılı firmalara ait olduğu belirlenen çok sayıdaki sahte veya yanıltıcı fa
turalar toplamı 15.087.312.800.-TL.'nın da dahil olduğu 258 No'lu "Yapılmakta olan Yatırımlar 
Hesabı", 1994-1995 yılı mizan kayıtları farkı 24.514.633.694.-TL.'lık zarardan ve ayrıca usulsüz 
olduğu belirlenen çok sayıdaki free konaklamalar ve personel atamalarından, 

İşletme zararına oluşan eylemlerin açığa çıkmasını önleme kastı ile Genel Müdürlük Müfettiş
lerini işletme teftişlerinden uzaklaştıran Turban eski Genel Müdürü Ömer BİLGİN başta olmak 
üzere, dönemin diğer Genel Müdürlük üst düzey yöneticilerinin, Marmaris İşletme eski Müdürü 
Bülent ÖRK ve eski Müdür Yardımcısı Ömer KIRMIZI'nın müştereken sorumlu olduğu, 

Ayrıca zamanın Çeşme Oteli İşletmesi Müdürü Sabri BAYRAKTAR'ın sahte fatura tanzim 
ederek adı geçenlerin yolsuzluk eylemlerinde yardımcı ve ortak olduğu, 

Adı geçenler hakkında yasal işlemler yapılmasını teminen konunun yargıya intikal ettirilmesi
nin uygun olacağı, kanaatine varılmıştır. 
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3.8. TURBAN YALOVA - TERMAL TESİSLERİ 

3.8.1. İNCELEME: 
3.8.1.1. 195- İŞ AVANSLARI: 
1994 Yılında 3.837.657.248.- Tl, 1995 yılında 5.394.544.712.-TL. İş Avansı kullandırıldığı, 

1995 yılında kullandirılan iş Avansından: ~ 
3.678.268.355.- TL.nin Satınalma Memuru Ümit USTA, 

457.545.052.- TL. nin Ambar Memuru Orhan ONUR, 
170.428.853.- TL. nin Müdür Yardımcısı Hüseyin ÖZEN, 

. 166.654.952.- TL. nin Genel Hizmetler Şefi Sabahattin SÜER, 
, 127.000.000.-TL. nin Teknik Hizmet Şefi Şerafettin SAYIN, 

120.000.000.- TL. nin İşletme Müd.Yrd. Selim KUR, 
108.580.000.-TL. nin Şoför Adnan YILDIZ 

tarafından.kalan meblağın ise diğer personel tarafından kullanıldığı, usulsüzlük olarak nitelendiri
lebilecek bir hususa rastlanılmadığı mizan kayıtlarının tetkikinden anlaşılmıştır.(Ek:2/l-2) 

Ancak, kasadan yapılması gereken ödemelerin "iş avansı" adı altında personel aracılığı ile ya
pılması uygun görülmemiştir. 

3.8.1.2. 258 - YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR: 
277 - DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR: 

İşletmede, yapımı süren ve tamamlandığında ilgili Maddi Duran Varlıklar hesabına aktarıla
cak olan, her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerle ilgili harcamaların kayıtlandı
ğı "258 - Yapılmakta Olan Yatırımlar" hesabı ile, belirli bir maddi varlıkla çok yakından ilgili bu
lunan veya tamamen tüketime tabi varlıklar için yapılan, üretim çalışmalarının zaman ve yoğunlu
ğu ile sınırlı bir ömre sahip olan giderleri içeren "277 - Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar" he
sabının tetkikinde; 

1994 ve 1995 yıllarına ait Mizan kayıtlarına göre; 
1994 Yılında 2.833.943.478.-TL. 
1995 Yılında 7.480.629.829.- TL. 
Olmak üzere toplam: 10.314.573.307.-TL. tutarında yatırım yapıldığı, görülmüştür. (Ek:3/1-

29) 
Öte yandan; 
Turban Araştırma Komisyonunda görevli Teknik Heyet tarafından mahallinde yapılan incele

meler sonrası düzenlenen Raporda;T994 - 1995 yıllarında gerçekleştirilen 10.314.573.307.- lira tu
tarlı yatırımdan 3.798.450.000.- Lirasının yanıltıcı belge düzenlemek suretiyle İşletme hesaplarına 
alındığı, belirtilmiştir. (Ek:4/l-9) 

3.8.1.3. 320 - SATICILAR HESABİ :. 
3.8.1.3.1. Mahmut Çomoğlu : 
Tahmini bedeli 4.000.000.000.- TL. tutarlı, "Soğuk su göletinde yapılacak kazı, yükleme ve 

çamurun nakli" gibi işlerinin yapılması hususunda alınmış bir Komisyon Kararı bulunmamasına 
rağmen, firmalardan alınan üç adet tarihsiz teklif mektubu gerekçe gösterilerek, en ucuz teklifde 
bulunduğu gerekçesiyle, Müteahhit MAHMUT ÇOMOĞLU ile tarihsiz Sözleşme imzalandığı, 
(Ek:5/l-5) 

Adıgeçen Firma tarafından; 
08.10.1994 tarihinde 1415 M3, 
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17.10.1994 tarihinde 610 M3, 
25.10.1994 tarihinde 1145 M3, 
Hafriyat yapıldığı gerekçesiyle düzenlenen tarihsiz Tutanakların müştereken imzalandığı, 

(Ek:5/6-8) 
Yukarıda dökümü gösterilen işlerle ilgili olarak Firma tarafından düzenlenip İşletmeye ibraz 

edilen; 

Mahmut Çomoğlu firmasına ait, faturanın : 
T a r i h i : Numarası: Toplamı (TL) % 15 KDV Tutarı (TL) 
10.10.1994 A-63588 120.000.000.- 18.000.000.- 138.000.000.^ 
12.10.1994 63589 60.000.000.- 9.000.000.- 69.000.000.-
17.10.1994 63591 80.000.000.- 12.000.000.- 92.000.000.-
2.12.1994 63600 220.000.000.- 33.000.000.- 253.000.000,-
5.12.1994 - 63600 185.000.000.- 27.750.000.- 212.750.000.-

Toplam: 665.000.000.- 99.750.000.- 764.750.000.-
180.000.000.-TL.nın 10.10.1994 tarih 3602 no.lu, 
92.000.000.-TL.mn 31.10.1994 tarih 3929 no.lu, 

253.000.000.-TL.nın 18.12.1994 tarih 4571'no.lu, 
212.750.000.-TL.nm 18.12.1994 tarih 4572 no.lu, 
Mahsup fişleri ile Firma adına alacak kayıtlanan 764.750.000.- Liranın 299.000.000.- Lirası

nın "181 -GELECEK AYLARA AİT GİDERLER"; 465.750.000.- Lirasının "251 - YERALTI VE 
YERÜSTÜ DÜZENLERİ" hesaplarına alındığı ve ödemenin cari yıl içinde gerçekleştirildiği, 
(Ek:5/9-23) 

Anlatımı yapılan bu işlemlerden sonra, "Baraj temizliği ile ilgili yapılan işin hızlandırılması 
aksi takdirde Sözleşme hükümlerinin feshedileceğine ilişkin Yalova Termal İşletme Müdürlüğünün 
20.10.1995 tarihli yazısını aynı gün elden teslim alan Müteahhit Mahmut ÇOMOĞLU'nun; "Ha
vanın yağışlı olması ve bu hususun süreklilik arzetmesi nedenleriyle iş makinelerinin battığı, çalış
malardan istenilen randımanın alınamadığı" yolundaki tarihsiz cevabi yazısı üzerine, varılan muta
bakat üzerine Sözleşmenin 3.11.1995 tarihinde imzalanan TUTANÂK'Ia feshedildiği, (Ek:5/24-
26) . . . ... ' ~ . - . . ' . ; 

Daha sonra, Yalova Termal Müdürlüğünün 20.10.1995 tarihli yazısı ve Müteahhitle varılan 
mutabakat üzerine müştereken imzalanan 3.11.1995 tarihli Tutanak'in üzerindeki tarihlerin ilk ba
kışta belli olacak şekilde 1994 olarak düzeltildiği, 

Böylelikle, Müteahhit Mahmut ÇOMOĞLU ile ilgili işlemlerin sondan başa doğru yürütüldü
ğü, Mahmut ÇOMOĞLU'na Kasım-Aralık/1994 aylarında ödenen 412.000.000.- Lira Sipariş 
Avansı'nın kapatılabilmesi için (tarihsiz teklif mektubu alımı, tarihsiz sözleşme imzalanması gibi) 
işlemlerin gerçekleştirildiği, Firmanın Ekim/1994 tarihli fatura tutarı 299.000.000.- Lirayı muhase
be kayıtlarına alırken ilgili yatırım hesabı yerine "181 - GELECEK AYLARA AİT GİDERLER" 
hesabına alınmasının da bu görüşü doğrulayan diğer bir husus olduğu, 

Öteyandan; genel muhasebe kayıt düzeni içerisinde açılan hesaplara yılbaşından başlamak 
üzere teselsül eden numaralar verildiği bilinen bir husus iken, "320 - SATICILAR" hesabının mur 

avini olarak Müteahhit Mahmut ÇOMOĞLU adına açılan hesaplardan 10 Ekim 1994 tarihli hesa
ba 359 sıra numarası verilirken, bu tarihten yaklaşık İki ay sonra 18.12.1994 tarihinde açılan hesa
ba 254 sıra numarasının verilmesi, muhasebe kayıtlarına sonradan müdahale edildiği ve duruma. 
göre yeniden düzenlendiği fikrini doğruladığı, (Ek:5/20) 
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Komisyonda görevli Teknik Heyet'in düzenlediği Teknik Raporda 4.000.000.000.-TL keşif 
bedelli bu ihale ile ilgili olarak herhangi bir işin yapılmadığı yolunda kanaat beyan edilmesi ve bu 
kanaati doğrulayan personel beyanları, (Ek:4/l-9; 6/1-16) 

Gibi, hususlar birlikte değerlendirildiğinde; Müteahhit MAHMUT ÇOMOĞLU ile imzalanan 
4.000.000.000.-TL ihale bedelli tarihsiz sözleşmenin, adıgeçen müteahhide Kasım-Aralık/1994 ay
larında ödenen toplam 412.000.000. TTL tutarlı Sipariş Avansının kapatılmasına yönelik olduğu, 
gerekli çalışma yapılamadığı için varılan mutabakat üzerine 3.11.1995 tarihinde feshedilen sözleş
meye rağmen, taahhüt edilen işlerin 1994 yılında bitirilmiş gibi düzenlenen belgelerle Müteahhide 
ödenen 764.750.000.-liranın fuzulü olduğu 

Kanaatine varılmıştır. . 
3.8.1.3.2. Tutaş Dahili Tic. ve Pazarlama (Hüseyin Tutaş): 
Yalova Termal İşletmesinin su ihtiyacının karşılandığı gölet alanındaki çamur ve balçığın te-

mizlettirilmesi için, İşletmeye yetki verilmesi hususunda Satınalma ve Teknik Uygulama Başkan
lığı tarafından hazırlanıp, onay için Genel Müdürlüğe sunulan 19.04.1994 tarih TEK-58 sayılı ya- . 
zının, Genel Müdür Ömer BİLGİN tarafından aynı gün imzalandığı, (Ek: 7/1) 

03.05.1994 tarihinde İşletmeye gelen ve Gelen Evrak Defterinin 118 nci sırasına kaydedilen 
Genel Müdürlük onayına istinaden üç firmadan teklif mektubu alındığı, 20.10.1994 tarihli bu tek
lif mektuplarını değerlendirmek amacıyla 05.10.1994 tarihinde Alım Satım ve Yaptırma Komisyo
nunun toplandığı ve 30 sayılı karar ile bu işlerin HÜSEYİN TUTAŞ (TUTAŞ DAHİLİ TİC. VE 
PAZARLAMA) firmasına verilmesinin kararlaştırıldığı, (Ek: 7/2-5) 

Komisyon Kararının teklif mektuplarının üzerinde yazılı 20.10.1994 tarihinden sonra alındı
ğını göstermek amacıyla, Karar üzerindeki 5.10.1994 tarihinin, 22.10.1994, karar sayısının da 32 
olarak değiştirildiği, 

Yukarıda belirtilen işlerin (KDV dahil) 2.799.100.000.-Liraya yapılması, teminat olarak iş 
bedelinin 1/4'ünün bloke edilmesi hususlarında mutabakata varıldığına dair "Sözleşme"nin; 
1.11.1994 tarihinde, ayrıca "İş Bitirme Kesin Teslim Tutanağının" ise 15.12.1994 tarihinde taraf
larca imzalandığı, (Ek: 7/6) 

Hüseyin Tutaş firmasına ait faturanın 
T a r i h i : 
13.11.1994 
06.11.1994 
11.11.1994 
14.11.1994 
28.11.1994 
30.11.1994 

4.12.1994 
'7.12.1994 

Numarası: 
A-64757 

64759 
64760 
64761 
64763 
64765 
64767 
64769 

Toplam: 

Toplamı (TL) 
280.000.000.-
70.000.000.-

368.000.000.-
300.000.000.-
275.000.000.-
350.000.000.-
381.000.000.-
110.000.000.-

2.434.000.000.-

% 15 KDV 
42.000.000.-

' 55.500.000.-
55.200.000.-
45.000.000.-
41.250.000.-
52.500.000.-
57.150.000.-
16.500.000.-

365.100.000.-

Tutarı (TL) 
322.000.000.-
425.500.000.-
423.200.000.-

, 345.000.000.-
316.250.000.-
402.500.000.-
438.150.000.-
126.500.000.-

2 799.100.000.-
Müteahhit firma tarafından ibraz edilen yukarıda dökümü gösterilen fatura tutarı (KDV dahil) 

2.799.100.000.-Liranın; 
316.250.000.-TL.nın, 30.11.1994 tarih 4430 no.lu, 
322.000.000.-TL.nın, 30.11.1994 tarih 4431 no.lu, 
423.200.000.-TL.nin, 30.11.1994 tarih 4432 no.lu, 
425.500.000.-TL.nın, 30.11.1994 tarih 4433 no.lu, 
402.500.000.-TL.nın, 30.11.1994 tarih 4434 no.lu, 
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, 345.000.000.-TL.nın, 30.11.1994 tarih 4435 no.lu, 
564.650.000.-TL.nin, 11.12.1994 tarih 4509 no.lu, 
Mahsup fişleri ile Firma adına alacak kayıtlandığı, (Ek:7/8-21) 
Doğacak alacağın; 
177.990.000.-Lirasının İstanbul Bölge Müdürü Metin Riyaz KARAALTIN, " 
2.056.010.000.- Lirasının İstanbul Bölge Müdür Yrd.sı Gürsel ERK'in, Avansından mahsup 

edildiği, bu hususu bildiren İstanbul Bölge Müdürlüğünün 7.11.1994 tarih 2317 sayılı dekontunun, 
Genel Müdürlüğün bilgisi dahilinde, İşletmenin 30.11.1994 tarih 4429 no.lu mahsup fişi ile mu
hasebe kayıtlarına alınmasının sağlandığı, (Ek:7/23-24) 

Firmanın kalan alacağı 565.000.000;-Liranın ise; 
15.12.1994 tarih 539 no.lu fişle 200.000.000.-Tl, 
16.12.1994 tarih 543 no.lu fişle 100.000.000.-Tl, 
20.12.1994 tarih 549 no.lu fişle 100.000.000.-T1, 
26.12.1994 tarih 611 no.lu fişle 165.000.000.-Tl, 
Olarak firma temsilcisi Hüseyin TUTAŞ'a nakten ödendiği.bu hususun Muavin defter ve mi

zan kayıtlarında da görüldüğü, (Ek:7/25-30) 
Turban A.Ş. Genel Müdürlüğü Müfettişlerince ifadelerine başvurulan personel tarafından; 

"gölet temizleme işinin İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından organize edildiği,teklif mektuplarının 
anılan Ünite tarafından gönderildiği, Müteahhit olarak seçilen firma tarafından düzenlenen fatura
ların İşletmeye dekont edildiği, Karar Defterinin gelen teklif mektuplarına göre düzenlendiğinin 
beyan edilmesi, 

Gölet havzasına getirildiği halde, mevsimin elverişsiz koşulları nedeniyle çamura saplandığı 
bildirilen inşaat makinesinin ise; aynı işi üstlenen Müteahhit Mahmut ÇOMOGLU'na ait olması, 

Mahallinde inceleme yapan Komisyonda görevli Teknik Heyet tarafından düzenlenen Rapor
da, konu ile ilgili olarak herhangi bir imalat olayına rastlanılmadığının, bu hususun yöre sakinleri
nin beyanları ve personelin ifadeleriyle de teyid edildiğinin bildirilmesi, (Ek:6/1-16) 

Gibi, hususlar birlikte değerlendirildiğinde; Yalova Termal Tesislerine soğuk su sağlayan gö
let havzasında temizlik yapılması hususunun tamamen İstanbul Bölge müdürlüğü tarafından orga
nize edildiği, Müteahhit firmanın seçimi, teklif mektuplarının temini gibi hususların da anılan Üni
te tarafından sağlandığı, Müteahhit firma olarak seçilen Hüseyin TUTAŞ' in İşletmeye ibraz ettiği 
(KDV dahil) 2.799.100.000.-TL tutarlı faturadan 177.990.000.- Lirasının İstanbul Bölge Müdürü 
Metin Riyaz KARAALTIN; 2.056.010.000.- Lirasının Bölge Müdür Yardımcısı Gürsel ERK'in 
İşletmeye olan borçlarının kapatılmasında kullandıkları, Genel Müdürlüğün bilgisi dahilinde geli
şen bu olaydan asıl amacın iddia edildiği gibi soğuk su havzasının temizlenmesinden ziyade isim
leri verilen bu iki yöneticinin İşletmeye olan avans borçlarının kapatılmasına yönelik olduğu, ya
pılan herhangi bir imalatın bulunmadığı, düzenlenen belgelerin muhteviyatı itibariyle yanıltıcı ve 
sahte olduğu kanaatine varılmıştır. 

3.8.1.3.3. Eliz Müh.İnş.San. ve Tic. Ltd.Şti. (Turhan Erten): 
Yalova Termal Tesisleri; soğuk su hattı, Sultan banyo, Sıra banyo, Kükürtlü banyo ve Çamlık 

Otel su hattının "İşletme imkânları ile" yaptırılması hakkında Termal İşletme Müdürlüğüne Yetki 
verilmesine ilişkin Yönetim Kurulunun 15.6.1994 günlü kararı 49 sayılı Kararı doğrultusunda tek
lif alma yöntemiyle Müteahhit belirlenmesi işleminin başlatıldığı, (Ek: 8/1-4) 

Bu amaçla, davetiye çıkartılan aşağıdaki firmalardan yazılı teklifte bulunmalarının talep edil
diği, (Ek:8/5-21) 
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Verilen Teklifler: 
Firma Adı: Sultan Banyo: Sıra banyolar: Kükürtlü Banyo: Çamlık Oteli: Soğ.Su Hat.: 
Eliz Müh. 6 972.000.000.- 674.000.000.-
İfencioğlu 8169.961.250.- 1884.863:500.- 418.315.500.- 1403.815.250.- 42.557.963.183.-
C. Çınar 9 350.000.000.-
K.Polat 9 000.000.000.- 2 100.000.000.- 524.000.000.-1 650.000.000.- 45.550.000.000.-
Enkoç AŞ. 9 545.000.000.- 2 500.000.000. -615.500.000.- 1 895.000.000.- 48.955.000.000.-
Tabloda gösterilen fiyatları değerlendiren Alım Satım ve Yaptırma Komisyonu; 25.09.1995 

tarihli toplantısında, teklifte bulunan firmalar arasından en uygun teklif veren firma olarak seçi
len ELİZ MÜHENDİSLİK İNŞ.LTD.ŞTİ'ne Sultan Banyonun ıslahı ve Çamlık Oteli sıcak su hat
tının yaptırılmasının oybirliğiyle karara bağlandığı, (Ek:8/22) 

Müteahhit firma ile Termal İşletme Müdürlüğü arasında karara bağlanan işlerin aşağıda gösterildiği gibi, 
dört ayrı bölüme ayrıldığı ve herbiri için ayrı ayrı sözleşme imzalandığı, ( Ek:8/23-30) 

Buna göre; 
2.800.000.000.-TL tutarlı, Sultan banyo sıcak-soğuk su borularının değişimi, 
3.385.000.000.-TL tutarlı 60 adet banyo kapısının Pimapen ile değiştirilmesi, 
787.000.000.-TL tutarlı, kollektör boru tesisatı yenilenmesi, 
674.000.000.-TL tutarlı, Çamlık sıcak su hattının değiştirilmesi, 
İşlerinin yer tesliminin 26.09.1995 tarihinde, sözleşme tanziminin de 29.09.1995 tarihinde 

gerçekleştirildiği, (Ek:8/23-30) 
Müteahhit firmanın 30.09.1995 tarihinden sonra yaptığı ihzarat taleplerinin Termal İşletme 

Müdürlüğü tarafından uygun görülerek karşılanması yönünde karar alındığı, (Ek:8/23-31-37) 

Eliz Müh.İnş.Ltd.'ne ait, 
Faturanın : 
T a r i h i : 

21.10.1995 
21.10.1995 
23.10.1995 
23.10.1995 
24.10.1995 
25.10.1995 
25.10.1995 
27.10.1995 ' 
28.10.1995 
01.11.1995 
26.11.1995 
28,11.1995 
29.11.1995 
29.11.1995 
04.12.1995 
11.12.1995 
27.12.1995 
27.12.1995 
02.01.1996 

Numarası: 
A-199251 

199252 
199253 
199254 
199255 
199256 
199257 
199258 
199259 
199260 
199261 
199262 
199263 
199264 
199265 
199266 
199267 
199268 
199269 

Mahsup Fişinin: 
Toplamı (TL) 
170.000.000.-
195.000.000.-
170.000.000.-
170.000.000.-
160.000.000.-
160.000.000.-
120.000.000.-
50.000.000.-
50.000.000.-

1.100.000.000.-
437.000.000.-
986.043.478.-
116.930.000.-
497.869.565.-
146.000.000.-
822.500.000.-
784.000.000.-

1.225.526.522.-
385.000.000.-

% 15 KDV 
25.500.000.-
29.250.000.-
25.500.000.-
25.500.000.-
24.000.000.-
24.000.000.-
18.000.000.-
7.500.000.-
7.500.000.-

165.000.000.-
65.550.000.-

147.906.522.-
17.539.500.-
74.680.435.-
21.900.000.-

123.375.000.-
117.600.000.-
183.828.978.-
57.750.000.-

Tutarı (TL) : 
195.500.000.-

• 224.250.000.-
195.500.000.-
195.500.000.-
184.000.000.-
184.000.000.-
138.000.000.-
57.500.000.-
57.500.000.-

1.265.000.000.-
502.550.000.-

1.133.950.000.-
134.469.500.-
572.550.000.-
167.900.000.-
945.875.000.-
901.600.000.-

1.409.355.500.-
442.750.000.-

Tarihi 
21.10.95 
21.10.95 
23.10.95 
23.10.95 
24.10.95 
25.10.95 
25.10.95 
28.10.95 
28.10.95 
03.11.95 
26.11.95 
29.11.95 
29.11.95 
29.11.95 
09.12.95 
11.12.95 
27.12.95 
31.12.95 

No.su: 
3 338 
3 338 
3 361 
3 361 
3 365 
3 369 
3 369 
3 450 
3 450 
3 359 
3 750 
3 753 
3 752 
3 750 
3 934 
4 004 
4 082 
4 177 

Toplam: 7.745.869.565.- 1.161.880.435.-8.907.750.000.-
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İbraz edilen 8.907.750.000.-TL. tutarlı faturaya karşılık 7.629.771.750.-TL. ödeme yapıldığı, 
kalan 1277.878,250.-Liranın ise 1996 yılı hesaplarına devredildiği, (Ek:8/38-72) 

Firma ile (KDV hariç) 7.646.000.000.-TL. tutarlı sözleşme imzalanmasına rağmen; ibraz edi
len fatura tutarının (KDV hariç) 99.869.565.-TL. fazlasıyla 7.745.869.565.- TL. olduğu, 

% 10 Teminat karşılığı olarak Firmadan yaklaşık 775.000.000.-TL. teminat alınması gerekir
ken, 500.000.000.-TL. tutarlı tarihsiz çek alındığı, karşılığı bankada bloke de edilmeyen çek'in 
muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmeden Kasada muhafaza edildiği, İş Bitirme Tutanağının da 
5.01.1996 tarihinde taraflarca müştereken imzalandığı, (Ek:8/73-74) 

Komisyonda görevli Teknik Heyet tarafından düzenlenen raporda; ihalenin yapılış biçiminde 
usulsüzlük ve eksiklikler bulunmasına rağmen bahse konu işlerin yerinde görüldüğü ve yapıldığı 
kanaatine varıldığının belirtildiği, (Ek:4/1-9) 

Halen yürürlükte bulunan "Alım Satım ve Yaptırma Yönetmeliği"nin 12.2 Maddesinde; "... 
Toplu alım şeklinde temini uygun görülen ihtiyaç malzemeleri dışındaki her bir iş konusu için 
10.000.000.-TL ile 20.000.000.- Lira arasındaki (kapalı zarf usulü dahil) alım satım ve yaptırma 
işlerinde İşletmelerde Alım Satım ve Yaptırma Komisyonunun karar almaya " yetkili olduğu, bu 
haddin üzerindeki alım, satım ve yaptırma işlerinin Genel Müdürlükte bulunan "Merkez Alım Sa
tım ve Yaptırma komisyonunca karara bağlanacağı, belirtilmesine rağmen, (KDV hariç) 7.745 Mil
yar liranın üzerindeki onarım işi için Genel müdürlükten onay alınmadığı, 

Anılan Yönetmeliğin "Teminatın Türü " başlıklı 34. ncü maddesinde; 
Teminat olarak; Tedavüldeki Türk Parası, Türkiye'deki bankaların resmi dairelerce kabul edi

len formüle uygun olarak verecekleri süresiz teminat mektupları, Devlet ihalelerinde teminat ola
rak kabul edilen menkul kıymetler ve Milli bankaların özel kanunlarına göre çıkardıkları hazine ke
faletine haiz tahviller'in kabul edileceğinin belirtilmesi, Sayılanların arasında karşılığı bankada 
bloke, edilmemiş tarihsiz çek'in teminat olarak kabul edilmesinin sayılmamış olunması, 

Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi, Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği, Tip Sözleşme ve 
Uygulama esaslarına göre ihale dosyasında olması gereken; Uygulama projeleri, Planköte,Vaziyet 
Planı, İlk Keşif Özeti, Kazı klas tespit işlemleri, Taşıma birim fiyatlarının hesabı, Hakediş düzen
leme esasları, projesiz ve projeye göre farklı yapılan, sonradan gözle görülmesi mümkün olmayan 
imalatlara ait düzenlenmesi gereken ataşmartları, ilk keşif özetinde bulunmayan birim fiyat ve özel 
fiyatlara ait düzenlenmesi gereken hususlar ve işlemler, taahhüt konusu işin süresinin belirlenme
si, geçici ve kesin kabul işleri, yapılan imalat bedelinin veya ihzarat tutarının ödenmesine ilişkin 
prosedür, standartlara, genel teknik şartnamelere uygun ve kaliteli malzemenin kullanılması, ta
nımlanan standartta işçiliğin sağlanması.bunun kontrol ve denetimi gibi bulunması gereken husus
lardan hiçbirine yerverilmemiş olunması, 

Müteahhit firmanın "Katip Muslihittin Sokak No: 11 D:5 Aksaray/İstanbul" adresine gönderil
mek üzere hazırlanan 7.09.1995 tarihli davet mektubunun postaya verilmek yerine bekletilerek Fir
ma temsilcisi Turhan ERTEN'e 10.09.1995 tarihinde işyerinde elden teslim edilmesi, (Ek:8/5) 

ERTEN MÜHENDİSLİK LTD Şirketi adı altında, Turban Genel Müdürlüğü'nün diğer tesis
lerinde de önemli miktarda iş yapan Turhan ERTEN'in, Genel Müdürlük üst düzey yöneticileri ile 
iyi bir diyaloga sahip olması, Onların avans borçlarının kapatılmasında kullanılmak üzere verdiği, 
tarihsiz , muhteviyatı itibariyle sahte faturaların Turban Çeşme Otelinin Çatı onarımında kullanıl
mış gibi muhasebe kayıtlarına alınması, bu hususun; Maliye Bakanlığı Başmüfettişleri Süreyya 
TURGUT, Raci ÜN, Kürşat ÖZGÜLER tarafından düzenlenen 25.06.1996 tarih 4,3,4 sayılı rapor
da açıkça ortaya konulması, (Ek:8/75-87) 

Gibi hususlar birlikte değerlendirildiğinde; 
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Turban tesislerinde daha önce ERTEN MÜHENDİSLİK LTD. Şirketi adı altında önemli mik
tarlarda iş yapan Firma Temsilcisi Turhan ERTEN'in, Genel Müdürlük üst düzey yöneticileri ile 
olan menfaate dayalı bilinen ilişkisi nedeniyle korunduğu, varılan bu kanaati İstanbul'da faaliyet 
gösteren Müteahhit firma adına çıkartılan davet mektubunun postaya verilmeyerek İşletmede 3 gün 
bekletildikten sonra kendisine elden teslim edilmesi, normal bir ihale dosyasında bulunması gere
ken şartlardan hiçbirisini yerine getirmeyen ELİZ MÜHENDİSLİK LTD. Şirketinin müteahhit fir
ma olarak seçilmesi, Sözleşmede aktedilen %10 teminat yerine geçmek üzere, Yönetmelikte sayıl
mayan, karşılığı bankaya bloke edilmemiş (eksik değerdeki) tarihsiz Çek'in teminat olarak kabul 
edilmesi, (KDV hariç) 7.646.000.000.-TL. olarak yapılan Sözleşmeye rağmen Müteahhit firmaya 
ibraz ettiği fatura karşılığında 99.869.565.-TL. fazlasıyla (KDV hariç) 7.774.869.565.-TL. ödeme
de bulunulması, bu tutardaki bir onarım işi, Alım Satım ve Yaptırma Yönetmeliğinde İşletmelere 
tanınan yetki sınırının çok üzerinde olmasına rağmen, Müteahhit firma lehine sözleşme tanzimi yo
luna gidilmesi, gibi yetki dışı icraatların mevcut mevzuat hilafına, Müteahhit firma lehine değer
lendirilmesinin adıgeçen müteahhit firmanın korunduğu yolundaki kanaatleri doğruladığı, her 
nekadar, yapılan imalatta belirgin bir eksikliğe rastlanılmamış olunmakla birlikte, Müteahhit firma
nın seçiminde mevcut mevzuat hükümlerine riayet edilmemesi nedenleriyle, ilgili personelin gö
revlerinde ihmal, görevin kötüye kullanılması ve İhaleye fesat karıştırılması gibi fiilleri işledikleri 
kanaatine varılmıştır. 

3.8.1.3.4. Şahin Ticaret (Rıfat Sinanoğlu) 
ŞAHİN TİCARET' in Yalova Termal İşletme Müdürlüğü adına düzenlediği " Yağlı boya, 

Plastik badana, Hamamların bakım - onarımı" açıklamalı; ,. 
Faturanın: 
T a r i h i : Numarası: Toplamı (TL) % 15 KDV Tutarı (TL) : 
11.04.1995 A-025438 90.000.000.- 13.500.000.- 103.500.000.-
20.04.1995 A-025441 120.000.000.- 18.000.000.- 138.000.000.-

Toplam: 210.000.000.- 31.500.000.- .241.500.000.-
İstanbul Bölge Müdürlüğü'nün 21.04.1995 tarih, 23 no.lu dekontu eki, (KDV dahil) 

241.500.000.- TL. tutarlı faturaların; 30.06.1995 tarih 1963 no.lu mahsup fişi ile "740.03.2.48.1" 
Bina giderleri hesabına alındığı, karşılığının; firma sahibi Rıfat SİNANOĞLU imzasına 
21.04.1995 tarihinde İstanbul Seyahat Acentası tarafından nakten ödendiği,(Ek:9/l-5) 

Genel Müdürlüğün 18.05.1995 tarih 3445 sayılı dekontu ekinde İşletmeye gönderilen bu fatu
ralarda bahsedilen işlerin yapılmadığı yolunda İşletme personelinin yazılı beyanları bulunduğu, ay
rıca bu hususun Turban A.Ş. Genel Müdürlüğü Müfettişlerince düzenlenen 28.5.1996 tarih ve 
ÖB/96-21 sayılı Raporda da dile getirildiği , (Ek:6/1-16) 

Rifat SİNANOĞLU' nun Turban Abant Otel İşletmesi adına düzenlediği aşağıda dökümü gös
terilen (KDV dahil) 1.679.000.000.-TL tutarlı bakım-onarım faturaları, İşletmenin 1995 yılı hesap
larına kayıtlandıktan sonra İstanbul Bölge Müdürlüğünün dekontu ekinde gönderilen Adnan CİN
GÖZ (TOPTANCI KASAP) ve MERKEZ ET TANZİM GIDA SANAYİİ LTD. Şirketine ait aynı 
değerdeki gıda faturaları ile değiştirildiği, 

İstanbul Defterdarlığı tarafından başlatılan incelemede; faaliyete başladığı 28.04.1993 tarihin
den beri hiçbir mükellefiyetini yerine getirmeyen Adnan CİNGÖZ'ün "sahte ve muhteviyatı itiba
riyle yanıltıcı belge düzenlediği"; Merkez Et Tanzim Gıda San.Ltd. şirketinin faturalı satışlarını 
KDV beyannamesine dahil etmediği, bu itibarla sahte ve yanıltıcı belge düzenlediği ve kullandığı 
ihtimalinin yüksek olduğu yolunda görüş bildirmesi, 
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Rifat SİNANOGLU (ŞAHİN TİCARET)'in Turban Abant Otel İşletmesi adına düzenlediği 
aşağıda dökümü gösterilen faturalara bakıldığında da görüleceği üzere; (A) serisinden 025438 no.lu 
fatura 11.04.1995 tarihinde Turban A.Ş. Yalova Termal İşletmesi adına düzenlenmişken, bu numa
radan daha küçük olan 025428 no.lu faturanın 13.04.1995 tarihinde, 025429 no.lu faturanın 
17.04.1995 tarihinde, 025433 ve 025436 no.lu faturanın 20.04.1995 tarihlerinde Turban Abant Otel 
İşletmesi adına düzenlenmesi, 

Rifat Sinanoğlu'nun Abant işletmesi adına düzenlediği: 
Faturanın : 

Toplamı ( T U % 15 KDV Tutarı (TL.) T a r i h i : 
7.04.1995 

10.04.1995 
T 3.04.1995 
17.04.1995 
20.04.1995 
20.04.1995 
28.04.1995 
30.04.1995 

Numarası: 
A-025421 

-025425 
-025428 
-025429 
-025433 
-025436 
-025447 
-025449 

Genel Toplam: 

160.000.000.- 24.000.000.- 184.000.000 
240.000.000.- , 36.000.000.- 276.000.000 
200.000.000.- 30.000.000.- 30.000.000 
190.000.000.-; 28.500.000.- 218.500.000, 
140.000.000.- 21.000.000.- 161.000.000. 
200.000.000,- 30.000.000.- 230.000.000, 
180.000.000.- 27.000.000.- 207.000.000 
150.000.000.- 22.500.000.- 172.500.000 

1.460.000.000- 219.000.000.- 1.679.000.000.-
Gibi hususlar birlikte değerlendirildiğinde; Rıfat SİNANOĞLU'nun (ŞAHİN TİCARET) ta

rafından Turban Yalova Termal tesislerine faturasında belirtilen işleri yapmadığı, Genel Müdürlü
ğün bilgisi dahilinde İstanbul Bölge Müdürlüğünün dekontu ekinde İşletmeye gönderilen ve fatura 
İşletmeye gelmeden karşılığı İstanbul Seyahat Acentası tarafından Firma sahibi Rıfat SİNANOG
LU isim ve imzasına nakten ödenen faturaların muhteviyatı itibariyle yanıltıcı ve sahte oldukları 
kanatine varılmıştır. 

3.8.1.3.5. Başaran Haşere İlaçlama ve Emlak Bürosu (Osman Birsen): 
İşletmede bulunan Kazan - Boiler - Radyatör ve boruların kireçlerinin temizliği'nin İşletmece 

Başaran firmasına yaptırıldığı, ancak ödenekleri olmadığından işin tutan olan fatura ve işletme Mü
dürlüğünce imzalı tutanakların Başkanlıklarına gönderildiğinden bahisle; Satınalma ve Teknik Uy
gulama başkanı, Korkmaz TAŞKIN imzasıyla Genel Müdürlük Makamının onayına sunulan 
8.03.1994 takir TEK-47 sayılı yazının Genel Müdür Ömer BİLGİN tarafından 9.02.1994 tarihinde 
onaylandığı, 

Onaya sunulan yazı ekinde olduğu belirtilen Başaran firmasına ait 096575 no.lu faturanın 
04.03.1994 tarihinde düzenlendiği, yine ; faturada kayıtlı işin 2.03.1994 tarihinde; yapıldığına dair 
Teknik Servis Şefi Yerine Şerafettin Sayın tarafından 2.03.1994 tarihli, Turban Termal İşletme 
Müdürü Şefik YÜZERÇETİN tarafından 4.03.1994 tarihli iki ayrı belge tanzimcdildiği, fatura tu
tarı (KDV dahil) 99.659.000.- Liranın firma sahibi Osman BİRSEN'e 11.03.1994 tarihinde çek ola
rak ödendiği, Genel Müdürlüğün 11.03.1994 tarih 1166-1581 no.lu dekontu ile bildirildiği, 

Konuya ilişkin belgelerin tetkikinde görülmüştür (Ek: 10/.) 
Genel Müdürlüğün 17.01.1994 tarih 50 sayılı onayları ile Yalova Termal İşletmesine bırakı

lan bu yetkinin ödenek yokluğu bahanesiyle, ödemenin Genel Müdürükce üstlenilmesi, 
Genel Müdür Ömer BİLGİN'in, firma tarafından gerekli bakımın yapıldığına ilişkin Satmal

ına ve Teknik Uygulama Dairesi Başkanlığının 8.03.1994 tarih TEK-47 sayılı matbu yazısına, bu 
yazı yazılmadan yaklaşık bir ay önce 09.02.1994 tarihinde Ödeme onayı vermesi, İlgi Daire Baş
kanlığının yazısı ekinde olduğundan sözettiği Başaran Firmasına ait faturanın 4.03.1994 tarihini ta
şıması, 
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Komisyonumuzun talebi üzerine Firma hakkında inceleme başlatan Ankara Defterdarlığı Va
sıtalı Vergiler Gelir Müdürlüğü' nden cevaben alınan 25/9/1996 gün ve 13229 sayılı yazı ve eki ra
porda; 1994 yılı işlemleri incelemeye alman Firmanın Turban Genel Müdürlüğün bağlı işyerlerine 
bu amaçla düzenlediği (KDV dahil) toplam 1.323.526.950.-TL. tutarlı faturaların mahiyetleri iti
bariyle yanıltıcı beyana dayalı sahte belge olduklarının belirtilmesi, 

Gibi hususlar birlikte değerlendirildiğinde, Başaran Haşere İlaçlama firması sahibi Osman 
BİRSEN'in daha temizlik faaliyetine başlamadan Bir ay önce (9.02.1994 tarihinde) düzenleyece
ği faturaya Genel Müdür Ömer BİLGİN 'den onay verildiği, İşletmenin böyle bir bakım-onarımı 
Başaran Firmasına yaptırılması yönünde bir talebinin bulunmadığı, Firmanın Genel Müdürlükçe 
Ankara'dan temin edildiği, İşletmede bu işin yapıldığına dair ciddi bir belge tanzimi cihetine gidil-
medeği, Otelde görevli Müdür Yardımcılarının düzenlenen belgelerde imzaların bulunmadığı, 
Alım Satım ve Yaptırma Yönetmeliğinde İşletmelerde 20.000.000.-TL. nın üzerindeki tüm alım ve 
yaptırım işlerinin Genel Müdürlükte oluşturulan Komisyon tarafından karara bağlanacağının hü
küm altına alınmışken (KDV hariç) 86.660.000.-TL. tutarlı bakım - onarım faturası için böyle bir 
lazimiyeye gereksinim duyulmadığı ve ciddi bulunan bu eksikliğe rağmen fatura tutarının hemen 
ödendiği, aynı yöntemle Marmaris İşletmesi adına düzenlenen (KDV dahil) 142.025.000.-TL. tu
tarlı faturanın da firma sahibi Ömer BİRSEN'e Genel Müdürlükçe ödendiği, Genel Müdürlüğün 
insiyatifi dahilinde Ankara'dan temin edilen firmaya menfaat sağlamak amacıyla anılan işin ihdas 
edildiği, diğer işlemlerin buna göre düzenlendiği kanaatine varıldığından, • 

Anılan eylemin gerçekleştirilmesinde kusuru bulunan başta (eski) Genel Müdür Ömer BİL
GİN olmak üzere olaya katkıda bulundukları belirlenen Satınalma ve Teknik Uygulama Başkanı 
Korkmaz TAŞKIN ile Termal İşletme Müdürü Şefik YÜZERÇETİN'in görevlerini götüye kullan
dıkları bu yönden haklarında cezai takibata geçilmesinin gerekliliğine inanılmaktadır. 

3.8.1.3.6. Erten Müh. İnş. San.Tic.Ltd.Şti. (Turhan Erten): 
İstanbul Bölge Müdürlüğü'nün tefriş ve dekorasyonunu üstlenen Erten Mühendislik İnş San. 

ve Tic. Ltd.Şti. tarafından düzenlenen faturalardan 192.086.800.-TL'. lık bölümünün; Genel Mü
dürlüğün 4.02.1994 tarih SATUB -TEK-28 sayılı yazılı onayı ile Turban Yalova Termal Otel İş
letmesi adına fatura edildiği, 

1994 yılı hesaplarında Firma adına alacak kayıtlanan 26.02.1994 tarih 27002 No.Iu fatura tu
tarı 196.086.800.- liranın, bu defa; 01.03.1995 tarih 692 no.lu mahsupla Genel Müdürlük hesabı
na aktarıldığı, 

Görülmüştür. (Ek: 11/1-2) 
Turban tesislerinde ERTEN MÜHENDİSLİK LTD. Şirketi ve ELİZ MÜH.İNŞ. LTD. Şirke

ti adı altında önemli miktarlarda iş yapan Firma Temsilsilcisi Turhan ERTEN'in; Genel Müdürlük 
üst düzey yöneticilerinin İdareye olan avans borçlarının kapatılması amacına yönelik olarak onla
ra tarihsiz, muhteviyatı itibariyle sahte fatura verdiği hususunun Maliye Bakanlığı müfettişleri ta
rafından firma hakkında başlatılan incelemede kesinlik kazanmış olması da gözetilerek, Müteahhit 
firma ERTEN Mühendislik tarafından yapılan İstanbul Bölge Müdürlüğünün dekorasyon işi ile il
gili faturaların Genel Müdürlüğün bilgisi dahilinde, bu işle hiç ilgisi olmayan Yalova Termal İş
letmesi , Abant Otel İşletmesi gibi üniteler adına düzenlenmesi, fatura tutarlaının İşletme bütçe
sinden karşılanması, İşletmelerle doğrudan iş ilişkisi bulunmayan bazı firmalar tarafından düzenle
nen faturaların Genel Müdürlüğün bilgisi dahilinde İşletme hesaplarına alındığı yolundaki iddiala
ra doğruluk kazandırdığı kanaatine yarılmıştır. (Ek:8/75-87) 
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3.8.1.3.7. İbrahim Fencioğhı: 
Yalova Termal İşletme Müdürlüğü, Çamlık Otopark istinat duvarlarının hasar gören 200 Met

relik kısmının onarım yetkisinin Alım Satım ve Yaptırma Yönetmeliği doğrultusunda İşletme Mü
dürlüğüne bırakıldığı, Genel Müdürlüğün bu husustaki Olurunu taşıyan Satınalma ve Teknik Uy
gulama Başkanlığının 8.02.1995 tarih 123 sayılı yazısı uyarınca davet mektubu çıkartılan firma
lardan alınan 27.07. İ995 tarihli 4 adet teklif mektubunun değerlendirildiği, Alım Satım ve Yap
tırma Komisyonu 28.07.1995 tarih 4 sayılı toplantısında en ucuz teklifte bulunduğu gerekçesiyle 
İbrahim FENCİOGLU firmasının müteahhit firma olarak seçildiği, (Ek: 12/1-9) 

Firma ile düzenlenen 11.08.1995 tarihli, (KDV dahil) 586.500.000.- TL. tutarlı Sözleşme son
rasında ibraz edilen (KDV dahil) 586.500.000.-TL. tutarlı faturaların cari yıl içinde ödendiği, 
(Ek:12/10-23) -

İbrahim Fencioğlu'na ait: 
Faturanın Mahsubun: 

T a r i h i : 
18.08.1995 
21.08.1995 
24.08.1995 
28.08.1995 
10.09.1995 

No'su: 
A-76 

77 
78 

- 7 9 
80 

Toplam: 

Toplamı (TL.): Avrılan KDV: 
120.000.000.-
120.000.000.-
120.000.000.-
120.000.000.-
30.000.000.-

510.000.000.-

18.000.000.-
18.000.000.-
18.000.000.-
18.000.000.= 
4.500.000.-

76.500.000.-

Tutarı (TL,) 
138.000.000.-
138.000.000.-
138.000.000.-
138.000.000.-
34.500.000.-

586.500.000.-

T a r i h i : 
16.08.95 
21.08.95 
29.08.95 

10.09.95 

No.su: 
2549 
2583 
2624 

2900 

Dosyasının tetkikinde; Tarihsiz İş Bitirme Teslim Tutanağının dışında düzenlenmiş Uygula
ma projesi Plankote düzenlemesi, Vaziyet Planı, Keşif özeti, Teknik şartname, gibi İhale Konusu 
işle ilgili ataşmah, gibi hiçbir belgeye rastlanılmadığı, (Ek: 12/24) 

İşletmelerde kurulan Alım Satım ve Yaptırma Komisyonlarına tanınan yetki 10.000.000.-TL. 
olması, bu rakamın üzerine çıkan ihalelerin İşletmeler tarafından gerçekleştirilebilinmesi için Ge
nel Müdürlük Alım Satım ve Yaptırma Komisyonuna sunmaları gerekirken böyle bir uygulamaya 
gitmeden 510.000.000.-TL. tutarlı ihaleyi kendi insiyatifi doğrulutusunda gerçekleştiren İşletme 
Yetkililerinin bu eylemleriyle; Alım Satım ve Yaptırma Yönetmeliğinin 12.2; 12.3 maddelerini ve 
Genel müdürlüğün talimatını ihlal ettikleri, 

Komisyonda görevli Teknik Heyet tarafından düzenlenen Raporda konu ile ilgili olarak;" ya
pılan imalatların yeniden yapım işi olmayıp, daha ziyade, eski duvarın onarılması niteliğinde oldu
ğu, teklif edilen yapım şartlarına uygun olarak yapılmadığı tesbit edilmiş olduğundan yüklenici le
hine yapılan değerlendirmemiz sonucunda bu işin 0/060 mertebesinde olduğu, buna göre 
(586.500.000.-351.900.000) = 234.600.000.-TL. fazla ödemenin olduğu kanaatine varıldığının be
lirtilmesi, (Ek:4/1-9) . ' • • ' • • • • 

Gibi hususlar birlikte değerlendirildiğinde; (KDV hariç) 510.000.000.-TL. tutarlı,Yalova Ter
mal İşleşmesi Çamlık Otopark İstinad Duvarı ihalesini, eksik belge tanzimi ve yetki sınırlarını aşa
rak gerçekleştiren İşletme Alım Satım ve Yaptırma Komisyonu üyelerinin, bu eylemleriyle Alım 
Satım ve Yaptırma Yönetmeliğinin 12 nci maddesi hükmü ile Yönetmelik hükümleri doğrultusun
da işlem yapılması kaydıyla onay veren Genel Müdürlük emrini ihlal ettikleri ve İşletmeyi 
234.600.00Q--TL. zarara uğrattıkları, kanaatine varılmıştır. 

3.8.1.3.8. Gürlek Ticaret (Mehmet Nevzat Gürlek): 
Yalova Termal İşletme Müdürlüğünün talebi olmaksızın, Genel Müdürlük Satınalma ve Tek

nik Uygulama Başkanlığının 24.05.1995 tarih 449 sayılı yazılarında yeralan 16 takım Üniformanın 
Teklif Alma yöntemiyle alımına; Genel müdürlüğün 24.05.1995 tarih 494 sayılı onayı ile müsaade 
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edildiği, bu amaçla GÜRLEK TİCARET'e 24.05.1995 tarih 065789 rio.lu faturası karşılığı ödenen 
64.400.000.-TL. mn; 25.05.1995 tarih 32786-3665 sayı ile İşletmeye dekont edildiği, (Ek: 13/1-4) 

Adıgeçen firmadan alındığı bildirilen 16 takım "Otel Garson ve Komi Elbisesi" İşletmeye 
gönderilmediğinden, İşletme ambarlarına fiili girişlerinin yapılamadığı, fatura tutarı (KDV dahil) 
64.400.000.- Liranın ise; 31.05.1995 tarih 1583 no.lu Mahsup bildirim Fişi ile doğrudan 
"740.02.2.10 No.Iu Üniforma Giderleri" hesabına alındığı, (Ek: 13/5) 

Yine benzer şekilde; 
İstanbul Bölge Müdürlüğünün gideri olup, Turban Seyahat Acentasının 28.04.1995 tarih 1182 

sayılı dekontu gereği olup, İşletme hesaplarına intikal ettirilen 300.000.000.- Liranın mahiyeti bi
linemediği için 31.05.1995 tarih 1583 no.lu mahsup Fişinde anılan rakamın 180 no.lu "Gelecek 
Aylara Ait Giderler" Hesaba alındığı, (Ek: 13/6) 

Konu ile ilgili olarak görüşlerine başvurulan Termal İşletme Müdürlüğü personelinin " Üni
formaların İşletmeye gönderilmediği, Genel Müdürlükten alınan konuya ilişkin dekontun ise, ilk 
etapta gider hesaplarına atıldığı, İstanbul bölge müdürlüğünün dekontu ekinde İşletmeye maledilen 
300.000.000.- lira nın mahiyeti bilinemediğinden " 180 Gelecek Aylara Ait Giderler" hesabına alı
narak muhasebe kayıtlarının yapıldığını beyan etmeleri, (Ek:6/1-16) 

Gibi hususlar birlikte değerlendirildiğinde; Genel Müdürlüğün 25.05.1995 tarih 32786-3665 
sayılı dekontu ile İşletmeye maledilen üniforma bedeli (KDV dahil) 64.400.000.- TL. ile, yine Ge
nel Müdürlüğün bilgisi dahilinde Turban Seyahat Acantasının 28.04.1995 tarih 1182 no.lu dekon
tu ile İşletmeye maledilen 300.000.000.- TL., Bölge Müdürlüğü giderinin İşletme ile doğrudan bir 
ilgisinin bulunmadığı, düzenlenen dekont ve fatura gibi belgelerin mahiyetleri itibariyle yanıltıcı 
(Sahte) olduğu, kanaatine varılmıştır. 

3.8.1.4. GENEL MÜDÜRLÜK TALİMATIYLA GİDER HESAPLARI 
ARASINDA YAPILAN USULSÜZ AKTARMALAR : 
Genel Müdürlüğün 30.12.1994 tarih 8584-10589 sayılı dekontunda yeralan "Yalova Termal 

İşletmesi adına çekilen kredi tutarının faiz bedeli" açıklamalı 1.267.200.000.- Liranın 31.12.1994 
tarihli mahsup fişinde demirbaş (253-telefon Tesisleri) hesabına kayıtlandığı, 

Yine aynı mahsupla; personel giderlerinden 1.500.000.000.- Liranın bu hesaptan çıkarılarak 
Demirbaş (253' Dizel Jenaratör) hesabına aktarıldığı, 

Konuya ilişkin belgelerin tetkikinde görülmüştür. (Ek: 14/1-3) 
İşletmenin insiyatifı dışında, Genel Müdürlüğün şifahi talimatıyla gerçekleştiği öğrenilen 

2.767.200.000.- Liranın 1.500.000.000.- lirasının Personel Giderleri hesabından çıkarılıp Dizel Je
naratör Tesisleri hesabına aktarılması; Personel Giderlerini olduğundan az göstermeye yönelik ol
duğu iddia edilebilinirse de; İşletme adına alındığı bildirilen kredilerin faiz tutarı 1.267,200.000.-
Liranın Telefon Tesisleri hesabına kayıtlanmasının Genel Muhasebe kayıt düzeni içerisinde yeri
nin olmadığı, bu nedenle, mahiyeti itibariyle belgelendirilemeyen 1.267.200.000.-TL. tutarlı bir 
giclerin İşletme hesaplarına alınabilinmesini teminen, bizzat Genel Müdürlük yetkilileri tarafından 
yanıltıcı belge düzenlendiği ve bu yöntemle İdarenin anılan rakam kadar zarara uğratıldığı, kana
atine varılmıştır. 

3.8.1.5. GENEL MÜDÜRLÜKÇE İŞLETMEYE GÖNDERİLEN 
BROŞÜR BEDELİ: 
Genel Müdürlüğün 1.03.1996 tarih 24 sayılı dekontu ile Yalova Termal İşletme Müdürlüğüne 

maledilen broşür bedeli 100.375.000.- Liranın 31.03.1996 tarih 889 No.lu mahsup fişi ile "760 -
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri" hesabına alındığı, 
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Görüşlerine başvurulan personelden konu ile ilgili olarak; tanıtım amacıyla bastırılan broşür
lerinden 500 tanesinin İşletmelerine gönderildiğini, 500 broşür karşılığında İşletmelerine maledi-
len 100.375.000.- liranın ilgili tanıtım' giderleri hesabına alındığını beyan ettikleri, 

İlgili evrakın tetkikinde görülmüştür. (Ek: 15/1-3) 
Tanıtım amacıyla Genel Müdürlükçe bastırılan broşürlerden 500 adedinin İşletmeye gönderil

diği personelin beyanlarıyla doğrulandığı, ancak; karşılığı olan 100.375.000.- Liranın ise 500 adet 
broşüre göre abartılı olarak bulunduğu, bu nedenle İşletmenin 500 adet broşür bedeli dışındaki ra
kam kadar zarara uğratıldığı kanaatine varılmıştır. 

3.8.1.6. SEÇİM MAHALLİNE GÖNDERİLEN MALZEME NAKLİYE 
TUTARININ İŞLETME TARAFINDAN ÖDENMESİ : 
24 Aralık 1995 Milletvekilliği Genel Seçimlerinde İsparta'dan aday olan Turban (eski) Genel 

Müdürü Ömer BİLGİN'in;Tunç Nakliyat Firması ile Seçim mahalline gönderttiği 3 ton civarında
ki seçim evrakını, Yalova Termal İşletmesine gönderilen ihtiyaç fazlası malzeme gibi gösterilerek 
bu yönde düzenlenen fatura tutarı 17.250.000.- Liranın İşletme bütçesinden ödendiği, konu hak
kında Turban Genel Müdürlüğü Müfettişilcri tarafından düzenlenen 5/7/1996 tarih 73-4 sayılı Ra
por ve içeriği belgenin tetkikinden anlaşılmaktadır. (Ek: 16/1-18) 

Tunç Nakliyat firması aracılığıyla Ispartaya göndertilen seçim malzemelerini, Turban Yalova 
Termal Tesislerine göndertmiş gibi fatura düzenletmesinin yanısıra sözkonusu malzemeyi maiye
tindeki personele yüklettirdiği belirlenen İşletmeler Başkanı Yüksel Tekmil BEKER' ile, dönemin 
(eski) Genel Müdürü Ömer BİLGİN hakkında; mahiyeti itibariyle (sahte) fatura düzenletmek, fa
tura tutarını Kuruma ödetmek ve Taşıt Yasasına muhalefet suçlarından dolayı Cumhuriyet Başsa-
cılığına suç duyurusunda bulunulması uygun olacaktır. 

3.8.2. DEĞERLENDİRME - SONUÇ: 
A) Kasadan yapılması gereken ödemelerin "İş Avansı" adı altında personel aracılığıyla yapıl

dığı, bu amaçla 1994 yılında 3.837.657.248.- TL.; 1995 yılında ise 5.394.544.712.-TL.'nın per
sonele ödendiği, 

B) 1994-1995 Yılı Mizan kayıtlarında görülen yatırımları incelemekle görevlendirilen Teknik 
Personelin; mahallinde yaptıkları araştırmalar sonucu düzenledikleri raporda; incelemeye alınan 
10.314.573.307.-TL. tutarlı yatırımdan 6.516.123.307.-TL.'nın gerçekleştirildiği kalan 
3.798.450.000..-TL.'lik kısmının ise; yanıltıcı beyana dayalı sahte belge temini suretiyle gerçek
leştirilmeyen yatırımlardan oluştuğu, 

C) Turban Abant Otel İşletmesine Fatura Düzenleyen Satıcı Firmalarla İlgili Kayıtlarını Tet
kikinde ise; 

1. Tahmini bedeli 4.000.000.000.-TL, tutarlı "Soğuk Su Göletinde Yapılacak Kazı, Yükleme 
ve Çamurun Nakli" işlerinin Müteahhit firma Mahmut ÇOMOĞLU'na yaptırılması hususunda 
alınmış Komisyon Kararı olmaksızın, adıgeçen firmaya 1994 yılında "Sipariş Avansı" adı altında 
ödenen 764.750.000.- Liranın müsbit harcama belgesine bağlanabilmesi için Ekim - Kasım/1995 
tarihlerinde düzenlenen belgelerin 1994 yılında düzenlenmiş gibi tarihleri değiştirilerek İşletme ka
yıtlarına alındığı, 

Genel Muhasebe kayıt düzeni içerisinde, açılan hesaplara yılbaşında Bir'den başlamak üzere 
cari yıl içinde teselsül eden sıra numaralarının verilmesi bilinen bir husus iken; bilgisayarla tutulan 
Muhasebe kayıtlarında Mahmut ÇOMOGLU adına 10 Ekim 1994 tarihinde açılan hesaba 359 sıra 
numarası verilirken, bu tarihten yaklaşık iki ay sonra 18.12.1994 tarihinde açılan hesaba 254 sıra 
numarasının verilmiş olunması, muhasebe kayıtlarınca değişiklik yapılması amacıyla bilgisayar 
kayıtlarına sonradan müdahale edildiğini kanıtladığı, 
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Konu ile ilgili olarak mahallinde inceleme yapan Teknik Heyet raporunda ve İşletmede görev
li personel beyanlarında anılan işin yaptırılmadığının vurgulandığı, 

Müteahhit Firma Mahmut ÇOMOĞLU'nun, 1993-1994-1995 yıllarında Turban Genel Müdür
lüğüne bağlı işletmelere yaptığı mal ve hizmet satışları üzerinde, Komisyonumuzun talebi üzerine 
inceleme başlatan Adana Defterdarlığından alınan 1/10/1996 tarih 12209 sayılı cevabi yazıda; adı-
geçen firmanın, anılan işlerde mahiyeti itibariyle yanıltıcı beyana dayalı sahte fatura düzenlediği
nin belirtildiği, 

Bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, Müteahhit Mahmut ÇOMOĞLUNA 1994 yılında 
ödenen 764.750.000.- liranın herhangi bir mal ve hizmet karşılığının olmadığı, 1994 Yılı mizan ka
yıtlarında görülen bu meblağın mal ve hizmet karşılığı yapılmış ödeme olduğu izlenimin edinile-
bilmesi amacıyla geriye doğru belge tanzimi cihetine gidildiği, anılan kayıtların 1994 yılı muhase
be kayıtlarında gösterilmesini teminen bu yıla ait bilgisayar kayıtlarına müdahale edildiği, 

2. Yalova Termal İşletmesinin su ihtiyacını karşılayan gölet alanındaki çamur ve balçığın te-
mizletilmesi işi için İşletmeye yetki verilmesini içeren, Satınalma ve Teknik Uygulama Dairesi 
Başkanlığı ifadeli 19/04/1994 tarihli yazının Genel Müdür Ömer BİLGİN tarafındandan aynı gün 
onaylanarak yürürlüğe konulduğu, 

İşletmede bu iş için oluşturulan, Alım Satım ve Yaptırma Komisyonu'nun; 5/10/1994 tarih 30 
sayılı kararında; HÜSEYİN TUTAŞ (TUTAŞ DAHİLİ TİC.VE PAZARLAMA) firmasını Müte
ahhit firma olarak belirlediği, 

Komisyon Kararının alınmasında değerlendirildiği belirtilen teklif mektuplarının 20/10/1994 
tarihini taşıdıklarının farkedilmesi üzerine Karar üzerinde yazılı tarihin silinerek 22/101994, sayı
sının da 32 olarak değiştirildiği, 

1/11/1994 tarihinde Sözleşme, 15/12/1994 tarihinde de "İş Bitirme Teslim Tutanağı'nın" müş
tereken imzalandığı Müteahhit Hüseyin TUTAŞ firmasının İşletmeye ibraz ettiği faturalardan do
ğan 2.799.100.000.- Lira tutarlı alacağından; 177.990.000.- Lirasının İstanbul Bölge Müdürü Me
tin Riyaz KARAALTIN'm, 2.056.010.000.- Lirasının İstanbul Bölge Müdür Yrd.sı Gürsel ERG'in 
İş avanslarına mahsup edildiği kalan 565.100.000.- Liranın ise Hüseyin Tutaş'a Aralık/1994 ayın
da nakten ödendiği, ^ 

Mahallinde inceleme yapan Teknik Heyet tarafından düzenlenen raporda Firma tarafından ya
pılmış herhangi bir imalata rastlanılmadığı, bu hususun yöre sakinlerinin beyanlarıyla da doğrulan
dığı, 

Ayrıca konu ile ilgili soruşturma yürüten Turban A.Ş. Genel Müdürlüğü Müfettişlerinin tes-
bitlerine göre; "Gölet temizleme" işinin İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından organize edildiği, 
Karar Defterinin bu Üniteden gönderilen teklif mektupları ve verilen isme göre Müteahhit belirle
me işleminin yapıldığı, faturaların; yine bu Ünite tarafından işletmelerine dekont edildiği, 

Bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde; 
Yalova Termal Tesislerine soğuk su sağlayan gölet havzasında temizlik yapılması hususunun; 

İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından organize edildiği, müteahhit firmanın seçimi, teklif mektup
larının temini, düzenlenen faturaların İşletmeye dekont edilmesi gibi işlemlerin anılan Ünite tara
fından gerçekleştirildiği, Müteahhit firma olarak seçilen Hüseyin TUTAŞ' in İşletmeye ibraz etti
ği (KDV) dahil 2.799.100.000.- TL. tutarlı faturadan 177.990.000.- Lirasının İstanbul Bölge Mü
dürü Metin Riyaz KARAALTIN, 2.056.010.000.- Lirasının İstanbul Bölge Müdür yardımcısı Gür
sel ERG'in işletmeye olan avans borçlarının kapatılmasında kullanıldığı, Genel Müdürlüğün bilgi
si dahilinde gelişen bu olaydan asıl elde edilmek istenilenin, İstanbul Bölge Müdürlüğünde yöne
tici konumunda görevli bu iki personelin İşletmeye olan avans borçlarının kapatılmasına yönelik 
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olduğu, bu olayın, resmi belgelere; "soğuk su havzasında temizlik yapılması" şeklinde yansıtılmak 
istenilmesinden Genel Müdürlük üst düzey yöneticileri, Termal İşletme yöneticileri ve İstanbul 
Bölge Müdürlüğü yöneticilerinin haberli oldukları, 

3. Yalova Termal Tesisleri, "Soğuk su hattı, Sultan banyo, Sıra banyo, Kükürtlü banyo ve 
Çamlık otel su hattınının" İşletme imkânları ile yaptırılması hakkında, İşletme Müdürlüğüne yetki 
veren Yönetim Kurululun 15/6/1994 tarih 49 sayılı kararı doğrultusunda, teklif alma yöntemiyle 
başlatılan müteahhit belirleme işini 25.09.1995 tarihli toplantısında sonuçlandıran Alım Satım ve 
Yaptırma Komisyonu tarafından, Sultan banyonun ıslahı ve Çamlık oteli sıcak su hattı işini 
7.646.000.000.-Liraya yapacağını beyan eden ELİZ MÜHENDİSLİK İNŞ LTD ŞTİ'nin (en uy
gun teklifi veren) müteahhit firma olarak seçildiği, 

Termal İşletme Müdürlüğü ile Müteahhit firma arasında varılan karara göre 4 ayrı bölüme ay
rılan ve herbiri için ayrı ayrı sözleşme imzalanan işler karşılığında İşletmeye ibraz edilen (KDV 
dahil) 8.907.750.000.-TL. tutarlı faturadan 7.629.771.750.-TL.'nın cari yıl içinde ödendiği, kalan 
1.277.878.250.-liran ise 1996 yılına devrettiği, 

Sözleşme gereği; Müteahhit firmaya (KDV dahil) 8.792.900.000.- TL. ödenmesi gerekirken, 
ibraz edilen 8.907.750.000.- TL. tutarlı faturanın tamamının müteahhit adına alacak kayıtlanmak 
suretiyle 114.850.000.- Lira fazla ödemeye sebebiyet verildiği, yine benzer şekilde; % 10 teminat 
karşılığı olarak müteahhit firmadan yaklaşık 775.000.000.- TL. teminat alınması gerekirken, karşı
lığı bankaya bloke ettirilmemiş, emenaten alman, tarihsiz 500.000.000.-TL. tutarlı Çek'in kasa
da muhafaza.edilmcsiyle yetinildiği, 

Komisyonda görevli Teknik Heyet tarafından düzenlenen raporda, ihalenin yapılış biçiminde 
usulsüzlük ve eksiklikler bulunmasına rağmen, mahallinde yapılan incelemede bahse konu işlerin 
yapıldığı kanaatine varıldığı, 

Halen yürürlükte bulunan "Alım Satım ve Yaptırma Yönetmeliği"nin 12.2 Maddesinde; 
"Toplu alım şeklinde temini uygun görülen ihtiyaç malzemeleri dışındaki her bir iş konusu için 
10.000.000.-TL ile 20.000.000.- Lira arasındaki (kapalı zarf usulü dahil) alım satım ve yaptırma 
işlerinde İşletmelerde Alım Satım ve Yaptırma Komisyonunun karar almaya" yetkili olduğu, bu 
haddin üzerindeki alım, satım ve yaptırma işlerinin Genel Müdürlükte bulunan "Merkez,Alım Sa
tım ve Yaptırma Komisyonunca" karara bağlanacağı, belirtilmesine rağmen, (KDV hariç) 7.745 
Milyar liranın üzerindeki onarım işi için Genel Müdürlükten onay alınmadığı, 

Anılan Yönetmeliğin "Teminatın Türü" başlıklı 34. ncü maddesinde; 
Teminat olarak; Tedavüldeki Türk Parası, Türkiye'deki bankaların resmi dairelerce kabul edi

len formüle uygun olarak verecekleri süresiz teminat mektupları, Devlet ihalelerinde teminat ola
rak kabul edilen menkul kıymetler ve Milli bankaların özel kanunlarına göre çıkardıkları hazine ke
faletine haiz tahviller"in kabul edileceğimin belirtilmesine rağmen, tarihsiz, karşılığı bankada blo
ke ettirilmemiş olan çekin teminat yerine sayılmamış olması, 

Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi, Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği, Tip Sözleşme ve 
Uygulama esaslarına göre, dosyasında olması gereken uygulama projeleri, Plankote,Vaziyet Planı, 
İlk Keşif Özeti, Kazı ki as tesbit işlemleri, Taşıma birim fiyatlarının hesabı, Hakediş düzenleme 
esasları, projesiz ve projeye göre farklı yapılan, sonradan gözle görülmesi mümkün olmayan ima
latlara ait düzenlenmesi gereken ataşmanları, ilk keşif özetinde bulunmayan birim fiyat ve özel fi
yatlara ait düzenlenmesi gereken hususlar ve işlemler, taahhüt konusu işin süresinin belirlenmesi, 
geçici ve kesin kabul işleri, yapılan imalat bedelinin veya ihzarat tutarının ödenmesine ilişkin pre-
sedür, standarlara, genel teknik şartnamelere uygun ve kaliteli malzemenin kullanılması, tanımla
nan standartta işçiliğin sağlanması, bunuıi kontrol ve denetimi gibi bulunması gereken hususlardan 
hiçbirine yerverilmemiş olunması, 
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Müteahhit firmanın "Katip Muslihittin Sokak No: 11 D:5 Aksaray/İstanbul" adresine gönderil
mek üzere hazırlanan 7.09.1995 tarihli davet mektubunun postaya verilmek yerine bekletilerek Fir
ma temsilcisi Turhan ERTEN'e 10.09.1995 tarihinde İşletmede elden teslim edilmesi, 

ERTEN MÜHENDİSLİK LTD Şirketi adı altında, Turban Genel Müdürlüğünün diğer tesis
lerinde de önemli miktarda iş yapan Turhan ERTEN'in; Genel Müdürlük üst düzey yöneticileri ile 
iyi bir dialog içinde olduğunun biliniyor olması, Onların avans borçlarının kapatılmasında kulla
nılmak üzere verdiği, tarihsiz, muhteviyatı itibariyle yanıltıcf beyana dayalı sahte faturaların Tur
ban Çeşme Otelinin Çatı onarımında, kullanılması, bu hususun; Maliye Bakanlığı Başmüfettişleri 
tarafından düzenenen 25.06.1996 tarih 4,3,4 sayılı raporda açıkça ortaya konulması, (Ek:8/75-87) 

Gibi hususlar birlikte değerlendirildiğinde; 
Turban Tesislerinde daha önce ERTEN MÜHENDİSLİK LTD. Şirketi adı altında önemli mik

tarlarda iş yapan Firma Temsilsilcisi Turahan ERTEN'in, Genel Müdürlük üst düzey yöneticileri 
ile olan menfaate dayalı bilinen ilişkisi nedeniyle korunduğu, İstanbul'da faaliyet gösteren müte
ahhit firma adına çıkartılan davet mektubunun postaya verilmeyerek İşletmede 3 gün bekletildik
ten sonra kendisine elden teslim edilmesi, normal bir ihale dosyasında bulunması gereken şartlar
dan hiçbirisinin yerine getirilmediği belirlenen Turhan ERTEN tarafından temsil edilen ELİZ MÜ
HENDİSLİK LTD. Şirketinin müteahhit firma olarak seçilmesi, Sözleşmede aktedilen %10 temi
nat yerine geçmek üzere, Yönetmelikte sayılmayan, karşılığı bankaya bloke edilmemiş (eksik de
ğerdeki) tarihsiz Çek'in teminat olarak kabul edilmesi, (KDV dahil) 8.792.900.000.-TL. olarak ya
pılan Sözleşmeye rağmen Müteahhit firmaya ibraz ettiği fatura karşılığında 114.850.000.- TL. faz
lasıyla (KDV dahil) 8.907.750.000.-TL. ödemede bulunulması, bu tutardaki bir onarım işinin Alım 
Satım ve Yaptırma Yönetmeliğinde İşletmelere tanınan yetki sınırının çok üzerinde olmasına rağ
men, Müteahhit finna lehine sözleşme tanzimi yoluna gidilmesi, gibi yetki dışı icraatların mevcut 
mevzuat hilafına, Müteahhit firma lehine değerlendirilmesinin adıgeçen müteahhit firmanın ko
runduğu yolundaki kanaatleri doğruladığı, herne kadar, yapılan imalatta belirgin bir eksikliğe rast
lanılmamış olunmakla birlikte; müteahhit firmanın seçiminde mevcut mevzuat hükümlerine riayet 
edilmemesi nedenleriyle görevli personelin Görevlerinde İhmal, Görevlerini Kötüye Kullanma ve 
ve İhaleye Fesat Karıştırma gibi, T.C. Yasasında suç olarak sayılan fiilleri işledikleri, 

4. Yalova Termal Tesislerinin "Yağlı boya, Plastik badana ve Hamamların bakım- onarımı" 
açıklamasıyla (KDV) dahil 241.500.000.- TL. tutarlı fatura düzenleyen RIFAT SİNANOĞLU 
(ŞAHİN TİCARET)'na, ödemenin 21/4/1995 tarihinde İstanbul Seyahat Acentası tarafından nak-
ten yapıldığı, 

Genel Müdürlüğün bilgisi dahilinde İşletmeye gönderilen faturalarda kayıtlı işlerin yapılmadı
ğının Turban A.Ş. Genel Müdürlüğü Müfettişleri tarafından düzenlenen raporda belirtilmesi ve ay
rıca bu hususun görevli personel tarafından da beyan edilmesi, . 

Adıgeçen müteahhit firmanın Turban Abant Otel İşletmesi adına düzenlediği 1.679.000.000.-
Lira tutarlı sahte faturaların daha sonra aynı değerdeki et faturaları ile değiştirilmesi, 

Komisyonumuzun talebi üzerine Mükellef hakkında inceleme başlatan İstanbul Defterdarlığı 
Güngören Vergi Dairesi Müdürlüğünden alınan 5/9/1996 tarihli cevabi yazıda incelemeye alınan 
faturaların mahiyeti itibariyle yanıltıcı beyana dayalı sahte fatura olduklarının teyid edilmesi, 

Gibi hususlar birlikte değerlendirildiğinde; Rıfat SİNANOĞLU (ŞAHİN TİCARET) tarafın
dan Turban Yalova Termal tesislerine fatura edilen işlerin yapılmadığı, mahiyeti itibariyle yanıltı
cı beyana dayalı sahte faturaların, Genel Müdürlüğün bilgisi dahilinde İşletmeye dekont edildiği, 
karşılığının ise; daha fatura İşletmeye dekont edilmeden İstanbul Seyahat Acentası tarafından fir
ma temsilcisi Rifat SİNANOĞLU'na ödendiği, 
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5. Yolova Termal İşletmesinin bir talebi olmamasına rağmen, İşletmede kurulu kalorifer kaza
nı, Boiler, Radyatör ve boruların bakımını yaptığı gerekçesiyle işletme adına fatura düzenleyen 
OSMAN BİRSEN (BAŞARAN HAŞERE İLAÇLAMA VE EMLAK BÜROSU) firmasının anılan 
işleri 2/3/1994 tarihinde bitirdiği yolunda tutanak düzenlenmesine ve karşılığı olan (KDV dahil) 
99.659.000.- liranın ödenekleri olmadığı için Genel müdürlüğe gönderilen 4/3/1994 tarihli fatura
nın Satınalma ve Teknik Uygulama Başkanı Korkmaz TAŞKIN imzasıyla 8/3/1994 tarihli yazı ile 
onaya sunmasına rağmen, yapılan bu harcamaya Olur veren Ömer BİLGİN'e ait Genel Müdürlük 
onayının evrak tarihinden yaklaşık bir ay öncesine, 9/2/1994 tarihine ait olduğu, 

Sadece Yolova Termal İşletmesi olmayıp, Turban Genel Müdürlüğünün diğer işletmelerine de 
fatura düzenlediği belirlenen Osman BİRSEN hakkında Komisyonumuzun inceleme talebi üzeri
ne Ankara Valiliği Vasıtalı Vergiler Gelir Müdürlüğü'nden cevaben alınan 25/9/1996 tarih 13229 
sayılı yazı ve eki Raporda; Turban Genel Müdürlüğüne bağlı işletmelere 1994 yılında (KDV) da
hil toplam 1.323.526.950.-TL. tutarında fatura düzenlediği belirlenen Osman BİRSEN'in mahiye
ti itibariyle yanıltıcı beyana dayalı sahte fatura düzenlediğinin tesbit edildiği, 

Ayrıca adı geçen mükellefin, faaliyet gösterdiği " Strazburg Cad. No 2/5 Sıhhiye/ Ankara" iş
yerini .Turban Genel Müdürlüğü Satınalma ve Teknik Uygulama Başkanı Korkmaz TAŞKIN'dan 
kiralamış bulunması, 

Gibi hususlar birlikte değerlendirildiğinde;Turban Genel Müdürlüğü'ne bağlı işyerlerinde ku
rulu Kazan - Boiler - Radyatör ve boruların temizliğini yapan Osman BİRSEN'in düzenleyeceği 
faturaların "işletmelerdeki ödenek yetersizliği nedeniyle Genel Müdürlük bütçesinden ödenmesi 
hususunun Ömer BİLGİN imzalı 9/2/1994 tarihli 01ur"la karara bağlandığı, sözü edilen bakım fa
aliyetlerini Mart/1994 ayında tamamlamış gibi fatura düzenleyen firma hakkında Maliye Bakanlı
ğı tarafından yürütülen incelemede, adıgeçen firmanın Turban Genel Müdürlüğüne bağlı işyerleri
ne anılan iş nedeniyle 1994 yılında düzenlediği (KDV dâhil) toplam 1.323.526.950.- TL. tutarlı fa
turalarının mahiyeti itibariyle yanıltıcı beyana dayalı sahte oldukları belirlendiğinden, kişilere men
faat sağlamak amacıyla Görevlerini kötüye kullanarak İdareyi zarara uğrattıkları tespit edilen baş
ta (eski) Genel Müdür Ömer BİLGİN olmak üzere Satınalma ve Teknik Uygulama Başkanı Kork
maz TAŞKIN ile, anılan olaya eylemleriyle katkı sağlayan İşletme Müdürü Şefik YÜZERÇETİN 
haklarında Alım Satım Yönetmeliğine Muhalefet ve Görevlerini Kötüye Kullanmaktan yasal işle
me başvurulması, 

6. İstanbul Bölge Müdürlüğünün'teftiş ve dekorasyonunu üstlenen Erten Mühendislik İnş.San 
ve Tic.Ltd.Şti'nin, bu amaçla düzenlediği faturalardan 192.086.800.-TL.'lık bölümü.Genel Müdür
lüğün bilgisi dahilinde 1994 yılında Termal İşletmesi adına dekont edilmişken, 1995 yılından anı
lan meblağın tekrar Genel Müdürlük hesaplarına aktarıldığı görüldüğünden, 

Turban Genel Müdürlüğü bağlı işyerlerinde, Erten Mühendislik Ltd.Şti ve Eliz 
Müh.İnş.Ltd.Şti. adı altında önemli miktarda iş yapan firma temsilcisi Turhan ERTEN'in; Genel 
Müdürlük üst düzey yöneticilerinin İdareye olan avans borçlarının kapatılması amacına yönelik 
olarak onlara tarihsiz, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı beyana dayalı sahte fatura verdiğinin Maliye 
Bakanlığı müfettişleri tarafından firma hakkında yapılan incelemede kesinlik kazanmış olması gö
zetilerek, Müteahhit Firma Erten Mühendislik tarafından İstanbul Bölge Müdürlüğünün tefriş ve 
dekorasyonu işi ile ilgili olarak düzenlenen faturaların, Genel Müdürlüğün bilgisi ve talimatı dahi
linde, bu işle hiç ilgisi olmayan Yalova Termal Tesislerine dekont edilmesi, İşletme ile doğrudan 
ilişkisi bulunmayan bazı firmaların Genel Müdürlüğün bilgisi dahilinde Turban Termal Tesisleri
ne dekont edildiği ve karşılığının işletme bütçesinden ödendiği yolundaki iddialara doğruluk ka
zandırdığı, 
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7. Çamlık Otopark İstinat Duvarlarının hasar gören 200 Metrelik kısmını onarma yetkisi veri
len Yalova Termal İşletme Müdürlüğü Alım satım ve Yaptırma Komisyonu'nun 28/7/1995 tarih 
4 sayılı toplantısında, Müteahhit Firma olarak seçilen İbrahim FENCİOĞLU'nun bu iş için düzen
lediği (KDV dahil) 586.500.000.-TL. tutarlı faturalarının cari yıl içerisinde İşletme bütçesinden 
ödenmesi, 

Komisyonda görevli Teknik Heyet tarafından mahallinde yapılan inceleme sonucunda düzen
lenen Rapoda; konu ile ilgili olarak, yapılan imalatların yeniden yapım işi olmayıp, eskinin onarı
mı şeklinde gerçekleştiği, bu nedenle şartnamade belirtilen işin en iyimser tahminlerle % 60 ora-̂  
nında gerçekleşmiş olacağı belirtilerek anılan eksik imalattan dolayı İdare zararının 234.600.000.-
TL. olarak hesaplanması, 

İşletmelerde oluşturulan Alım Satım ve Yaptırma Komisyonlarının 10.000.000.-Liraya kadar 
olan işleri yaptırmaya yetkili olduğu, bu rakamı aşan konularda Genel Müdürlükten yaptırma mü
saadesi alınması gibi uygulamalara riayet edilmemekle Alım satım ve Yaptırma Yönetmeliğinin 
12.2 ; 12.3 maddelerinin ihlal edildiği, buna ilaveten ihale dosyasında tarihsiz iş bitirme teslim tu
tanağı, teklif mektubu ve sözleşme dışında Uygulama Projesi, Vaziyet Planı, Keşif Özeti, Teknik 
Şartname, Ataşman gibi belgelere yer verilmemesi, 

Gibi hususlar birlikte değerlendirildiğinde; (KDV dahil) 586.500.000.-TL. tutarlı, Yal ova Ter
mal İşletmesi Çamlık Otopark İstinad Duvarı ihalesini, eksik belge tanzimi ve yetki sınırlarını aşa
rak gerçekleştiren Alım Satım ve Yaptırma Komisyonu üyelerinin bu eylemleriyle; Alım Satım 
ve Yaptırma Yönetmeliğinin 12 nci maddesi hükmü ile, anılan Yönetmelik hükümleri doğrultusun
da işlem yapılması kaydıyla onay veren Genel Müdürlük emrini ihlal ettikleri ve İşletmeyi 
234.600.000.- TL. zarara uğrattıklarının belirlendiği, 

8. Yalova Termal İşletme Müdürlüğünün talebi olmaksızın, Genel Müdürlük Satınalma ve 
Teknik Uygulama Başkanlığının 24/5/1995 tarih 449 sayılı onaylarıyla "GURLEK TİCARET'ten 
faturası karşılığı alındığı bildirilen 16 takım "Otel Garson ve Komi Elbisesi"nin İşletmeye gönde
rilmediği halde, fatura tutarı 64.400.000.- Liranın firma adına ödendiği, 

Yine benzer şekilde, 
İstanbul Bölge Müdürlüğü'nün gideri olduğu bildirilen mahiyeti bilinmeyen 300.000.000.- Li

ranın, Turban Seyahat Acentasının 28/4/1995 tarih 1182 sayılı dekontu ekinde İşletmeye maledil-
diği, 

Genel Müdürlüğün bilgisi dahilinde İşletmeye maledilen gider evrakının İşletmeyle bir ilgisi
nin olmadığı, düzenlenen belgelerin Genel Müdürlük Üst düzey yöneticilerinin kişisel menfaat sağ
lamasına yönelik olduğu hususunda kuşku duyulduğu, 

9. Yalova Termal İşletmesi adına kullanılan kredinin faizi olduğu gerekçesiyle Genel Müdür
lüğün 30/12/1994 tarih 8584-10589 sayılı dekontu ile İşletme hesaplarına alınan mahiyeti bilinme
yen 1.267.200.000.- Liranın, Genel Müdürlüğün şifahi talimatıyla İşletmenin "253 Telefon Tesis
leri" hesabına alındığı, yine aynı mahsupta 1.500.000.000.-Lira tutarlı personel giderinin "253-Di-
jel Jenaratör" hesabına aktarıldığı, 

İşletmenin insiyatifi dışında, Genel Müdürlüğün şifahi talimatıyla gerçekleştiği bildirilen 
2.767.200.000.- Liranın 1.500.000.000.- lirasının Personel Giderleri hesabından çıkarılıp Dizel Je
naratör Tesisleri hesabına aktarılmasının, Personel Giderlerini olduğundan az göstermeye yönelik 
olduğu iddia cdilebilinirse de, İşletme adına alındığı bildirilen kredilerin faiz tutarı 1.267.200.000.-
Liranın Telefon Tesisleri hesabına kayıtlanmasının, Genel Muhasebe kayıt düzeni içerisinde yeri
nin olmadığı, bu nedenle, mahiyeti itibariyle belgelendirilemeyen 1.267.200.000.- TL. tutarlı bir 
giderin İşletme hesaplarına alınabilinmesini teminen, bizzat Genel Müdürlük yetkilileri tarafından 
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mahiyeti itibariyle yanıltıcı belge düzenlendiği ve bu yöntemle İdarenin anılan rakam kadar zara
ra uğratıldığı, '. " : 

10. Tanıtım amacıyla Genel Müdürlükçe bastırılan broşürlerden Termal İşletmesine gönderi
len 500 adet broşür karşılığında 100.375.000.- Liranın İşletme adına dekont edildiği, İşletme am
barlarına tesliminin yapıldığı personel beyanlarıyla da doğrudan 500 adet tanıtım broşürü karşılı
ğında İşletmeye dekont edilen 100.375.000.- Liranın personel tarafından da abartılı bulunduğu, bu 
nedenle İşletmenin 500 adet broşür bedeli dışındaki rakam kadar zarara uğratıldığı, 

11. 24 Aralık 1995 Milletvekilliği Genel Seçimlerinde İsparta'dan aday olan Turban (eski) Ge
nel Müdürü Ömer BİLGİN'in, Tunç Nakliyat Firması ile seçim mahalline gönderttiği 3 ton civa
rındaki seçim evrakını, Yalova Termal İşletmesine gönderilen ihtiyaç fazlası malzeme gibi göste
rerek bu yönde düzenlenen fatura tutarı 17.250.000.- Liranın İşletme bütçesinden ödendiğinin, ko
nu hakkında Turban Genel Müdürlüğü Müfettişileri tarafından düzenlenen 5/7/1996 tarih 73-4 sa
yılı Rapor ve içeriği belgelerle teyid edildiği, 

Tunç Nakliyat firması aracılığıyla Ispartaya göndertilen seçim malzemelerini, Turban Yalova 
Termal Tesislerine gönderilmiş gibi fatura düzenletmesinin yanısıra sözkonusu malzemeyi maiye
tindeki personele yüklettirdiği belirlenen İşletmeler Başkanı Yüksel Tekmil BEKER' ile, dönemin 
(eski) Genel Müdürü Ömer BİLGİN'in mahiyeti itibariyle (sahte) fatura düzenletmek, düzenletilen 
faturayı Kuruma ödetmek suretiyle kişisel menfaat sağladıkları ve bu eylemleriyle Görevlerini kö
tüye kullandıkları, 

Kanaatine varıldığından; 
İşletmeye toplam 7.419.638.750.- TL. zarara uğrattıkları belirlenen, başta dönemin Genel Mü

dürü Ömer BİLGİN olmak üzere, Genel Müdürlük Üst düzey yöneticileri Satınalma ve Teknik Ityr 
gulama Başkanı Korkmaz TAŞKIN, Mali İşler Başkanı Nevin BİLTEKİN, Müdür Pınar ÖZHAN, 
Nuriye ERK, İstanbul Bölge Müdürü Metin Riyaz KARAALTIN, Yardımcısı Gürsel ERG ile İş
letme Müdürü Şakif ÖZSÜREKCİGİL, Müdür Yardımcıları Hüseyin ÖZEN ve Selim KUR hak
kında eylemlerine uyan Nitelikli Zimmet, Görevin Kötüye Kullanması suçlarından Cumhuriyet 
Başsavcılıklarına d';yuruda bulunulmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 
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3.9. KALEİÇİ İŞLETMESİ 

3.9.1. İNCELEME: 
3.9.1.1. ALTIN KONUT (Mustafa AKIN): 
Antalya Defterdarlığı Gelirler Genel Müdürlüğü ile Üçkapılar Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 

ALTIN KONUT İnşaatı (Mustafa Akın) konu alan raporlarına göre; (Ek:2/1-14) 
' Altın Konut İnşaat firmasının Turban Turizm A.Ş. Antalya Kaleiçi İşletmesi'ne 1994 ve 1995 

yıllarında muhtelif türde inşaat malzemesi sattığını gösteren rapor eki listeye kayıtlı faturaların, 
muhteviyat itibarıyla yanıltıcı belge mahiyetinde olduğu anlaşılmıştır. (Ek:3/l-28) 

Kaleiçi eski İşletme Müdürü Turan TOK'un zimmet suçundan yargılanmasına neden olan bu 
fatura asılları istek üzerine Antalya Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilmiştir. (Ek:4/l-2) 

Turban A.Ş. Müfettişlerince düzenlenen ve Antalya Cumhuriyet Savcılığı'na intikal eden 
23.07.1996 gün, 2/2 sayılı rapora göre; (Ek:5/1-124) 

Turban Kaleiçi eski İşletme Müdürü Turan TOK 27 adet sahte ve yanıltıcı belgenin muhase-
.be kayıtlarına alınmasını, bedelinin ödenmesini ve muhasebe fişlerinin düzenlenmesini, ilgili bel
gelerin arkasını imzalamakla sağlamıştır. 

Yine aynı yer Muhasebe Eski Şefi Ramazan YAŞAR söz konusu firmaya ait sahte faturaları 
muhasebe kayıtlarına almış ve ödeme fişlerini imzalamıştır. 

Aynı şekilde Muhasebe eski Şef Yardımcısı İbrahim İNCE'nin; bizzat muhasebe kayıtlarını 
düzenlediği 31.07.1994 tarih, 3509 no'lu kasa tediye fişine imza atmak suretiyle toplam 108.169.-
TL. zimmetine geçirdiği görülmüştür. 

Yukarıda isimleri zikredilen personelin müştereken hareket etmek suretiyle toplam 
693.657.850.-TL.'yi zimmetine geçirdikleri hususunun belgelerle tespit edilmesinin yanı sıra Tur
ban Beldibi İşletme Müdürü Muhlis BAL'ın da aynı şekilde, aynı firmaya ait 5 adet fatura bedeli 
toplam 315.150.000.-TL. zimmetine geçirdiği tespit edilmiş; 

Konu yukarıda da değinildiği üzere Antalya Cumhuriyet Savcılığı'na intikal etmiştir.(Ek:6/l-7) 
3.9.1.2. GÜLEN İNŞAAT (Ali GÜLEN): 
Antalya Defterdarlığı Gelirler Genel Müdürlüğü ile Üçkapılar Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 

GÜLEN İNŞAAT'ı konu alan raporlarına göre; (Ek:2/1-5,7) 
Kiremit, çimento, demir, kireç gibi muhtelif inşaat malzemesi satıcısı GÜLEN İNŞAAT fir

ması tarafından; 1994 yılında Turban Antalya Kaleiçi İşletmesi adına kesilen 1.074.056.175.-TL. 
tutarlı rapor eki faturaların; (Ek: 8/1-49) 

Muhteviyatı itibarıyla gerçek mal satışını içermeyen, komisyon karşılığında düzenlenmiş sah
te ve yanıltıcı belgeler olduğu anlaşılmıştır. 

3.9.1.3. GÜVEN DEKORASYON (Medet DEMİR): 
Ticari faaliyetine son verdiği 10.09.1991 tarihinden bu yana, vergi mükellefi olarak hiç bir ti

cari faaliyette bulunmadığı belirlenen GÜVEN DEKORASYON sahibi Medet DEMİR'in bu un
van altında, Turban Kaleiçi İşletmesi adına düzenlediği toplam 15.492.800.-TL. tutarlı faturanın 
muhteviyatı itibarıyla sahte ve yanıltıcı belge olduğu, 

Antalya Defterdarlığı Üçkapılar Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün, Komisyonumuza muhatap 
12.07.1996 gün 7933 sayılı cevabi yazılarından anlaşılmıştır. (Ek:10/l-4) 

3.9.1.4. ANDA DAĞITIM VE PAZARLAMA TİC. A. Ş.: 
Anda Dağıtım Pazarlama Tic. A.Ş.'nin promosyon bedeli olarak işletmeye taahhüt ettiği 

350.000.000.-TL.'ya karşılık işletme tarafından, bu şirket adına fatura düzenlendiği, (Ek: 11/1-11) 
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Söz konusu fatura bedeli kadar Akbank adına kayıtlı 350.000.000.-TL. çek alındığı, alınan bu 
çekin 13.09.1995 gün, 1099 no'lu fiş ve 1552 no'lu yevmiye ile kayıtlara intikal ettirilmesine rağ
men, daha sonra iptal ettirilerek kayıtlardan çıkarıldığı ve belirtilen miktarın kasa ve hesaplara gir
mediği, bu nedenle Kaleiçi eski Müdürü Turan TOK'un uhdesinde kaldığı, 

Anlaşılmıştın 
Zimmettar Kaleiçi İşletmesi eski Müdürü Turan TOK hakkında gerekli soruşturma Turban Tu

rizm A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca yapılmış, düzenlenen 14.06.1996/1-1 sayılı rapor yargıya 
intikal etmiştir.(Ek: 12/1-49) 

3.9.1.5. KUMBUL BOYA (Halil KUMBUL): 
Halil KUMBUL'un, KUMBUL BOYA unvanı altında 1994-1995 yıllarında, Turban Kaleiçi 

İşletmesi adına düzenlediği faturaların toplam 1.483.600.978.-TL. tutarında olduğu görülmüştür. 
(Ek: 13/1-78)) 

Adı geçen firma hakkında; Antalya Defterdarlığı Üçkapılar Vergi Dairesi Müdürlüğü'nden 
alınan 29.06.1996 gün, 7329 sayılı cevabi yazıda; firmanın 1995/2 dönem vergi beyannamesini ek
sik verdiği, yine 1995/11 dönemine ait KDV'yi ödemediği belirtilmektedir, (Ek : 14) 

Ekli faturalarda belirtilen malzemelerin alınıp, alınmadığı hususlarında ciddi endişelerimiz bu
lunmaktadır. 

Personelin yazılı beyanlarına göre faturaların çok kabarık olduğu anlaşıldığından, KDV si 
ödenerek alınmış olabileceği ihtimali ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan, Teknik Heyet raporunda 
bu firmadan alınan malzemeler tutarının 460.000.000.-TL. olabileceği belirtilmektedir. (Ek:44/1-
10) 

3.9.1.6. ÖZMESAN: 
Elde edilen belgelere göre; • 
ÖZ MESAN firmasının, Turban Kaleiçi İşletmesi'ne 1994-1995 yıllarında toplam 

531.173.166.-TL. tutarında fatura düzenlediği görülmüştür. (Ek :15/l-22)) 
Adı geçen firma ve düzenlediği faturalar hakkında; Antalya Defterdarlığı Üçkapılar Vergi Da-

iresi'nden alınan 12.07.1996 tarih ve 7932 sayılı yazıda; firma ve düzenlemiş olduğu faturaların 
gerçek olduğu, belirtilmekte ise de, (Ek: 16) 

Fatura muhteviyatı malzemelerin alınmadığı yolunda Teknik Servis Şefi Ramazan AKDE-
MİR'in ve diğer personelin yazılı beyanının bulunması üzerine, gelir-gider bazında daha detaylı in
celeme yapılması istemiyle konu tekrar anılan Vergi Dairesi'ne aktarılmıştır. 

Yukarıda belirtilen hususlar ile personelin yazılı ve şifahi beyanları birlikte değerlendirildiğin-. 
de; bu firmaya ait faturaların KDV si ödenmek suretiyle temin edilmiş olabileceği ihtimali ağırlık 
kazanmaktadır.(Ek: 42/1-3,43/1-2) 

Sözü edilen faturalarda belirtilen malzemelerin ajınıp alınmadığı hususunun, yerinde yapıla
cak kontroller neticesinde açıklığa kavuşmasının yanı sıra, 

Firma hakkında Vergi Dairesince yapılacak daha detaylı bir incelemenin de konuyu netleşti-
receği kanaatini taşımaktayız. 

3.9.1.7. SEZGİN TİCARET (Sezgin ÇETİN): 
Fatura kayıtlarına göre; kum, çakıl, kereste, demir, kiremit gibi muhtelif inşaat malzemesi sa

tan SEZGİN TİCARET (Sezgin ÇETİN) firması hakkında, Antalya Defterdarlığı Düden Vergi Da-
iresi'nden alınan 03.09.1996 tarih ve 12738 sayılı cevabi yazıda firma hakkında incelemenin de
vam ettiği, sonuca göre bilgi verileceği belirtilmektedir. (Ek: 17) 

Adı geçen firma tarafından, 1995 yılında Kaleiçi İşletmesi'ne düzenlenen toplam 
1.648.150.831 .-TL. tutarındaki faturalar incelendiğinde; (Ek: 18/1-42) 
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-89711 numaranın, 22.02.1995 ve 19.10.1995 tarihli faturalarda, 
- Keza; 89618 numaranın 04.03.1995 ve 14.09.1995 tarihli faturalarda, 
Mükerrer kullanıldığı, 
Sözü edilen faturalarla toplam 24.000'e yakın kiremitin alınmasının yanı sıra, büyük miktar

da kereste, demir, çimento gibi muhtelif inşaat malzemesinin alındığı görülmüştür. 
Diğer taraftan Teknik Heyet tarafından düzenlenen raporda işletmede yapılan tadilat, tamirat 

için 1900 adet kiremit kullanılabileceği belirtilmektedir. (Ek:44/1-10) 
Aynı zamanda firmaya ait faturalarda mükerrer sıra numarası bulunması ve işletme personeli

nin fatura muhteviyatı malzemelerin yanıltıcı olduğunu beyan etmeleri (Ek:42/l-3,43/1-2), birlik
te değerlendirildiğinde, . 

Adı geçen firmaya ait faturaların gerçeği-yansıtmadığı, KDV'leri ödenmek veya komisyon ve
rilmek suretiyle temin edildiği ortaya çıkmaktadır. 

3.9.1.8. 44 BEYDAĞI (Aydın ÖZKALA): 
Aydın ÖZKALA'nın; 44 BEYDAGI unvanı ile Kaleiçi îşletmesi'ne düzenlediği toplam 

149.563.250.-TL. tutarındaki faturaların arkasında teslim alındığını gösterir imzalar yoktur. 
(Ek: 19/1-5) 

Teknik Servis Şefi Ramazan AYDEMİR'in^ arkasında imza olmayan faturaların işletmeye 
gelmediği hususunda beyanı bulunmaktadır. (Ek:43/l-2) 

Adı geçen firma ve düzenlediği faturalarınin araştırılması hakkında ilgili Vergi Dairesine ya
zı yazılmış olup, cevabı henüz Komisyonumuza intikal etmemiştir. 

3.9.1.9. ÖZFLAŞ: 
ÖZFLAŞ firmasının, işletmeye düzenlemiş olduğu toplam 153.467.500.-TL. tutarındaki fatu

ra muhteviyatı (çöp torbası, tuvalet kağıdı ve peçete) malzemenin alınıp alınmadığı hususunda cid
di tereddütlerin olması üzerine firma ve düzenlenen faturalar hakkında, 

Antalya Defterdarlığı Düden V.D. alınan 05.07.1996 gün 7855 sayılı yazıda; düzenlenen fatu
raların basım izni dahilinde alındığı belirtilmekte ise de, fatura ve firma hakkında olumsuz duyum
lar alınması üzerine, gelir-gider bazında daha detaylı inceleme yapılması için konu tekrar anılan 
Vergi Dairesi'ne intikal ettirilmiştir. (Ek: 19/1-2) 

Toplam 153.467.500.-TL. tutarlı, İşletme adına düzenlenen 5 adet faturanın muhteviyat itiba
riyle yanıltıcı belge olabileceği düşünülmektedir. 

İleride muhtemel bir soruşturmada değerlendirilmek üzere incelemesi devam eden bu fatura
lar rapora ek yapılmıştır. (Ek:20/1-10) 

3.9.1.10. KOKSALLAR SIHHİ TESİSAT VE YAPI 
MALZEMELERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. 
KOKSALLAR firmasının işletmeye düzenlediği 06.04.1995 tarih, 52548-52549 no'lu fatura

larda belirtilen sıhhi tesisat malzemelerinin işletmeye gelip gelmediği hususunda tereddütler bulun
maktadır. Bu nedenle anılan firma ve düzenmemiş olduğu fatura hakkında ilgili Vergi Dairesinden 
Komisyonumuza intikal eden 26.08.1996 tarih 11851 sayılıyazıda, düzenlenen faturaların kanuni 
defterlere kaydedildiği bildirilmiştir. (Ek:21/l-5) 

Ancak toplam 104.449.390.-TL. tutarlı faturanın, muhteva itibariyle yanıltıcı belge olabilece
ği ve söz konusu malzemelerin işletmeye gelmediği istihbarı üzerine ilerideki muhtemel soruştur
mada değerlendirilmek üzere rapora ek yapılmıştır. (Ek:22/l-5) 

3.9.1.11. VAROLLAR: 
VAROLLAR firmasınca, işletme adına düzenlenmiş olan 014062 ve 14100 no'lu faturaların, 

KDV beyannamesine dahil edilmediği ve mükellef hakkında inceleme talebinde bulunulduğu hu-
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susu Antalya Defterdarlığının, Komisyonumuza muhatap 01.09.1996 gün, 991 sayılı cevabi yazı
larından anlaşılmış bulunmaktadır. 

İşletme adına toplam 67.458.750.-TL. fatura düzenleyen firma hakkında devam etmekte olan 
inceleme tamamlandığında, konu açıklığa kavuşacaktır. (Ek:23/l-7) 

3.9.1.12. KALEİÇİ-ATATÜRK BÜSTÜ : 
03.03.1994 tarihli "Hürriyet Gazetesi"nin mahalli sayfasında "Turban Kaleiçi İşletmesi'nin 

121 çalışanı, aralarında topladıkları 95 milyon lira ile Afyon özel mermerinden Atatürk Büstü'nü, 
Yat Limanı'ndaki tesis önüne diktiler." şeklinde yayımlanan habere göre; Atatürk büstü yapımı için 
harcanan parayı personel karşılamıştır. Halbuki; 

Sözü edilen Atatürk büstü için işletme kasasından; Reisoğlu Mermer firmasına 20.03.1994 ta
rih, 100551 no'lu fatura karşılığı 37.950.000.-TL., " 

Yine; Otel Donanım İmalatları firmasına 22.02.1994 tarih, 63479 no'lu. fatura karşılığı 
28.750.000.-TL., 

Olmak üzere toplam 66.700.000.-TL. ödendiği görülmektedir. (Ek:24/l-6) 
Bedeli personel tarafından karşılandığı ileri sürülen; Afyon mermerinden yapılmış Atatürk 

büstü için, işletme kasasından fatura karşılığı toplam 66.700.000.-TL. ödeme yapılmış olması hu
susunun, ayrıca soruşturması gerekmektedir. 

3.9.1.13. AĞALAR MADENCİLİK: 
AĞALAR MADENCİLİK firmasının, Turban Kaleiçi İşletmesi adına 1995 yılında kestiği fa

turalar toplamının 255.150.000.-TL olduğu ve ambar stok kartlarına kayıtlandığı görülmüştür. 
(Ek:25/1-16,26/1-10) -

Adı geçen firma hakkında İsparta Defterdarlığı Gelirler Müdürlüğü'nün 05.09.1996 gün, 
6242/9166 sayılı yazısına göre; firmanın ve düzenlediği faturaların gerçek olduğu görülmektedir. 
(Ek:27/l-ll) 

Fatura muhteviyatı toplamı 1.275.-Kg olan peynirin, Kaleiçi İşletmesi'nin bir yıllık ihtiyacın
dan bile fazla olduğu, kaldı ki; faturada belirtilen peynirin kayıtlara alınması ile birlikte fiili teslimi
nin olmadığı, ilgili işletme perspneli tarafından şifahi olarak beyan edilmiştir. (Ek: 11/1-10) 

Adı geçen firmanın, 
Turban Genel Müdürlüğü'nün diğer üniteleri adına benzer şekilde düzenlediği fatura konusu 

alımlara ilişkin açıklamalar diğer işletme raporlarında ayrıntılı olarak yer almıştır.(Abant İnceleme 
Raporu) . 

- Yukarıdaki belgeler ve personel beyanları birlikte değerlendirildiğinde fatura muhteviyatı pey
nirlerin işletmeye gelmediği, bu faturaların KDV veya komisyon ödenmek suretiyle hatıra binaen 
temin edilmiş olabileceği ihtimali ağırlık kazanmaktadır. 

Aylık ortalama peynir sarfiyatı, ambardaki fiili peynir miktarı göz önünde bulundurularak ya
pılacak bir inceleme neticesinde, konunun daha da netleşeceği ve yukarıdaki kanaatimizin teyit edi
leceği anlaşılacaktır.. 

3.9.1.14. ÜNALDI TİCARET (Ali ÜNALDI): 
Antalya Defterdarlığı Üçkapılar Vergi Dairesi Müdürlüğü'aün Komisyonumuza muhatap 

09.07.1996 gün, 7704 sayılı cevabi yazısına göre; sahte fatura kullandığı gerekçesiyle incelemeye 
alındığı anlaşılan vergi mükellefi ÜNALDI TİCARET'in Kaleiçi İşletme Müdürlüğü adına düzen- . 
lediği toplam 29.827.500.-TL.'lık faturanın muhteviyatı itibariyle sahte ve yanıltıcı belge mahiye
tinde olduğu, 

Antalya Defterdarlığı Gelirler Müdürlüğü'nün.05.06.1996 gün, 14173 sayılı eki basit rapordan 
anlaşılmıştır. (Ek:2/1-4, 28/1-5) 
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3.9.1.15. PERSONEL BEYANINA GÖRE İŞLETMELERE GELMEYEN 
MALZEMELERE AİT FİRMA FATURALARI: 
1995 Yılında TURBAN KALEİÇİ İŞLETMESİ'ne mal ve hizmet temin ettiği gerekçesiyle fa

tura düzenledikleri belirlenen firmaların: 
- CANKANAT firmasının toplam 68.859.575.-TL'lık, (Ek: 29/1-2) 
- KRAL MATBAACILIK firmasının toplam 124.085.000.-TL'lık(Ek:30/l-14) 
- AZİM PLEKX firmasının 57.500.000.-TL'lık, (Ek:31/1) 
- ANTALYA TAN YANGIN SÖN. firmasının 43.125.000.-TL'lık, (Ek :32/l-4) 
- CEMAL DOĞAN firmasının toplam 279.427.605.-TL'lık, (Ek:33/1 -5) 
- HAKYURD firmasının toplam 159.850.000.-TL'lık, (-Ek:34:1-3) 
- AYDIN TAAH. VE TİC. firmasının toplam 590.334.974.-TL'lık, (Ek:35//1 -6) 
- EVGEN ELEKTRİK firmasının toplam 69.115.000.-TL'lık, (Ek:36/1 -2) 
- A.K.O. ELEKTRİK firmasının toplam 143.313.920.-TL'lık, (Ek:37/1 -2) 
-YAPISER LTD. ŞTİ.'nin 82.006.532.-TL'lık, (Ek:38/l-3) 
- GİMTAŞ firmasının toplam 366.814.715.-TL'lık, (Ek:39/l-2) 
- AKARSAN firması tarafından toplam 86.246.150.-TL'lık, (Ek:40/1 -8) 
- NURGÜL KORKMAZ firmasının 806.933.250.-TL'lık (Ek:41/l-9) 
(Demir, çimento, kereste, oluklu kiremit) 

, Tutarlı faturalarının içeriğinde kayıtlı mal ve hizmetlerin işletmeye teslim edilmediği yolun
daki personel beyanları ve bu hususu doğrulayan işletme kayıtları gözetilerek, mahiyeti itibariyle 
yanıltıcı beyana dayalı sahte fatura düzenledikleri kuşkusu duyulan bu firmalar hakkında inceleme 
başlatılması Antalya Defterdarlığı'ndan istenmiş ise de bu yöndeki cevabi yazı Komisyona henüz 
ulaşmamıştır. 

Diğer taraftan, faturalar ve firmalar hakkında İşletmede görevli personeli yazılı beyanları ve 
mahallinde yaptığımız incelemeler sonucunda, yukarıda isimleri zikredilen firmaların düzenledik
leri faturaların yanıltıcı belge olduğu KDV si ödenerek hatıra binaen alındığı veya komisyon kar
şılığı temin edildiği yolunda kanaatimiz oluşmaktadır. • 

3.9.1.16. İŞLETME TEKNİK PERSONELİN BEYANLARI: 
Kaleiçi İşletmesi'nde görevli Teknik Servis Şefi Remzi AKDEMİR, Teknik elemanlar Kadir 

GÖKÇEN, Ahmet Okan ÇOBAN ve İ. Ethem TEMEL isim ve imzasıyla, Turban Turizm A.Ş. Tef
tiş Kurulu Başkanlığı'na gönderilen tarihsiz yazıda; 1994-1996 yıllarında yapılan işler ayrıntılı ola
rak izah edilmiş olup, 

Özetle; Altın Konut, Gülen İnşaat, Övür Elektrik, Kumbul Boya, Öz-Mesan, Öz-Flaş, Aydın 
Özkale, Sezgin Ticaret, Ünaldı Ticaret gibi firmaların düzenledikleri faturalarda belirtilen imalat, 
tadilat ve onarım işlerinin genelde malzemesi piyasadan temin edilerek İşletme teknik personelin
ce yapıldığı, belirtilmiştir. (Ek :42/l-3) -

Bu duruma göre; 
Altın Konut, Gülen İnşaat, Ünaldı Ticaret, Övür Elektrik gibi firmaların faturalarında yer alan 

imalat, tadilat ve onarım işlerinin bu firmalar tarafından değil de, işletme teknik personel tarafın
dan yapıldığı, dolayısıyla söz konusu belgelerin sahte ve yanıltıcı olduğu anlaşılmış, 

Ayrıca, bu firmalar hakkında ilgili Vergi Dairelerinden alınan inceleme sonuçları bu durumu 
doğrulamıştır. 

Bu itibarla; . 
Eylemleriyle bu olumsuzluklara neden olan dönemin İşletme yetkilileri hakkında gerekli ya

sal ve yönetimsel işlemler yapılması uygun mütalaa edilmiştir. 
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3.9.1.17. PERSONEL BEYANI: 
Teknik personel Remzi AKDEMİR'in, yukarıda değinilen malzeme alımları ve yapılan işler 

hakkında firmalar bazında varılan "kanaatleri doğrulayıcı beyanı ilişikte sunulmuştur. (Ek:43/l-2) 
3.9.1.18. USULSÜZ PERSONEL ALIMLARI: 
Turban Turizm A.Ş. Kaleiçi İşletmesi'ne 1993-1995 yıllarında çok sayıda kişinin usulsüz ola

rak işe başlatıldığı görülmüş, 
Genel Müdürlüğün diğer ünitelerinde de aynı şekilde usulsüz işe alımların tespit edilmesi üze

rine; konu bütünlüğünün sağlanması bakımından usulsüz personel alımları ayrı bir rapor olarak dü
zenlenmiştir. 

3.9.1.19. Teknik Heyet tarafından yerinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen bilirkişi rapo
ru ilişikte sunulmuştur. (Ek: 44/1-10) 

3.9.2, DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : 
Turban Turizm A.Ş. Genel Müdürlüğü hakkında iler sürülen iddialara ilişkin olarak işlemleri 

incelemeye alınan Kaleiçi İşletme Müdürlüğü'nde; İmalat, tadilat, bakım ve onarım yaptığı veya 
işletmeye malzeme verdiği gerekçesiyle faturaları İşletme hesaplarına alınan firmalar aşağıda de-
ğerlendirilmiştir.Şöyle ki; ; 

1. Aşağıda gösterilen firmalara yapılmış olan; ödemelere gerekçe olarak işletme kayıtlarına 
alınan ve muhteviyatları işletme imkânları dahilinde yine işletme personeline yaptırılan işlerle hiç 
yapılmayan işleri ve satın alınmayan malzemeleri içeren faturaların, komisyon veya KDV karşılı
ğı temin edilmiş sahte ve yanıltıcı mahiyette belgeler olduğu kanaatine varılmıştır. 

Firmanın adı Hangi yıl.kayda alın. Ödenen fatura 
Altın Konut (Mustafa AKIN) 1994-1995 693.657.850.-TL 
Gülen İnşaat (Ali GÜLEN) 1994 1.074.056.175.-TL 
Güven Dek. (Medet Demir) 1994 15.492.800.-TL 
Ünaldı Tic.(Ali ÜNALDI) . 1995 29.827.500.-TL 
Varollar 1995 67.458.750.-TL 

TOPLAM 1.813.034.325,-TL 
2. Turban Kaleiçi İşletmesi'ne fatura düzenleyen muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge mahi

yetinde olan aşağıdaki işletmelere ait faturaların; 
Firmanın adı Hangi yıl.kayıt, alın. Ödenen fatura 
KumbulBoya 1994-1995 1.483.600.978.-TL 
Özmesan 1994-1995 531.173.166.-TL 
Sezgin Ticaret 1995 1.648.150,831.-TL 
Beydağı Ticaret 1995 149.563.250.-TL 
Özflâş Ticaret 1995 153.467.500.-TL 
Koksallar Ticaret 1995- 104.449.390.-TL 
Ağalar Madencilik 1995 255.150.000.-TL 
Cankanat Ticaret 1995 68.859.575.-TL 
Kral Matbaacılık 1995 124.085.000.-TL 
Antalya Tan Yan. Sön. 1995 43.125.000.-TL 
Cemal Doğan 1995 ' 279.427.605.-TL 
Hakyurt Ticaret 1995 - 159.850.000.-TL 
Aydın Ticaret 1995 590.334.974.-TL 
Evgen Elektrik 1995 s 69.115.000.-TL 
A.K.O. Elektnk 1995 143.313.920.-TL 
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Firmanın adı Hangi yıl.kayıt. alın. Ödenen fatura 
Yapıser Ltd. Şirketi 1995 82.006.532.-TL 
Gimtaş Ticaret 1995 366.814.715.-TL 
Nurgül Korkmaz Ticaret 1995 806.933.250.-TL 
Akarsan 1995 , 86.246.150.-TL 

Toplam 7.145.666.836.-TL 
Alınan ihbarlar ve yazılı ifadeler sonucu muhteviyat itibariyle yanıltıcı olduğu, bu faturalarla 

alınmayan malzemelerin alınmış gibi, yapılmayan işlerin de yapılmış gibi gösterilmeye çalışıldığı, 
Konu ile ilgili olarak Komisyonumuzda görevli Teknik elemanların mahallinde yaptıkları tes

pitlere göre; 1994-1995 yıllarında muhtelif firmalara yaptırılan işlerde, toplam 3.883.847.638.-
TL'lık fazla ödemede bulunulduğu, (Ek:44/1-10) 

Anlaşılmıştır. 
3. Anda Dağıtım ve Pazarlama Ticaret tarafından promosyon bedeli olarak işletmeye taahhüt 

ettiği 350.000.000.-TL.'yı işletmenin kestiği faturalara karşılık çek vermek suretiyle ödediği halde 
bu miktarın kayıtlara intikal ettirilmemesinden Kaleiçi İşletmesi eski Müdürü Turan TOK'un so
rumlu bulunduğu tespit edilerek zimmet eylemi nedeniyle hakkında yasal işlem yapılmıştır. 

4. Personel bağışları ile yapıldığı tespit edilen Atatürk Büstü için işletme kasasından 
66.700.000.-TL.'nın ödendiği anlaşılmıştır. 

5. Antalya/Kaleiçi İşletmesi'ne usulsüz olarak çok sayıda kişinin göreve başlatıldığı görül
müştür. 

Sonuç olarak; , 
Yukarıda değinilen usulsüz personel alımından, sahte veya yanıltıcı belgeler karşılığı işletme

nin toplam, (350.000.000.+66.700.000.+1.813.034.325.+ 7.145.666.836.) = 9.325.401.161.-TL. 
zarara uğramasından ve yine usulsüz free konaklama yapılmasından; yolsuzlukları gizleme kastı ile 
Genel Müdürlük yaptığı dönemde kurum müfettişlerine teftiş, inceleme ve soruşturma görevi ver
meyen Ömer BİLGİN başta olmak üzere, Genel Müdürlük üst düzey yöneticilerinin, belirtilen ta
rihlerde bu işletmede görev yapan Müdür seviyesindeki Metin Riyaz KARAALTIN, Turan TOK 
ile Muhasebe Şefi Ramazan YAŞAR ve Şef Yardımcısı İbrahim İNCE'nin müştereken sorumlu ol

duğu kanaatine varılmıştır. . 
Bu itibarla adı geçenler hakkında gerekli soruşturma açılarak konunun yargıya intikal ettiril

mesi gerekir. 
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3.10. BODRUM MARİNA İŞLETMESİ 

3.10.1. İNCELEME: 

3.10.1.1. KAZANSAN ve NOYAN FİRMALARINDAN ZİNCİR ALIMI: 
İşletmenin zincir ihtiyacı için 1995 yılı karar defterinde 18.09.1995 tarihinde 7 nolu karar alı

narak, Kazansan A.Ş., Ozhünkar A.Ş., Güzeray Ltd.Şti. ve Muhsin Doğan Firmalarından teklif 
alındığı, 

Verilen teklifler neticesinde, en uygun fiyatı verdiği için zincirin Kazansan A.Ş.'den alınma
sına karar verildiği, (EK :3-8) 

Yapılan zincir alımlarının karşılığında adı geçen firmaya 1995 yılında 11 adet fatura ve sevk 
irsaliyesi ile 2.492.050.000.-TL. (EK:9-33) 

Ayrıca su tankı ve ızgara alımı adı altında 3 fatura ile 553.150.000.-TL., (EK:34-39) 
olmak üzere toplam 3.045.200.000.-TL.'nin işletme giderlerine alınarak ödendiği, 

Anlaşılmıştır. 
Konu ile ilgili olarak, Turban A.Ş. Müfettişleri tarafından düzenlenen 05.07.1996 gün 72/3 no

lu soruşturma raporunda özetle, 
Tekliflerin alım-satım ve yaptırma yönetmeliği hükümlerine uygun olarak kapalı zarf usulüy

le alınmadığı, teklif veren firmalardan Kazansan A.Ş., Ozhünkar Ltd. Şti ve Muhsin DOGAN'ın 
Vergi Daireleri ile yapılan yazışmalar sonucunda hayali firma olduklarının tespit edildiği, Kazan
san A.Ş. ve Muhsin DOĞAN Firmalarının teklif mektuplarındaki ve Kazansan A.Ş. faturalarında-
ki el yazılarının aynı kişiye ait olduğu, faturaların naylon olduğu, faturalarda yer alan malzemele-' 
rin işletmeye intikal etmediği, ödemelere ilişkin kaza tediye fişlerinde firma kaşesi ve alanın imza
sının bulunmadığı, • 

İşletmeye alınan zincirlerin Noyan Ticaretten 1995 yılı Şubat ayında satın alınan 10'luk zin
cirlerden ibaret olduğu, Noyan Ticaretten satın alınan zincirlerin miktar olarak yüksek bulunması 
nedeniyle ayrıca bir inceleme konusu yapılması gerektiği, 

Bu fiillerinden dolayı dönemin işletme Müdürü Cengiz Kurt (21.05.1996 Tarihinde Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı'na yatay geçiş yaptı) hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulu
nulması gerektiği, 

Belirtilmektedir. (EK:40) 
Soruşturma raporunda sözü edilen Noyan Ticarete 1994 ve 1995 yıllarında, 

1994 (•-TL.) 1995 (.-TL.) Toplam (.-TL.) 
20 adet fatura ile 17798 kg zincir alımı için 269.975.439. 1.018.772:925. 1.288.748.364. 

6 adet fatura ile Halat alımı için _'• 114.108.750. 114.108.750. 
2 adet fatura ile Zincir kilidi alımı için _ 8.050.000; 8.050.000. 
1 adet fatura ile Ambalaj malz.alımı için _ • 22.011.000., 22.011.000. 

12 adet fatura ile Yangın söndürme malz. 21.735.000. 281.742.410. 303.477.410., 
41 adet fatura ile Toplam 291.710.439.1.444.685.085 1.736.395.524. 
Ödendiği görülmüştür. (EK:41-96) 
Konu ile ilgili olarak Bodrum Marina İşletmesi personeli Komisyonumuza verdikleri yazılı 

beyanlarda, işletmeye Noyan Ticaret'ten 1995 yılı Ocak ayı sonlarında 10'luk zincirlerden (adedi 
13 m) 65 adet alındığını, adı geçen firmadan yangın malzemeleri alınmadığını belirtmektedirler. 
(EK: 1012-1040) 
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Personelin bu beyanına dayanılarak teknik heyetçe düzenlenen rapora göre de Noyan Tica-
ret'ten en fazla 2113 kg zincir alımı yapılabileceği ve firmaya bu alım için 1.078.035.875.-TL. faz
la ödemede bulunulduğu anlaşılmıştır. (EK: 1042-1051) 

İşletmece zincir kilitlerinin ve ambalaj malzemelerinin alındığı kabul edilse bile, personelce 
alınmadığı ve ambara girmediği beyan edilen yangın söndürme malzemeleri ile zincir alımı için fir
maya 1994ye 1995 yıllarında; 

1994 1995 Toplam 
Zincir alımı için fazla ödenen 59.262.950.-1.018.035.875.- 1.078.035.875,-
Ahnmayan yangın sön.mal. için öde. 21.735.000.- 281.742.410.- 303.477.410.-

80.997.950.- 1.300.515.335.- 1.381.513.285.-
Fazla ödemede bulunulmuş olmaktadır. 
3.10.1.2. ELEKTRİK ve SIHHİ TESİSAT MALZEMESİ ALIMI İHALESİ : 
İşletmenin iskelelerinde bulunan elektrik, su baksları ve iskelelerin yangın tesisatlarının yap

tırılması ile su deposu ihtiyacının giderilmesi ve su saatlerinin takılması için, 1995 yılı karar defte
rinde 27.08.1995 Tarihinde 2-3 no'lu kararların alınarak, sıhhi tesisat malzemeleri için Fer-An İn
şaat Ltd.Şti., Tem-Con Ltd.Şti., Sarıçam LtdŞti., Yapar Sıhhi Tesisat Firmalarından, elektrik mal
zemeleri için ise Ak Elektrik Ltd.Şti., Altmışık Elektrik, Işıl Elektrik Ltd.Şti. ve Damla Ltd.Şti. Fir
malarından teklif alındığı, , 

Verilen teklifler neticesinde sıhhi tesisat malzemelerinin en uygun teklifi veren Yapar Sıhhi 
Tesisat Firmasından, elektrik malzemelerinin ise Damla Elektrik Ltd.Şti.'nden alınmasına karar ve
rildiği, (EK:97-113) 

Yapılan işler ve alınan malzemeler karşılığında Yapar Sıhhi Tesisat Firmasına 16 adet fatura 
ve sevk irsaliyesi ile 1995 yılında 2.950.987.975.-TL., (EK: 114-145) 

1996 yılında hidroforun şebekeye bağlanması ve banyo malzemesi adı altında 2 adet fatura ile 
206.770.000.-TL (EK: 146-148) 

Olmak üzere 1995 ve 1996 yıllarında toplam 3.157.757.975-TL.'nın işletme giderlerine alına
rak ödendiği, 

Damla Elektrik Ltd.Şti. 'ne ise 1995 yılında 14 adet fatura ve sevk irsaliyesi ile 2.927.256.000.-
TL. (EK: 149-175) 

1996 yılında elektrik malzemeleri alımı karşılığı 4 adet fatura ve sevk irsaliyesi ile 
530.219.000.-TL. (EK: 176-183) 

Olmak üzere 1995 ve 1996 yıllarında toplam 3.457.475.000-TL.'nın işletme giderlerine alına
rak ödendiği, 

Anlaşılmıştır. 
Konu ile ilgili olarak Turban A.Ş. Müfettişleri tarafından düzenlenen 5.7.1996 gün 72/ 2 nolu 

soruşturma raporunda özetle, 
Verilen tekliflerin, Şirketin Alım-Satım ve Yaptırma Yönetmeliği'ne uygun olarak kapalı zarf 

usulü ile alınmadıkları, Vergi Daireleri ile yapılan yazışmalar sonucunda, teklif veren firmalardan 
Yapar Sıhhi Tesisat Ltd.Şti., Altınışık Koll.Şti., Işıl Elektrik Ltd.Şti., Damla Elektrik Ltd.Şti., Fer-
An Ltd.Şti.,JTem-Con Ltd.Şti. ve Sarıçam Ltd.Şti.'nin hayali olduklarının tespit edildiği, Tem-Con 
Ltd.Şti. ile Fer-An Ltd.Şti. ve Damla Elektrik Ltd.Şti. Firmalarının teklif mektuplarındaki yazıla
rın ve yine Kazansan A.Ş. ile Yapar Ltd.Şti. Faturalarındaki el yazılarının birbirlerine benzediği, 
ihaleleri alan Yapar Sıhhi Tesisat Ltd.Şti. ve Damla Elektrik Ltd.Şti., Firmalarına ait faturaların 
naylon oldukları, faturalarda yer alan malzemelerin işletmeye intikal etmediği, işlerin ise yapılma
dığı, kasa tediye fişlerinin ödeme yapılan kişilere imzalatılmadığı, ödeme yapılan kişileri muhase-
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be personelinin görmediğinin tespit edildiği, bu fiillerinden dolayı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na 
yatay geçiş yapan zamanın İşletme Müdürü Cengiz Kurt hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç du
yurusunda bulunulması gerektiği, (EK: 184) 

Teknik Heyetçe yerinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen raporda da, yukarda sözü edilen 
işlerin ve malzemelerin Heyete gösterilemediği, işlerin yapılmadığı, malzemelerin alınmadığı, ve 
ödemelerin gerçek dışı olduğu, (EK: 1042-1051) 

Belirtilmektedir. . 

3.10.1.3 MARİNA RESTEURANT'IN MUTFAĞA ve AÇIK ALANIN 
KAPALI RESTAURANT'E DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İLE İLGİLİ İHALE 
Marina Resfaurant'ının mutfağa ve açık alanın da kapalı restauranta dönüştürülebilmesi işleri 

için 19.05.1995 Tarihinde 4 nolü kararla alım-satım komisyonunun kurulduğu, 
27.05.1995 gün 5 ve 6 no'lu kararlarla, işlerin kısımlara ayrılarak ihaleye katılan firmalardan 

teklif alınmasına karar verildiği, (EK: 185-215 ) 
Bunun sonucu olarak, 
Beton aksamlarla ilgili iş için Turban Turizm A.Ş», Semkay Tic, Star Harfiyat İnşaat, Gimer-

san Ltd.Şti., Odin İnşaat Taah.Ltd.Şti., Özefes İnş.Ltd.Şti., Fer-An İnş.Taah.Ltd.Şti., Oktay Dilek 
İnş.Müh.Müt., ve İn-Kim İnş.Ltd.Şti., Firmalarından teklif alındığı, işin 520.000.000.+ KDV =•• 
598.000.000.-TL, ile en uygun teklifi veren Oktay Dilek Firmasına, 

Ahşap aksamları ve dekorasyon işleri için Muhsin Doğan İnş., Cevat Erkan İnş., Gimersan 
İnş.Ltd.Şti., Demirpolat İnş.Ltd.Şti., Star Harfiyat İnş.Ltd., Odin İnş.Taah.Ltd.Şti., Özefes 
İnş.Ltd.Şti., Fer-An İnş.Ltd.Şti ve İn-Kim İnş.Ltd.Şti. Firmalarından teklif alındığı, işin 
913.000.000.+ KDV = 1.049.950.000,-TL. ile en uygun teklifi veren Muhsin Doğan İnş.Yapı ve 
Onarım firmasına, (EK:238-255) 

Karo döşeme işi için Gimersan İnş.Taah., Star Hafriyat İnş.Ltd., Demir Polat Ltd., İn-Kim 
İnş.Ltd., Özefes İnş.Ltd., Fer-An İnş.Ltd., Odin İnşaat Ltd. ve Cevat Erkan İnş.Mlz. Firmalarından 
teklif alındığı, işin 120.000.000.+KDV = 138.000.000, TL. ile en uygun teklifi veren Cevat Erkan 
İnş.Mlz. Firmasına, (EK: 256-270) 

Elektrik ve su tesisatı işi için Odin İnş.Ltd.Şti., Cevat Erkan İnş., Gimersan İnş., Turan Turizm 
İnş., Semkay Tic, Star Hafriyat İnş.Ltd ve Oktay Dilek Müh. Firmalarından teklif alındığı, işin 
358.000.000.+ KDV = 411.700.000.-TL. ile en uygun teklifi veren Star Hafriyat İnş.Ltd.Şti. Fir
masına, (EK: 271-279) 

Boya, vernik ve cam işleri için Cevat Erkan, Oktay Dilek, Turan Turizm ve Semkay Tic. Fir
malarından teklif alındığı, işin 170.000.000.+ KDV = 195.500.000.-TL. ile en uygun teklifi veren 
Cevat Erkan Firmasına, (EK: 280-284) 

Çatı kaplama (kiremit) işinin 137.000.000.+ KDV = 157.550.000.-TL. ile Cevat Erkan Firma
sına, (EK: 285-293) 

Kalorifer ve havalandırma işinin 533.000.000.+ KDV = 612.950.000.-TL. ile Demir Polat Fir- • 
masına, (EK: 294-296) 

Yaptırılmasına karar verildiği ve belirtilen ödemelerin yapıldığı, 
. Görülmüştür. 

İzmir Defterdarlığı Vergi Denetmenliği'nin raporuna göre, teklif veren firmalardan, 
Star Hafriyat İnş.Ltd.Şti.'nin işyeri adresinde bulunmadığı, faturalarının sahte olduğu (Ek: 

1041, '.Sh: 12), Muhsin Doğan'ın 31.01,1994 tarihinde (Ek: 1041, Sh: 25), Cevat Erkan'ın 
'" 28.02.1995-Tarihinde (Ek: 1041 Sh: 21, 1041/1-2) işlerini terkederek işyerlerini kapattıkları, De-
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mirpolat Ltd.Şti.'nin sahibinin 1993 yılında vefat ettiği, şirket adına kesilen faturaların KDV be
yannamelerine dahil edilmedikleri (Ek: 1041 Sh:. 19- 1041/3-4), 

Turban Müfettişlerinin ilgili vergi daireleri ile yaptıkları yazışmalara göre ise, Odin İnşaat, 
Özefes İnşaat, Fer-An İnşaat ve İn-Kim İnş. Firmalarının sicil kayıtlarının bulunmadığı ve sahte ol
dukları, (Ek. 1041/5) 

Anlaşılmıştır. 
Dolayısıyla ihaleleri alan Muhsin Doğan, Cevat Erkan, Star Hafriyat ve Demirpolat Firmala-

. rının mevcut olmadığı ve faturalarının sahte (naylon) olduğu kanaatine varılmıştır. 
Oktay Dilek İnşaat Firması hakkında Ankara Defterdarlığı'nın, Komisyo-numuza muhatap 

08.10.1996 gün 14476 no'lu yazısında; 
Mükellefin 26.09.1994 tarihinde işe başladığı, 31.12.1995 tarihinde işi terk ettiği, ödevlinin fa

aliyeti ile ilgili olarak defter kayıtlarına intikal ettirilen alış belgelerinin doğruluğuna ilişkin ince
lemenin devam ettirildiği, 

Belirtilmektedir. (Ek: 1052-1063) 
Ancak, yazıda belirtilen ve firmanın gider belgelerine ilişkin listenin tetkikinde, 
Mükellefin 1995 yılında Ömer Dönmez, Suat Çavdar, Star İnşaat, Güzeray Konfeksiyon Nakli

yat ve Sarıçam Firmalarından inşaat malzemeleri aldığı ve bu firmaların faturalarını gider gösterdiği, 
Görülmüştür. 
Komisyonumuzca ilgili vergi daireleriyle yapılan ve raporun bütünlüğü içinde izah edilen ya

zışmalarla bu firmaların tamamının sahte fatura tanzim edici firma oldukları ve Sarıçam İnşaat'm 
ise sicil kaydı olmayan tamamen hayali bir firma olduğu anlaşıldığından, 

Oktay Dilek Firması'mn da işletmeye tanzim ettiği faturaların yanıltıcı belgeler olabileceği ih
timali kuvvet kazanmaktadır. 

Yerinde yapılan incelemeler sonucu teknik heyetçe düzenlenen bilirkişi raporunda, 
Oktay Dilek Firmasınca beton aksamları işinin yapıldığı, ancak yapılan hesaplamalara göre, 

bu iş için firmaya 417.068.190.-TL. ödenebileceği/dolayısıyla 598.000.000 - 417.068.190 = 
180.931.810.-TL.'hk fazla ödemede bulunulduğu, 

Muhsin Doğan Firmasınca yapıldığı iddia edilen ahşap aksamları ve dekorasyon, 
Cevat Erkan Firmasınca yapıldığı iddia edilen karo döşeme, 
Cevat Erkan Firmasınca yapıldığı iddia edilen boya-vernik-cam, 
Cevat Erkan Firmasınca yapıldığı iddia edilen çatı kaplama, 
Star Harfi yat Firmasınca yapıldığı iddia edilen elektrik ve su tesisatı, 
Demirpolat Firmasınca yapıldığı iddia edilen kalorifer ve havalandırma, 
İşlerinin ise piyasadan temin edilen yevmiyeli ustalara işletmenin kendi imkanları ile yaptırıl

dığının anlaşıldığı, bu firmalara yapılan ödemelerin gerçek dışı olduğu, 
Belirtilmektedir. (EK: 1042-1051) 
3.10.1.4. YIKILAN BAMBU BAR'IN YENİDEN DÜZENLENMESİ İHALESİ 
Yıkılan Bambu Bar'ın yeniden düzenlenmesi için Genel Müdürlükten yetki alınarak 

04.04.1995 gün 11 nolu kararla komisyon kurulduğu, 
0404.1995 gün 10 nolu kararla işin parçalanarak emanet usulüne göre yaptırılmasına karar ve

rildiği, (EK: 297-313) 
Bunun sonucu olarak, . 
Duvar örme işi için Turan Turizm A.Ş., Semkay Tic, Karadeniz İnş., Nedim Sancar Müh., 

Aydınlıoğlu İnş., Erdi İnş. ve Oktay Dilek Müh. Firmalarından teklif alındığı, işin 21.000.000. +' 
KDV = 24.150.000.-TL. ile en uygun teklifi veren Oktay Dilek Müh. Firmasına, (EK: 314-334) 
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Duvar dekorlarının su akacak ve havuz oluşturacak şekilde ve çevre düzenlemesi işi için Ay-
dınlıoğlu İnş., Semkay İnş.Tic., Karadeniz İnş., Oktay Dilek Müh., Erdi İnş., Nedim Sancar Müh. 
ve Turan Turizm Firmalarından teklif alındığı, işin 160.000.000. + KDV = 184.000.000.-TL ile en 
uygun teklifi veren Oktay Dilek Müh. Firmasına, (EK: 335-356) 

Seramik-fayans ve sıva işçiliği için Turan Turizm İnş., Karadeniz İnş., Semkay Tic, Aydınlı-
oğlu İnş.Tic, Oktay Dilek Müh. ve Erdi İnş. Firmalarından teklif alındığı, işin seramik-fayans met
re karesi 360.0Ö0.-TL ve sıva metre karesi 160.000.-TL (toplam ödenen 85.360.000.+KDV = 
98,164.000.-TL) ile en uygun teklifi veren Oktay Dilek Müh. Firmasına, (EK: 357-377) 

Hafriyat, temel ve tesviye betonu işi için Turan Turizm A.Ş., Semkay Tic. Karadeniz İnş., Ay
dınlıoğlu İnş., Erdi İnş., Oktay Dilek Müh. Firmalarından teklif alındığı, işin, 110.000.000.+ KDV 
= 126.500.000.-TL ile en uygun teklifi veren Oktay Dilek Firmasına, (EK: 378-396) 

Kayrak taş, işçiliği için Aydınlıoğlu İnş.Turizm, Karadeniz İnş., Turan Turizm. İnş., Semkay 
Tic, Nedim Sancar, Cengizhan Sancar, Erdi İnş. Oktay Dilek Müh., Sinan Salan ve Ali Rıza Ko
ca'dan teklif alındığı, işin metre karesi 400.000.-TL (gider pusulası ile ödenen toplam : 
211.928.000.-TL) ile en uygun teklifi veren Sinan Salan'a/(EK: 397-422) 

Yaptırılmasına karar verildiği ve belirtilen ödemelerin yapıldığı, 
Görülmüştür. 
Teklif mektuplarındaki yazıların Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuarında 

yaptırılan incelemesi sonucu, Aydınlıoğlu İnş. ile Nedim Sancar Müh. ve Oktay Dilek ile Erdi İn
şaat Firmalarına ait teklif mektuplarındaki yazıların aynı şahsa ait olduğu, anlaşılmıştır.(EK:423) 

Yerinde yapılan incelemeler sonucu teknik heyetçe düzenlenen, bilirkişi raporunda, 
Oktay Dilek Firmasınca duvar örme, seramik-fayans-sıva, çevre düzenlemesi ile hafriyat, te

mel ve tesviye betonu işlerinin yapıldığının anlaşıldığı, firmaya bu işler için ödenen miktarların 
doğru olduğu, 

Kayrak taş döşemesi işçiliği için ise 130.000.000.-TL ödenmesi gerektiği, dolayısıyla bu iş 
için Sinan Salan'a 211.928.000.000.- 130.000.000.= 81.928.000.-TL fazla ödemede bulunulduğu, 

Belirtilmektedir. (EK: 1042-1051) 
3.10.1.5. FATURALARI SAHTE (NAYLON) OLAN FİRMALAR : • , 
Diğer taraftan, yukarıda izah edilen işlerden başka, Komisyonumuza intikal eden bilgi, belge 

ve faturalara göre, ilgili vergi daireleri ile yapılan yazışmalar sonucunda sicil kaydı olmadığından 
gerçek olmayan veya gerçek olmasına rağmen düzenlediği faturalar sahte olan firmalar tarafından 
Turban Bodrum Marina İşletmesine 1994 ve 1995 yıllarında yaptırıldığı iddia edilen işler ve bu fir
malardan alındığı iddia edilen malzemeler karşılığında yapılan ödemeler, teknik heyetçe yerinde 
yapılan incelemeler sonucu düzenlenen rapora göre ödenmesi gereken miktarlar ile firmaların şu 
andaki durumu aşağıda gösterilmiştir. 

3.10.1.5.1. Teknik Heyet Raporuna Göre Yapılan Ödemeler: 
Yerinde yapılan inceleme sonucunda Teknik Heyetçe düzenlenen rapora göre aşağıdaki işler 

için fazla ödemede bulunulduğu anlaşılmıştır. (EK: 1042-1051 ) 
3.10.1.5.1.1. Oktay Dilek Mühendislik;: 
3.10.1.4. Maddede belirtilen işlerden başka, 1995 yılı 6-7 ve 9. aylarda 37 adet fatura karşıl-

ğında, rıhtım betonu, saha betonu, dolgu, duvı\r örme-sıva-boya, istinat duvarı inşaatı, hafriyat gi
bi muhtelif işler için toplam (KDV dahil) 7.876.350.000.-TL ödenmiştir. (EK:424-466) 

Teknik Heyetçe yerinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen raporda, bütün bu yapılan işler 
için 4.179.306.615.-TL ödenebileceği belirtildiğinden(Ek: 1042-1051), adı geçen firmaya 
7.876.350.000.- 4.179.306.615.= 3.697.043.385.-TL fazla ödemede bulunulmuş olmaktadır. 
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3.10.1.5.1.2. Tcrzioğlu İnşaat ve Petrol Ürünleri Ltd. Şti.: 
Maliye Bakanlığı Müfettişleri'nin raporuna göre sicil kaydı yok, hayali şirket. Faturaları ger

çek değil. (Ek: 1041/9) 
Faturalar 1995 yılı 8 ve 9. aylara, 1996 yılı 3. aya ait 
1995 yılı kepçe çalışması, 3 fatura 294.975.000.-TL., 
1995 yılı helikopter pisti yapımı, 4 fatura 287.500.000.-TL., 
1996 yılı petrol tankları temizliği, 1 fatura 201.250.000.-TL.. 

TOPLAM: 8 fatura 783.725.000.-TL., 
ödenmiştir. (EK: 467-474) 

Faturalarda no.lar tarihe göre sıra takip etmiyor. 85204 no.lu faturanın tarihi 28.08.1995 iken, 
85206 no.lu faturanın tarihi 24.08.1995. 

Yerinde yapılan inceleme sonucu teknik heyetin düzenlediği rapora göre bütün bu işler için 
218.420.109.-TL. ödenebileceği belirtildiğinden (EK: 1052-1051), 783.725.000.-218.420.109. = 
565.304.891.-TL. fazla ödemede bulunulmuş olmaktadır. 

3.10.1.5.2. Teknik Heyet Raporuna Göre İş Yaptırılmayan ve Malzeme 
Alınmayan Firmalar: 
Teknik Heyetçe yerinde yapılan incelemeler sonucu düzenlenen rapora göre (EK: 1042-1051); 
Aşağıda belirtilen firmalardan alındığı idda edilen malzemelerin ve bu firmalara yaptırıldığı 

iddia edilen işlerin heyete gösterilemediği, yüklenici firmalara yaptırıldığı iddia edilen işlerin ya 
hiç yapılmadığı, veya piyasadan temin edilen yevmiyeli usta ve işçilere işletmenin kendi imkanla
rı ile yaptırıldığı, alındığı iddia edilen malzemelerin işletmeye gelmediği, 

Dolayısıyla bu firmalara yapılan ödemelerin gerçek dışı olduğu, 
Anlaşılmıştır. 
Aynı zamanda ilgili vergi daireleri ile yapılan yazışmalar sonucu bu firmaların tamamına ya

kınının vergi kaydının olmaması veya işini terk etmiş olması doyasıyısıyla da firmaların ve fatura
larının sahte olduğu ve ödemelerin gerçek dışı olduğu kanaatine varılmıştır. 

3.10.1.5.2.1. Cevat Erkan İnş. Malz. Toptan Alım-Satım ve Pazarlama: 
İzmir Defterdarlığı Vergi Denetmenliği'nin ve Maliye Bakanlığı Müfettişlerinin raporlarına 

göre 28.02.1995 tarihinde işyerini kapatmıştır, faturaları sahtedir. (Ek.1041 Sh:21-1041/l -2) 
Firmaya 1995 yılı 7-8 ve 12. aylarında 
İnşaat malzemeleri alımı için 10 fatura karşılığında 1.124.099.470.-TL., 
100 adet beton çiçeklik için 2 fatura karşılğında 276.000.000.-TL., 
Peyzaj çalışması için 5 fatura karşılığında 678.500.000.-TL., 
Mutfak tadilatı için 4 fatura karşılığında 805.000.000.-TL.. 

TOPLAM 21 fatura karşılğında 2.883.599.470.-TL., 
ödenmiştir. (EK: 475-515) 

Faturalar üzerinde yapılan incelemede, 
79378 no'lu faturanın dizaynının diğerlerinden değişik olduğu, 
Beton çiçeklik için kesilen 79377 no'lu faturanın tarihi 22.09.1995 olduğu halde, 79378 no'lu 

faturanın tarihinin 14.07.1995 olduğu, yani seri no. küçük olan bir faturanın büyük olan bir fatura
dan sonra kesildiği anlaşılmış, 

Firma 28.02.1995 tarihinde kapatıldığına göre bu faturaların sonradan temin edilerek veya 
bastırılarak naylon fatura olarak kullanıldığı kanaatine varılmıştır. 
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3.10.1.5.2.2. Işı! Elektrik Taahhüt ve Ticaret Ltd. Şti.: 
izmir Defterdarlığı Vergi Denetmenliği'nin ve Maliye Bakanlığı Müfettişlerinin raporlarına 

göre, sicil kaydı yok, hayali firma, faturaları sahtedir. 
(Ek:1041Sh:21-1041/6-7) 
Faturalar 1995 yılı 7-8-9. aylara ait. 
Elektrik malzemesi alımı karşılığında 27 fatura ile 4.230.162.369.-TL. ödenmiştir. (EK:516-

567) 
Fatura no'ları tarihe göre birbirini takip etmiyor. No'ları büyük olan bazı faturalar küçük olan

lardan önce kesilmiş. 
3.10.1.5.2.3. Ömer Dönmez İnş. Malz.ve Orman Ürünleri Satışı; 
İzmir Defterdarlığı Vergi Denetmenliği'nin raporuna göre, sahte fatura düzenleyici firmadır 

ve faturaları sahtedir. Turban Çeşme Oteli adına da sahte fatura düzenlemiştir. (Ek: 1041 Sh:12) 
Firmaya 1995 yılı 7-8 ve 12. aylarda 
inşaat Malz. (Kereste-sunta-tutkal) alımı için 10 fatura ile 616.584.000.-TL. 

* Marina barın ahşap ve dekorasyon işi için 3 fatura ile 500.250.000.-TL. 
Restauran çatısı ile ilgili işler için 4 fatura ile 557.750.000.-TL. 

TOPLAM 17 fatura ile 1.674.584.000.-TL. 
ödenmiştir.(EK: 568-596) 

3.10.1.5.2.4. Sadık Çam Dcrteks Dahili Ticaret: 
İzmir Defterdarlığı Vergi Denetmenliği'nin raporuna göre, 1992 yılında işini terketmiştir. Ko

misyon karşılığı fatura düzenliyor ve faturalar sahtedir.(Ek: 1041 Sh: 14) 
Firmaya hafriyat çalışmaları ve inşaat malzemeleri alımı karşılığında 1994 yılı 11. ayında 10 

fatura ile 379.626.500.-TL. ödenmiştir.(EK:597-606 ) 
3.10.1.5.2.5. Kabadayı Ticaret (Hulusi Kabadayı): 
İzmir Defterdarlığı Vergi Denetmenliği'nin raporuna göre, fatura izin belgesi ve inşaatla ilgi

li kaydı yoktur. (Ek: 1041 Sh:24) 
Firmaya sıhhi tesisat malzemeleri ve kafes tel alımı karşılığında 
1994 yılı 11 ve 12. aylarda 10 fatura İle 179.842.750.-TL. 
1995 yılı 3-4 ve 5. aylarda 7 fatura ile 154.617.500.-TL. 

TOPLAM 17 fatura ile 334.460.250.-TL. 
ödenmişür.(EK:6Q7-623 ) 

Tarihe göre fatura seri no'ları birbirini takip etmiyor. Seri no büyük olan fatura küçük olandan 
daha önce kesilmiştir. 

3.10.1.5.2.6. Ayşe Özkaya: 
izmir Defterdarlığı Vergi Denetmenliği'nin raporuna göre, 21.06.1996 tarihinde faaliyetini 

durdurmuştur, faturaları sahtedir. (Ek. 1041 Sh: 11) 
Firmaya 1994 yılı 3-4-5 ye 12. aylarda kalorifer-bina bakım onarımı için 7 fatura karşılığında 

289.800.000.-TL. ödenmiştir. (EK:624-630) 
Tarihe göre fatura seri no'ları birbirini takip etmiyor. Seri no büyük olan fatura küçük olandan 

daha önce kesilmiştir. 
3.10.1.5.2.7. İsmail Kaygusuz İnşaat Malz. Top: 
İzmir Defterdarlığı Vergi Denetmenliği'nin raporuna göre 30.07.1995 tarihinde faaliyetini 

durdurmuştur, faturaları sahtedir. (Ek: 1041 Sh:26) 
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Firmaya inşaat ve elektrik malzemeleri alımı karşılığında 
1995 yılı 1-2-3, aylara ait 9 fatura ile 579.166.278.-TL., 
1996 yılında 4.ayda 4 fatura ile 300.069.500.-TL.. 

TOPLAM 13 fatura ile 879.235.778.-TL. 
ödenmiştir.(EK:631-652) 

Fatura tarihlerinde oynama var. 1994 yılı 1995 olarak düzeltilmiş. 1995 yılı faturalarında tari
he göre sıra numarası birbirini takip etmiyor. 

3.10.1.5.2.8. Sarıçam İnşaat Taahhüt Ltd.Şti.: 
İzmir Defterdarlığı Vergi Denetmenliği'nin raporuna göre, vergi dairesinde sicil kaydı yoktur. 

Hayali firma, faturaları sahtedir. (Ek: 1041 Sh:3). 
Firmaya tamir onarım-inşaât ve sıhhi tesisat malzemeleri alımı, çevre düzenlemesi işleri kar

şılığında 1995 yılı 8 ve 9. aylarda 18 fatura karşılığında 2.098.002.500.-TL. ödenmiştir. (EK:653-
679 ) 

3.10.1.5.2.9. Özburaksan İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.: 
İzmir Defterdarlığı Vergi Denetmenliği'nin raporuna göre, firma komisyon karşılığı sahte fa

tura tanzim ediyor. Aynı zamanda firma adresinde bulunamıyor, terk etmiş. Vergi mükellefiyetle
rini yerine getirmiyor ve faturaları sahtedir. (Ek: 1041 Sh:9) 

Firmaya elektrik malzemeleri alımı karşılığında 1994 yılı 11. ve 12. aylarda 11 fatura ile 
195.983.000.-TL. ödenmiştir. (EK :680-698) 

3.10.1.5.2.10. Aslanoğlu Ticaret: 
İzmir Defterdarlığı Vergi Denetmenliği'nin raporuna göre, sicil kaydı yok, hayali firma, fatu

raları sahtedir. (Ek: 1041 Sh: 5) 
Firmaya inşaat malzemeleri alımı sıhhi tesisat malzemeleri alımı, çocuk parkı ve bar dekoras

yon,'onarım ve işçiliği karşılığında 1995 yılı 2-3 ve 4. aylarda 14 fatura karşılığında 371.766.250.-
TL. ödenmiştir.(EK:699-712) 

3.10.1.5.2.11. Atcşcr Yangın Söndürme : 
Vergi mükellefiyeti yönünden inceleme devam ediyor. 
Firmaya yangın söndürme cihazları bakım ve onarımı karşılığında 1995 yılı 10 ve 11. aylarda 

10 fatura karşılığında 2.094.357.000.-TL. ödenmiştir. (EK:713-741) 
Ancak işletme personeli bu firmadan herhangibir yangın söndürme malzemesi alınmadığını, iş 

yaptırılmadığını beyan etmektedir (EK: 1042-1051). Dolayısıyla gerçek dışı bir ödeme yapılmıştır. 
3.10.1.5.2.12. Se-Tek Elektrik İnş.MIz.Hırd.Harf.İnş.San.Tic.Ltd.Şti.: 
İzmir Defterdarlığı Vergi Denetmenliği'nin raporuna göre, firma 29.06.1995 tarihinde kurul

muş,. KDV ve kurumlar vergisi beyannamesi vermemiştir. Aynı zamanda ticari adresini terketmiş, 
bulunamıyor. İlgili vergi dairesince mükellefiyet yönünden yapılan inceleme devam ediyor. (Ek: 
1041 Sh:24) . - , ' ' • 

Firmaya inşaat ve sıhhi tesisat malzemeleri karşılığında 1995 yılı 7-8-9 ve 10. aylarda 26 fa
tura ile 2.665.810.400.-TL. ödenmiştir. (EK:742-793) 

Fatura tarihlerine göre fatura no'ları birbirini takip etmiyor. Düzensizlik var. 
3.10.1.5.2.13. Eğem Tekstil inşaat Sanayi Ticaret Ltd.Şti.: 
İzmir Defterdarlığı Vergi Denetmenliği'nin raporuna göre, sahte belge tanzim edici firma ve 

ekli faturaları sahtedir. (Ek: 1041 Sh: 15) 
Firmaya elektrik malzemeleri alımı ve klima bakım-onarımı karşılığında 1995 yılı 5 ve 6. ay-, 

larda 11 fatura ile 656.563.750.-TL. ödenmiştir. (EK:794-813) 
Fatura tarihlerine göre fatura no.ları birbirini takip etmiyor. Düzensizlik var. 
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3.10.1.5.3. Diğer Firmalardan Sahte(Naylon) Faturalarla Yapılan Alımlar: 
Teknik Heyet raporunda yer almayan firmalara yapılan ödemeler aşağıda gösterilmiştir. İlgili 

vergi daireleri ile yapılan yazışmalara göre bu firmalara tamamına yakını sahte, az bir kısmı da ko
misyon karşılığı fatura düzenleyen firmalardır ve faturaları sahtedir. Bu firmalardan herhangibir 
mal veya hizmet alımı yapılmamıştır. Ödemeler gerçek dışıdır. 

-3.10.1.5.3.1. Özhünkar Limited Şirketi: 
İzmir Defterdarlığı Vergi Denetmenliği'nin raporuna göre, kestiği faturalar KDV beyanname

sine dahil edilmemiştir. İşletmeye herhangi bir mal veya hizmet teslimatı yoktur. (Ek: 1041 Sh: 19) 
Firmaya inşaat malzemeleri (demir, kereste, çimento, kapı, pencere, boya, çelik raf vs.) alımı 

karşılığında 
1994 yılı 12. ayda 23 fatura ile 1.235.605.540.-TL., 
1995 yilı 1-3 ve 4. aylarda 12 fatura ile 575.007.130-TL., 
1996 yılı 2 ve 4. aylarda \ 3 fatura ile 344.712.500.-TL.. 

TOPLAM 38 fatura ile 2.155.325.170.-TL., 
ödenmiştir. (EK:814-881) 

Fatura no'ları tarihe göre sıra takip etmiyor, yani küçük no'lu fatura büyük no'lu faturadan da
ha sonraki bir tarihte kesilmiş, iki değişik fatura dizaynı kullanılmıştır. 

3.10.1.5.3.2. AJm,ct Alpay Fason Konfeksiyon.: 
İzmir Defterdarlığı Vergi Denetmenliği'nin raporuna göre, 30.07.1994'de işini terk etmiştir, 

faturaları sahtedir. (Ek: 1041 Sh: 19) 
Firmaya kumaş ve masa örtüsü alımı karşılığında, 
1995 yılı 9. ayda 2 fatura ile 120.175.000.-TL., 
1996 yılı 2-4. aylarda 3 fatura ile 227.546.000.-TL.. 

TOPLAM 5 fatura ile 347.691.000.-TL., 
ödenmiştir. (EK:882-886) 

Firma için 2 değişik fatura dizaynı kullanılmıştır. 
3.10.1.5.3.3. Zeynep Dindar: 
İzmir Defterdarlığı Vergi Denetmenliği'nin raporuna göre, mükellef kıraathane işletmeciliği 

yapıyor. Turban adına düzenlenen faturalarda "kıraathane" ibaresi silinmiş. Rapora ekli faturaların 
mükellefte kalan dip koçanlarla karşılaştırılmasında birbirine uymadığı, 22587 no'lu faturanın mü
kellef tarafından iptal edildiği, faturaların gerçek olmadığı anlaşılmıştır. Mükellef Turban A.Ş. adı
na fatura kesmediğini beyan etmiştir. (Ek: 1041 Sh: 5) 

Firmaya temizlik malzemeleri ve halı alımı için 1994 yılı 11. ayında 5 fatura 68.052.000,-TL. 
ödenmiştir. (EK:887-891) 

3.10.1.5.3.4. Özgün Medikal Cihazları Sanayi ve Tic.Ltd.Şti.: 
İzmir Defterdarlığı Vergi Denetmenliği'nin ve Maliye Bakanlığı Müfettişlerinin raporlarına 

göre, mükellef 06.12.1993 tarihinde işini terk etmiştir, faturaları sahtedir. (Ek: 1041 Sh:22-1041/2-3) 
Firmaya büro malzemeleri-ilaçlâma-gübre ve çim alımı karşılığında, 
1994yılmdall.ayda 6 fatura ile 115.000.000.-TL, 
1995 yılında 5-7 ve 9. aylarda 6 fatura ile 326.232.000.-TL. 

TOPLAM 12 fatura ile 441.232.000.-TL. 
ödenmiştir.(EK:892-911) 

3.10.1.5.3.5. Asır Züccaciyc Pazarlama San. ve Tic. LtdJŞti.: 
İzmir Defterdarlığı Vergi Denetmenliği'nin raporuna göre, mükellefin sicil kaydı yok, hayali 

şirket ve faturaları sahtedir. (Ek: 1041 Sh: 12) 
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Firmaya mutfak malzemesi alımı karşılığında, 
1995 yılı 9. ayında 3 fatura ile 141.979.000.-TL., 
1996 yılı 3-4. aylarında 5 fatura ile 404.214.765.-TL.. 

TOPLAM 8 fatura ile 546.193.765.-TL., 
ödenmiştir.(EK:912-927) 

3.10.1.5.3.6. Meysan Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.: 
İzmir Defterdarlığı Vergi Denetmenliği'nin raporuna göre, firmanın 1996 yılında Turban İş

letmelerine herhangi bir mal veya hizmet teslimatı olmamıştır. Şirket ortağı Enis Erol tarafından 
çalınan faturalar kullanılmıştır. (Ek: 1041 Sh:8) 

Firmaya makina motor parçaları alımı ve tamir-bakımı karşılığında 1996 yılı 3 ve 4. aylarda 4 
fatura karşılığında 654.695.000.-TL. ödenmiştir. (EK:928-935) 

3.10.1.5.3.7. Giizcray Limited Şirketi: 
İzmir Defterdarlığı Vergi Denetmenliği'nin raporuna göre, sahte fatura düzenlemek için ku

rulmuş paravan bir şirket ve faturaları sahtedir. Turban Çeşme Oteli'ne de sahte fatura düzenlemiş
tir. (Ek: 1041 Sh: 13) 

Firmaya blokaj taşı alımı ve nakliye karşılığında 1995 yılı 7. ayında 4 fatura ile 81.650.000.-
TL. ödenmiştir. (EK:936-939) 

3.10.1.5.3.8. Dcmirpolat İç ve Dış Ticaret Ltd.Şti.: 
İzmir Defterdarlığı Vergi Denetmenliği'nin raporuna göre mükellef 1993 yılında vefat etmiş, 

rapora ekli faturaların basımı için vergi dairesinden izin alınmamıştır. (Ek: 1041, Sh: 19) 
Firmaya kalorifer kazanı ve klima malzemeleri tamir ve bakımı karşılığında. 
1995 yılı 7-8-9 ve 12. aylarda 13 fatura ile 869.630.000.-TL., 
1996 yılı 2. ayında 1 fatura ile 51.750.000.-TL.. 

TOPLAM 14 fatura ile 921.380.000.-TL., 
ödenmiştir.(EK:940-961) 

3.10.1.5.3.9. Yıldız Kırtasiye San. Ve Tic. Ltd. Şti.: 
İzmir Defterdarlığı Vergi Denetmenliği'nin raporuna göre, vergi dairesinde sicil kaydı yok, 

hayali şirket. (Ek: 1041 Sh: 20) 
Firmaya kırtasiye malzemeleri ve Turban bayrağı alımı karşılığında. 
1995 yılı 9. ve 11. aylarda 3 fatura ile 63.768.000.-TL., 
1996 yılı 2. ayında 1 fatura ile 39.100.000.-TL.. 

TOPLAM 4 fatura ile 102.868.000.-TL., 
ödenmiştir.(EK:962-966) 

3.10.1.5.3.10. Uğur Herel Orman Ürünleri İnş.Mlz.Rek. ve Dek.: 
İzmir Defterdarlığı Vergi Denetmenliği'nin raporuna göre, 25.09.1992'de mükellefiyetine son 

verilmiştir, faturaları sahtedir. (Ek: 1041 Sh:6). 
Firmaya ağaç dekorasyon işleri için 28.12.1994'de 1 fatura ile 97.175.000,-TL. ödenmiş. 

(Ek:967-968) 
3.10.1.5.3.11. Ser Mobilya: 
İzmir Defterdarlığı Vergi Denetmenliği'nin raporuna göre, sicil kaydı yok, hayali firma fatu

raları sahtedir. (Ek: 1041, Sh: 23) 
Firmaya masa-sandalye alımı karşılığında 1995 yılı 9. ayında 4 fatura ile 472.707.500.-TL. 

ödenmiştir. (EK:969-976) 
3.10.1.5.3.12. Kınay Müteahhitlik Hasan Kınay : 
İzmir Defterdarlığı Vergi Denetmenliği'nin raporuna göre, 31.12.1993 tarihinde işini terk et

miştir. Faturaları sahte, iki faturanın tarihi yoktur. (Ek: 1041 Sh:3) 
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Firma adına nakliye işi karşılığında 1995 yılı 5. ayında 7 fatura ile 64.400.000.-TL ödenmiş
tir. (EK: 977-983) 

3.10.1.5.3.13. Star Harfiyat İnş. San. Tic. Ltd. Şti.: 
İzmir Defterdarlığı Vergi Denetmenliği'nin raporuna göre, sahte belge tanzim edici, şirket ad

resini terk etmiş ve faturaları sahtedir. (Ek: 1041, Sh: 12) 
Firmaya inşaat, sıhhi tesisat, elektrik ve mobilya malzemeleri alımı karşılığında 1995 yılı 5. 

ayında 10 fatura ile 1.274.678.170.-TL. ödenmiştir.(Ek:984-999) 
3.10.1.5.3.14. Celaloğlu İnşaat ve Tic. Ltd.Şti.: 
İzmir Defterdarlığı Vergi Denetmenliği'nin raporuna göre, komisyon karşılığında belge dü

zenlemek için kurulan bir şirket, bütün faturaları sahte. (Ek: 1041, Sh: 13) 
Firmaya badana-boya ve dekorasyon işleri için 1995 yılı 5. ve 6. aylarında 5 fatura ile 

500.250.000.-TL ödenmiş: (Ek: 1000-1004) 
Fatura no'lan tarihe göre sıra takip etmiyor. 
3.10.1.5.3.15. Ramazan Özsoy: 
İzmir Defterdarlığı Vergi Denetmenliği'nin raporuna göre, sahte fatura düzenleyici ve fatura

ları sahtedir. (Ek: 1041 Sh: 14) 
Firmaya oto yedek parça ve basılı evrak karşılığında 1995 yılı 5. ayında 2 fatura ile 

308.660.000.-TL ödenmiştir. (Ek: 1005-1008) 
3.10.1.5.3.16. Suat Çavdar: 
Faturaları Komisyonumuza intikal etmeyen bu firmaya Bodrum Marina İşletmesi'nin 1995 yı

lı mizanına göre 320 no'lu hesaptan 241.557.500.-TL ödendiği görülmektedir.(Ek:1009) Turban 
A.Ş.'nin ilgili vergi dairesi müdürlüğü ile yaptığı yazışmaya göre mükellef işini Ekim/1995'de terk 
etmiştir. (Ek: 1041/8) 

3.10.1.6. TEKLİF MEKTUPLARINDAKİ VE FATURALARDAKİ EL YAZILARININ 
KRİMİNOLOJİK İNCELENMESİ : 

ı . . 
Turban Bodrum Marina işletmesi Müdürlüğü adına fatura düzenleyen ve 1-2-3-4-5. maddeler

de belirtilen firmalardan, ' 
Kazansan A.Ş., ismail Kaygusuz, Meysan Marina, Güzeray, Asır Züccaciye, Kabadayı Tica

ret, Demirpolat, Özgün Medikal, Yapar Sıhhi Tesisat, Özhünkar, Uğur Herel, Ayşe Özkaya, Zey
nep Dindar, Sadık Çam, Ömer Dönmez, Cevat Erkan, Ateşer Yangın Söndürme, Aziz Edbek, Ah
met Alpay Konfeksiyon, Işıl Elektrik, Yıldız Kırtasiye ve Terzioğlu İnşaat firmalarına ait, 

Yine Ser Mobilya, Damla Elektrik ve Yıldız Kırtasiye Firmalarına ait, 
Faturalardaki el yazıları birbirlerine çok benzemektedir ve bu faturaların aynı kişi tarafından 

düzenlendiği anlaşılmaktadır. 
Bu konu ile ilgili olarak Komisyonumuzca, Bodrum Marina İşletmesi'ne iş yapmak veya mal

zeme satmak için teklif veren firmaların teklif mektuplarındaki el yazıları ve teklif mektuplarının 
daktilo yazıları Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Kriminal Polis Laboratuvan'nda Kiriminolojik 
yönden incelettirilmiş, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Komisyonumuza muhatap 29.07.1996 gün 
B.05.1. EGM.0.3402.04. 96/464 no'lu yazısında; 

İnceleme sonucunda, içerisinde yukarıda adı geçenlerin de bulunduğu çok sayıda firmaya ait 
teklif mektuplarındaki yazıların aynı kişi tarafından yazıldığı, 

Ayrıca teklif mektupları üzerinde yapılan fulaj izi çalışması neticesinde, Hünkar Dış Tic. ve 
Turizm Ltd. Şti.'ne ait 14.12.1994 tarihli teklif mektubu üzerinde Alpar Teknik Tic. Ltd. Şti.'nin 
14.12.1994 tarihli teklif mektubundaki el yazılarının fulajının tespit edildiği, Alpar firmasına ait 
teklif mektubunun Hünkar firmasına ait teklif mektubu üzerinde yazıldığı sonucuna varıldığı, 
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YineAlparTic. Ltd. Şti.'ne ait 10.10.1994tarihli teklif mektubu üzerinde Hünkar Ltd. Şti.'nin 
01.11.1994 tarihli teklif mektubundaki el yazılarının fulajınm tespit edildiği, Hünkar firmasına ait 
teklif mektubunun Alpar firmasına ait teklif mektubu üzerinde yazıldığı sonucuna varıldığı, 

Belirtilmiştir. (Ek: 1010) 
Öte yandan 3.10.1.1., 3.10.1.2., 3.10.1.3., 3.10.1.4., ve 3.10.1.5. maddelerde adı geçen, Tur

ban A.Ş. Bodrum Marina İşletmesinde mal veya hizmet verdiği iddia edilen firmalara ait faturalar
daki el yazılarının zamanın Turban Çeşme Oteli Müdürü Sabri Bayraktar'ın el yazılarına benzedi
ğinin anlaşılması üzerine, bu firmaların faturalarından örneklerle Sabri Bayraktar'ın el yazısı 
örnekleri Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Kriminal Labaratuarına mukayese için gönderilmiş
tir. 

Yapılan mukayese sonucunda Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Komisyonumuza muhatap 
03.10.1995 gün B.05.1.EGM.0.34.02.04.96/615 sayılı yazısında özetle; 

a) Tetkike konu fatura ve sevk irsaliyeleri üzerindeki el yazılan ile Sabri Bayraktar'ın muka
yese yazıları arasında yapılan karşılaştırma neticesinde, Yapar Sıhhi Tesisat, Ahmet Alpay Fason 
Konfeksiyon, Ayşe Özkaya, Zeynep Dindar, Özgün Medikal, İsmail Kaygusuz, Cevat Erkan, Ate-
şer'Yangın Söndürme, Terzioğlu İnşaat, Işıl Elektrik, Kazansan A.Ş., Star Harfi yat, Güzeray Kon
feksiyon Nakliyat, Damla Elektrik, Noyan Ticaret, Uğur Herel, Ömer Dönmez, Sarıçam İnşaat, Öz-
hünkar Ltd. Şti, Demipolat Ltd. Şti., Meysan Makina ve Kabadayı Ticaret Firmalarına ait toplam 
39 adet fatura ve sevk irsaliyeleri üzerindeki el yazılarının Sabri Bayraktar'ın elinden çıktığı kana
atine varıldığı, 

b) Daha önce incelenmek üzere gönderilen teklif mektuplarından (Ek: 1010), aralarında a şık
kında belirtilen Yapar Sıhhi Tesisat, Cevat Erkan, Işıl Elektrik, Kazansan A.Ş., Star Harfiyat, Gü
zeray Konfeksiyon Nakliyat, Damla Elektrik, Uğur Herel, Ömer Dönmez, Sarıçam İnşaat, De-
mirpolat Ltd. Şti., Meysan Makina ve Kabadayı Ticaret Firmalarının da bulunduğu toplam 31 fir
maya ait 73 adet teklif mektuplarının da Sabri Bayraktar tarafından yazıldığı kanaatine varıldığı, 

Belirtilmiştir. (Ek: 1011) 
Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Kriminal Labaratuan'nın ekspertiz raporları ile yukarıda

ki adı geçen firmaların ve faturalarının tamamına yakınının sahte olduğu dikkate alınarak beraber 
değerlendirildiğinde, 

Bodrum Marina İşletmesi yetkilileri ile Çeşme Oteli yetkililerinin sahte fatura temini veya dü
zenlenmesi suretiyle yapılan yolsuzluklarda beraber hareket ettikleri^-zamanın Çeşme Oteli Müdü
rü Sabri Bayraktar'ın bizzat Bodrum Marina İşletmesi'ne sahte faturalar ve sahte teklif mektupla
rı düzenlediği ortaya çıkmaktadır. 

3.10.1.7. PERSONEL BEYANLARI: 
Bodrum Marina İşletmesine yerinde incelemelerde bulunmak için gidildiğinde, işletme perso

nelinin Komisyonumuza vermiş olduğu yazılı bilgi ve beyanlara göre, hatırlayabildikleri kadarıy
la, 

Rıhtım betonu, otopark betonu, helikopter pisti, restaurant, marinabar çatısı, antikbar kayrak 
taşlarının yarısı, duvar-fayans ve sıva işleri 2 adet su tankı alımı, tuvaletlerin yapımı, market ilave
si, fiber plan çatı, antikbarın iç kısmı ve havuz yapımı işlerinin müteahhitler tarafından yapıldığı
nı, Sisan Firmasınca 1994 yılında 8 adet güneş enerjisinin değiştirildiğini, 4 adedinin de yeni ya
pıldığını, İltek Firmasınca kış aylarında zaman zaman seksiyonel sigortaların değiştirildiğini, 

Bunun haricindeki çevre tel örgüleri, boya badana ve diğer muhtelif işlerin işletmenin kendi 
imkanlarıyla yapıldığını, 
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1995 yılı Ocak ayı sonlarında 10 adet zincir (1 adedi 13 metre) olmak üzere toplam 65 adet 
zincirin değiştirildiğini, çıkan zincirlerin az bir kısmının galvanizlendiğini, 1995 yılı 10 ve 11. ay
larda Kazansan A.Ş.'den zincir alınmadığını, 

Demirpolat, Damla Elektrik, Işıl Elektrik, Star Ticaret, Mesan Makina, Özburaksan ve Se-Tek 
Elektrik firmalarından malzeme alınmadığını, bu firmalara iş yaptırılmadığını, 

Ateşer, Feskaş ve Noyan Ticaret'ten alındığı iddia edilen yangın malzemelerinin ambara gel
mediğini, 

Satın alma komisyonundaki kişilerin istekleri olmadan komisyona dahil edildiklerini, gelen 
malzemelere veya yaptırılan işlere ait faturaların arkasını neyin nasıl alındığını, nelerde kullanıldı
ğını bilmeden yönetimin baskısıyla imzalamak zorunda kaldıklannı, karar defterine herkes imza et
mek zorundadır talimatı üzerine istemeden imzaladıklarını, 

Seyyar çiçekliklerin işletme personelince yapıldığını, yapılan işlerin büyük bir kısmının ger
çekle alakasının olmadığını, örneğin 1 ton demir alınmışsa 5 ton gösterildiğini, 

Belirtmişlerdir. (Ek: 1012-1049) 

3.10.2. DEĞERLENDİRME ve SONUÇ : 
Yukarıdaki bölümlerde etraflıca açıklandığı üzere, 
Turban A.Ş. Bodrum Marina İşletme Müdürlüğü ile ilgili olarak Komisyonumuza intikal eden, 
Bilgi, belge ve ödemelerle ilgili faturaların, 
İşletmeye mal veya hizmet veren firmaların mükellefiyet yönünden ilgili vergi daireleri ile ya

pılan yazışmaların, (Ek: 1041) 
İşletmeye mal veya hizmet satışı için teklif verea firmaların teklif mektuplarındaki el yazıla

rının Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Kriminolojik yönden incelenmesi sonucu düzenlenen rapor
ların, (Ek: 1010) 

Komisyonumuz teknik heyetince yerinde yapılan incelemeler sonucunda düzenlenen bilirkişi 
raporunun, (Ek: 1042-1051) 

Turban A.Ş. tarafından yaptırılan teftiş ve soruşturmalar sonucunda düzenlenen raporların, 
İşletme personelinin Komisyonumuza verdiği yazılı bilgi ve beyanların, (Ek: 1012-1040) 
İşletmeye gidjlerek muhasebe ve malzeme evrakları üzerinde yapılan incelemelerin, 
Değerlendirilmesi sonucunda, 
1. Aşağıdaki firmalara 1994-1995 ve 1996 yıllarında alındığı iddia edilen çeşitli malzemeler 

ve yaptırıldığı iddia edilen işler karşılığında ödenen, 
Firma Adı : 1994 f.-TU 1995 (.-TU İ996Y.-TL) TOPLAM .-(TU 
Kazansan A.Ş. 3.045.200.|000 3.045.200.000 
Yapar Sıhhi Tesisat 2.950.987.975 206.770.000 3.157.757.975 
Damla Elektrik 2.927.256.|oOO 530.219.000 3.457.475.000 
Oktay Dilek Müh. 3.877.975Jl95 3.877.975.195 
Muhsin Doğan İnş. 1.049.950.000 1.049.950.000 
Cevat Erkan İnş. Mlz. 3.845.347.000 3.845.347.000 
Star Harfiyat İnşaat 1.686.378.170 1.686.378. .170 
Demirpolat Ltd. Şti. 1.482.580.000 51.750.000 1.534.330İ000 
Sinan Salan 81.928.000 81.928.000 
Terzioğlu İnş. Ltd. Şti. 354.054.891 201.250.000 ? 555.304.891 
Işıl Elektrik Ltd. Şti. 4.230.162.369 4.230.162.369 
Noyan Ticaret 80.997.950 1.300.515.335 1.381.513.285 
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FirmaAdı : 1994 (.-TL) 1995 (.-TL) 1996 (.-TL) TOPLAM .-(TL) 
Ömer Dönmet İnş. 1.674.584.000 1.674.584.000 
Sadık Çam Dertesk 379.626.500 379.626.500 
Kabadayı Tic. 154.617.500 179.842.750 334.460.250 
Ayşe Özkaya 289.800,000 289.800.000 
İsmail Kaygusuz 579.166.278 300.069.500 879.235.778 
Sarıçam İnş. Ltd. Şti, 2.098.002.500 2.098.002.500 
Özburaksan Ltd. Şti. 195.983.000 195.983.000 
Aslanoğlu Tic. 371.766.250 371.766.250 
Ateşer Yangın Sön. 2.094.357.000 2.094.357.000 
Se-Tek Elektrik Ltd. 2.665.810.400 2.665.810.400 
Eğem Teks. İnş. Ltd. 656.563.750 656.563.750 
Ozhünkar Tic. Ltd. Şti. 1.235.605.540 575.007.130 344.712.500 2.155.325.170 
Ahmet Alpay Konfek. 120.175.000 227.516.000 347.691.000 
Zeynep Dindar 68.052.000 68.052.000 
Özgün Medikal Ltd. 326.232.000 115.000.000 441.232.000 
Asır Züccaciye 141.979.000 404.214.765 546.193.765 
Meysan Mak. Ltd. Şti. 654.695.000 654.695.000 
Güzeray Ltd. Şti. 81.650.000 81.650.000 
Yıldız Kırtasiye 63.768.000 39.100.000 102.868.000 
Uğur Herel İnş. Mlz. 97.155.000 97.155.000 
Ser Mobilya 472.707.500 472.707.500 
Kmay Müteahhitlik 64.400.000 64.400.000 
Celaloğlu İnş. Ltd. Şti. 500.250.000 500.250.000 
Ramazan Özsoy 308.660.000 308.660.000 
Suat Çavdar • ' 241.557.500 . 241.557.500 

TOPLAM 2.501.837.490 40.703.508.993 2.420.601.765 45.625.948.248 
45.625.948.248.-TL'nın gerçek dışı ödemeler olduğu, bu ödemeler karşılığında işletmeye her

hangi bir mal veya hizmet girişinin olmadığı, 
İzmir Defterdarlığı Vergi Denetmenliği'nin ve Maliye Bakanlığı Müfettişlerinin raporlarına ve 

Turban A.Ş. Müfettişlerinin ilgili vergi daireleri ile yaptıkları yazışmalara göre, bu firmalardan, 
Kazansan A.Ş., Yapar Sıhhi Tesisat, Damla Elektrik Ltd. Şti., Terzioğlu İnş. Ltd. Şti., Işıl 

Elektrik Ltd. Şti., Sarıçam İnş. Ltd. Şti., Arslanoğlu Tic, Asır Züccaciye, Yıldız Kırtasiye ve Ser 
Mobilya'nın sicil kayıtlan bulunmayan hayali firmalar oldukları, 

Muhsin Doğan İnş., Cevat Erkan İnş., Sadık Çam Derteks Tic, İsmail Kaygusuz İnş. Malz., 
Ozhünkar Ltd. Şti., Ahmet Alpay Konfeksiyon, Özgün Medikal Ltd. Şti., Uğur Herel İnş. Malz. ve 
Kınay Müteahhitlik ve Suat Çavdar'ın işlerini terkettikleri, 

Star Hafriyat İnş. Ltd. Şti., Demirpolat Ltd. Şti., Ömer Dönmez İnş., Ayşe Özkaya, Özburak
san Ltd. Şti., Se-Tek Elektrik Ltd. Şti., Eğem Tekstil İnş. Ltd. Şti., Güzeray Ltd. Şti., Celaloğlu İnş. 
Ltd. Şti. ve Ramazan Özsoy'un sahte fatura düzenleyicisi oldukları ve faturalarının naylon olduğu, 

Kabadayı Ticaret'in fatura basımı izin belgesinin ve inşaatla ilgili kaydının bulunmadığı, 
Zeynep Dindar'ın Turban A.Ş. Bodrum İşletmesi adına fatura tanzim etmediği, bu kişi adına 

bastırılan sahte faturaların kullanıldığı, 
Meysan Makina Ltd. Şti.'nin faturalarının ise, şirketin ortağı Enis Erol tarafından çalınan fa

turalar olduğu, bu faturalar karşılığında herhangi bir mal veya hizmet teslimatının olmadığı, 
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Yerinde yapılan inceleme sonucunda Teknik Heyetçe düzenlenen Bilirkişi Raporuna ve Bod
rum Marina İşletmesi personelinin Komisyonumuza verdiği yazılı beyanlara göre, 

Oktay Dilek Müh., Sinan Salan, Terzioğlu İnş. Ltd. Şti. ve Noyan Tic.'e yaptırılan işler ve alı
nan malzemeler karşılığında çok fazla para ödendiği, (fazla ödenen miktarlar yukarıdaki listede be
lirtilmiştir.) 

Ateşer Yangın Söndürme ve Noyan Ticaret'ten herhangi bir yangın malzemesi alınmadığı ve 
işletmeye girişinin olmadığı, 

Anlaşılmıştır. 
2. Rapora ekli faturaların incelenmesi sonucunda, 
Kazansan A.Ş. İsmail Kaygusuz, Meysan Makina Ltd. Şti., Güzeray Ltd. Şti., Asır Züccaciye, 

Kabadayı Ticaret, Demirpolat Ltd. Şti., Özgün Medikal, Yapar Sıhhi Tesisat, Ozhünkar Tic. Ltd. 
Şti., Uğur Herel, Ayşe Özkaya, Zeynep Dindar, Sadık Çam Derteks Tic, Ömer Dönmez, Cevat Er
kan İnş. Malz., Ateşer Yangın Söndürme, Ahmet Alpay Konfeksiyon, Işıl Elektrik, Yıldız Kırtasi
ye ve Terzioğlu İş. Ltd. Şti., ile Ser Mobilya, Damla Elektrik, Yıldız Kırtasiye firmalarına ait fatu
ralardaki el yazılarının kriminolojik incelemeye gerek olmayacak kadar birbirine benzediği, 

Cevat Erkan, Işıl Elektrik, Ozhünkar Tic, Terzioğlu Ltd. Şti., Kabadayı Tic, Ayşe Özkaya, 
İsmail Kaygusuz, Yapar Sıhhi Tesisat, Se-Tek Elektrik, Eğem Tekstil-İnşaat ve Celaloğlu İnş. fir
malarına ait faturalarda tarihe göre sıra no'sunun birbirini takip etmediği, yani seri no'su küçük 
olan bazılarının seri no'su büyük olanlardan sonra kesildiği, 

İsmail Kaygusuz'a ait faturaların tarihlerinde oynamaların bulunduğu, 
Ahmet Alpay Konfeksiyon ve Noyan Ticaret'e ait faturalarda iki değişik fatura dizaynının kul

lanıldığı, 
Görüldüğünden, 
Bu firmalara ait faturaların aynı kişi veya kişiler tarafından düzenlendiği kanaatına varılmış

tır. 
Diğer taraftan, 
Belirtilen firmaların tamamına yakınının vergi dairesince sicil kaydı bulunmayan sahte veya 

sicil kaydı bulunsa bile sahte belge düzenleyici firma olmaları, 
Ayrıca işletmeye teklif mektubu veren firmaların teklif mektuplarındaki daktilo ve el yazıları 

ile işletme tarafından mal veya hizmet alımı yapıldığı iddiasıyla ödeme yapılan firmalara ait Ko
misyonumuza intikal eden faturalarının Emniyet Genel Müdürlüğü'nde kriminolojik yönden ince
lenmesi sonucunda, 

Yapar Sıhhi Tesisat, Ahmet Alpay, Ayşe Özkaya, Zeynep Dindar, Özgün Medikal, İsmail' 
Kaygusuz, Cevat Erkan, Ateşer Yangın Söndürme, Terzioğlu İnşaat, Işıl Elektrik, Kazansan A.Ş., 
Star Hafriyat, Güzeray Konfeksiyon Nakliyat, Damla Elektrik, Noyan Ticaret, Uğur Herel, Ömer 
Dönmez, Sarıçam İnşaat, Ozhünkar Ltd., Demirpolat Ltd., Meysan Marina ve Kabadayı Ticaret 
Firmalarına ait toplam 39 adet fatura ve sevk irsaliyesi ile, 

Aralarında Yapar Sıhhi Tesisat, Cevat Erkan, Işıl Elektrik, Kazansan A.Ş., Star Hafriyat, Gü
zeray Konfeksiyon Nakliyat, Damla Elektrik, Uğur Herel, Ömer Dönmez, Sarıçam İnşaat, Demir
polat Ltd. ve Kabadayı Ticaret Firmalarının da bulunduğu toplam 31 firmaya ait 73 adet teklif mek
tupları • . .. • 

Üzerindeki yazıların Turban Çeşme Oteli Müdürü Sabri Bayraktar'a ait olduğunun bildirilme
si, 

Bodrum Marina İşletmesi yetkilileri ile Çeşme Oteli yetkililerinin sahte fatura temini veya dü
zenlemesi suretiyle yapılan yolsuzluklarda beraber hareket ettiklerini, zamanın Çeşme Oteli Müdü-
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rü Sabri Bayraktar'in bizzat Bodrum Marina İşletmesi'ne sahte faturalar ve sahte teklif mektupla
rı düzenlediğini ortaya çıkarmaktadır. 

3. Görünürde, bütün bu yolsuzlukların Bodrum Marina İşletmesi Müdürü ve ona bağlı birkaç 
idareci tarafından yapıldığı düşünülürse bile, yapılan yolsuzluğun boyutu düşünülünce, işletmede
ki birkaç idarecinin buna cesaret edemeyeceği, en azından 1994 ve 1995 yıllan gibi Turban 
A.Ş.'deki yolsuzlukların gazetelerde ve televizyonlarda hemen hemen her gün ilan edildiği, haber 
yapıldığı, üzerine gidildiği bir dönemde, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkan
ları gibi üst seviyedeki yetkililerden habersiz bu yolsuzlukların yapılamayacağı, 

Aynı zamanda Alım, Satım ve Yaptırma Yönetmeliği'nin 10. maddesinin Turban A.Ş. Yöne
tim Kurulu'nun 27.03.1995 gün, 25 no'lu kararıyla, 

"10.4 İşletmenin kendi imkanları ile veya emanet usulüyle malzemeli olarak taşaron marifeti 
ile yaptırılacak işlerde madde 10.3'de belirtilen 'Bir işin yukarıda belirtilen hadlere indirilerek bö
lünmek suretiyle yapılması caiz değildir.' hükmü gözönüne alınmaz. 

Ancak bu tür Alım-Satım ve Yaptırma işlerinde Yönetmeliğin 4. bölüm ve madde 13 deki 
esaslara göre Genel Müdürlüğe bilgi vermek kaydıyla işlem yapılır. 

Turizm sektörü olmamız nedeniyle aciiiyet arzeden işlerde iş devam ederken işin tutarı işlet
me komisyon yetkisini aştığı taktirde, limit gözönüne alınmaksızın Genel Müdürlüğe bilgi vermek 
kaydıyla işin devamı sağlanır ve bitirilir." 

Şeklinde değiştirilmesinin, 
Yine, yukarıda belirtildiği gibi, yolsuzluk söylentilerinin çoğaldığı 1993-1994-1995 dönemle

rinde, bu söylentiler T.B.M.M. KİT Komisyonu görüşmelerinde gündeme getirildiği halde, Genel 
Müdür Sayın Ömer BİLGİN'in yolsuzluk iddialarını yalanlayarak, önlemek için teftiş, inceleme ve 
soruşturma yaptırmamasının veya diğer tedbirleri almamasının, 

Da, yapılan yolsuzlukları hızlandırdığı ve boyutlarının büyümesine yol açtığı, 
Açıktır. 
Öte yandan, işletmelerde yapılan yatırımlar ve firmalara yapılan ödemeler mizan kayıtlarında 

görüldüğü ve mizan kayıtlarındaki rakamların geçmiş yıllara oranla çok büyük artışlar gösterdiği 
dikkate alındığında, yukarıda değinilen yolsuzlukların Genel Müdürlük üst düzey yetkililerinin bil
gileri ve katkıları dahilinde yapıldığı hakkında kuvvetli kanaat oluşturmaktadır. 

4. Sonuç olarak ; . • 
Teklif alarak veya almayarak yapılan malzeme alımları ve yaptırılan işler yönünden, 1994 -

1995 ve 1996 yıllarında alındığı iddia edilen malzemeler veya bu firmalara yaptırıldığı iddia edi
len işler karşılığında ödenen 45.625.948.248.-TL'nin gerçek dışı ödemeler olduğu, 

Yapılan işler ve alımlarda verilen tekliflerin, Alım Satım ve Yaptırma Yönetmeliğine uygun 
olarak kapalı usulüyle alınmadığı, işlerin ve malzemelerin yerinde ya hiç olmadığı veya kısmen ol
duğu, yapılan işlerin de teknik şartlara uyulmadan yapıldığı, 

İşlerin bir kısmının piyasadan temin edilen yevmiyeli ustalara ve işçilere, bir kısmının ise iş
letmenin kendi imkânları ile yaptırıldığı, 

Yaptırılan bu işler ve işletmeye girişi olmayan malzemeler için açılan ihalelerde sahte teklif 
mektupları düzenlendiği, 

Vergi dairelerinde sicil kaydı olmayan bir takım hayali firmalar adına sahte faturalar düzen
lendiği, gerçek olan bazı firmalardan da komisyon karşılığı faturalar temin edildiği, 

Yolsuzlukların yapılmasında Bodrum Marina Müdürü Cengiz Kurt ile Çeşme Oteli Müdürü 
Sabri Bayraktar'ın beraber hareket ettikleri, Sabri Bayraktar'in bizzat Bodrum Marina İşletmesi 
için sahte teklif mektupları ve sahte faturalar tanzim ettiği, 
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Böylelikle işletmeden tespit edilebildiği kadarıyla 45.625.948.248.-TL'lik bir haksız kazanç 
sağlandığı, . • . . ' • - • 

Tespit edilemeyen, yok edilen belgeler ve diğer gider hesaplarında gizlenen fakat zaman ye
terli olmadığından ortaya çıkarılmayan miktarlarla, gelirlerden yapılan, ancak kapsamlı bir incele
meyle ortaya çıkarılabilecek olan miktarlarda gözönüne alındığında, yapılan yolsuzluk miktarının 
çok daha büyüyeceği ve tespit edilen en az 2-3 katı olacağı, 

Anlaşıldığından, 
İşletmede bütün bu yolsuzlukları organize ederek yapan, ancak işletmenin karar defterlerini ve 

faturaların arkalarını işten çıkartmakla tehdit ettiği diğer personele de imzalattıran, zamanın işlet
me müdürü Cengiz Kurt, Müdür Yardımcısı Mustafa Özlüer ve Muhasebe Şefi M. Hanifı Güler, 

Bodrum Marina İşletmesi için bizzat sahte teklif mektupları ve sahte faturalar düzenleyen, za
manın Çeşme Oteli Müdürü Sabri Bayraktar ile, 

Zamanın Turban A.Ş. Genel Müdürü Ömer Bilgin ve üst düzey yöneticileri, 
Haklarında, TCK'nun eylemlerine uyan, ihtilasen zimmet, evrakta sahtekârlık, ihaleye fesat 

karıştırma, dolandırıcılık, görevi ihmal, 
Suçlarından yasal takibatta bulunulması için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bu

lunulmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 
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3.11. KUŞADASI MARİNA İŞLETMESİ 

3.11.1. İNCELEME: 

3.11.1.1. ERTEN MÜHENDİSLİK: 
Kuşadası Marina Müdürlüğü'nün Turban Genel Müdürlüğü'ne muhatap 21.10.1993 gün ve 

93/1088 sayılı yazısında, lüzumuna değinilen; Türk hamamı, sauna, helikopter pisti ve diğer komp
lekslerin yapılması için yetki talebinde bulunulduğu, (Ek:2) 

Yapılmasına Genel Müdürlükçe izin verilip verilmediği anlaşılamayan izin talebine konu işle
rin yapımına 20.10.1993 tarihinde başlanıldığı, 

Harcamaların işletme yetki sınırlarını zorlaması üzerine Genel Müdürlüğe yazılan 17.12.1993 
gün ve 93/1416 sayılı ikinci bir yazı ile ek harcama yetkisi istenildiği, (Ek:3) 

işletmeye yetki verildiğini bildiren Genel Müdürlükten alınmış yazılı bir emir olmadığı halde, 
sözkonusu işlerin firmalara yaptırılabilmesi için 18.12.1993 tarihli ADA isimli mahalli gazeteye 
ihale ilanı verildiği, (Ek:4/l-3) 

Firma teklifleri rapora ek yapılan ihale ilanının (A) şıkkına konu tamirat-tadilat ve ek'bina işi 
ile firma teklifleri bulunamayan aynı ilanın (B) şıkkına konu yabancı misafir konutu, Türk hama
mı, sauna, havuz ve helikopter pistinin yapımının, firmalar arası rekabetin oluşmaması sonucu, ra
yicine göre çok yüksek götürü teklif veren firmalardan Erten Mühendislik'e verildiği, (Ek:5/1-11) 

Eski Genel Müdür Ömer Bilgin'in 30.03.1994 ve 30.05.1994 tarihli olurları ile ihaleye konu 
işlerin işletme imkanları ile yapılmasına izin verildiği, (Ek:6/l-2) 

01.06.1994 tarihinden itibaren peyderpey karara bağlanan rapor eki Komisyon belgelerinde 
belirtilen diğer işlerin de yine en düşük götürü teklif veren Erten Mühendislik firmasına yaptırıldı
ğı, (Ek:7/l-27) 

159 no'lu avans hesabı muavin kayıtlarına göre; 1995 yılında 8.949.300.000.-TL. 1994 yılın
da 15.133.453.649.-TL. olmak üzere Erten Mühendisliğe avans adı altmda yapılan ödemenin 
24.082.753.649.-TL. (Ek:8/l-8) 

Buna mukabil; Erten Mühendisliğin işletme adına düzenlediği faturalar toplamının 
27.061.875.000.-TL. olduğu, (Ek:9/1-45) 

Teknik Heyet raporuna göre; 
a) Ayıplı olarak yapılan imalatların 7.804.606.027.-TL. değerinde olduğu, 
b) Fiyat farkı uygulamalarının 94/6019 sayılı kararnameye uygun yapıldığını gösterir bilgi ve 

belgeler ile diğer tip sözleşme, özel idare ve teknik şartnameler, 1. keşif özeti, tatbikat projeleri, ge
çici ve kesin hakediş raporlarının ve yine ihale öncesi hazırlanması gereken ihale bedelinin tespiti
ne esas ölçü, miktar, cins ve metraj listeleri ile kazı ve dolgu yapılacak arazi plankotelerinin ihale 
dosyasında bulunmadığı, öte yandan; 

1994-1995 yıllarında işletmede yapılan sözkonusu yatırımlarla ilgili tüm komisyon kararların
da imzası bulunan İşletme Müdürü Turgay Öktem, Müdür Yardımcıları Nadir Hekimoğlu ve Bed
ri Çetintaş, Satış Ünitesi Şefi Vecdi Çay, Muhasebe Şefi Yusuf Atak ve personel D.Ali Demir'in 
T.B.M.M. Turban Araştırma Komisyonu Başkanlığı'na verdikleri ortak imzalı yazıda; 

Yapılan imalatlarla ilgili tüm komisyon kararlarının iş bitiminden sonra yazıldığı ve dönemin 
İşletme Müdürü Haydar Mengi ile Genel Müdürlük yönetiminden gelen baskılar sonucu düzenle
nen bu kararlara kendilerinin de imza atmak zorunda kaldığı yolunda beyan bulunduğu, (Ek: 10) 

Maliye Bakanlığı Müfettişlerinin raporuna göre; (Ek: 11/1-57) 
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Turban Genel Müdürlük personeli, Personel Eğitim İdari İşler Başkanı Ahmet Dündar ile yi
ne Turban personeli Erol Uğurlu'nun almış olduğu iş avanslarını kapatmak için dönemin Genel 
Müdürü Ömer Bilgin'in imzası ile hesaplara alınan ve daha sonra sahte oldukları hususunda çıkan 
dedikodular üzerine kayıtlı oldukları 31.12.1993 tarih ve 626-627 no'lu yevmiye ekinden çıkarılan 
ve Maliye Bakanlığı'nın 27.06.1996 tarih ve 44 sayılı yazı eki raporun 3.2.2. maddesi ile de sahte
liği kesinleşen, (Ek: 12/1-6) 

Düzenleyen Firma Fatura tarihi No'su Tutarı Açıklaması 
Erten Mühendislik 09.12.1993 170002 81.250.000.-TL. Çeşme Oteli kanal, tamir 

kapalı garaj döşemesi, ta
mir için öd. bedel. 

Erten Mühendislik 17.12.1993 170004 28.750.000.-TL. Çeşme ve Ilıca Oteli Çatı 
. İzolas. tamir bedeli. 

Yukarıdaki sahte faturaların yerlerine aynı tarihler konulmak üzere Erten Mühendislik'ten ha
tıra istinaden temin edildikleri hususunda kanaat belirtilen aşağıdaki faturaların, (Ek: 13/1-2) 

Düzenleyen Firma , Fatura tarihi No'su Tutarı Açıklaması 
Erten Mühendislik 09.12.1993 21 81.250.000.-TL. Kanalizasyon ve kapalı 

garaj tamir bedeli 
Erten Mühendislik 17.12.1993 22 28.750.000.-TL. Çatı bakım, aktarması ve 

tamir bedeli. 
Aslında Erten Mühendisliğin 10.02.1994 tarihli ve 00008 nolu yevmiyesinde kayıtlı faturalar 

olduğu; 

Düzen, firma Fatura tar. No Tutarı Kim.ad.kes Açıklama 
Erten Mühendislik 02.02.1994 21 81.250.000.-TL. Turban Kanal iz. kapalı 

garaj tamir bedeli. 
Erten Mühendislik 02.02.1995 22 28.750.000.-TL. Turban Çatı bak., aktarı

mı, tamir bedeli. 
Bu faturalardaki işlerin yapıldığını belgeleyecek sözleşme, işçi sigortası, nakliye, malzeme ve 

işçilik gibi işin maliyetini oluşturan kalemlerin işletme kayıtlarında bulunmadığı adı geçen firma 
sahibi Turan ERTEN'in bu durumu beyanı ile de teyit edildiği, (Ek: 14/1-2) 

Gibi hususlar birlikte değerlendirildiğinde; ERTEN MÜHENDİSLİK firmasına verilen ve 
ihale konusu olan işlerin tamamının şaibeli olduğu, işletme menfaatlerinden ziyade, işletme yetki
lileri şahsi menfaatlerinin ön planda tutulduğuna karine teşkil ettiği, 

Bunun yanısıra, 
Kuşadası Marina Müdürlüğü İşletme personelinin, müşterek imzasıyla Komisyonumuza gön

derilen 17.07.1996 tarih ve 96 sayılı yazıda aynen; (Ek: 10) 
"1993 yılı dönem sonu ve 1994-1995 yılları içinde yapılan yatırımlarla ilgili alınan kararlar ta

mamen bizim insiyatifimiz dışında alınan kararlar olup, karar defteri incelendiğinde de görüleceği 
gibi tüm kararlar iş bitiminden sonra alınmıştır. Ve bu kararların altına gerek dönemin işletme mü
dürü ve gerekse Genel Müdürlük yönetiminin baskısı sonucu imza atmak zorunda kaldığımızı be
yan ederiz." denildiği, 

Hususları da dikkate alındığında, 
Bu yolsuzlukların yapılmasında, Turban Genel Müdürlüğü üst yönetimin katkısının bulundu

ğu bir kez daha teyid edilmektedir. ' 
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3.11.1.2. DENGE VE PRESİDENT TEKNELERİ: 
Kuşadası Marina Müdürlüğü'nün tekne, hesap ve servis kartlarının incelenmesinde; 
Bakım ve onanmlarının Kuşadası Marina tesislerinde yapıldığı anlaşılan Özer Çiller'e ait, 
DENGE teknesi için 1995 yılında 13.873.-DM 
PRESİDENT teknesi için 1994-1995 yıllarından 70.693.-DM, 
Tutarında borç bulunduğu, 
Öte yandan, söz konusu tekneler için düşük ücret tarifesi uygulandığı gerekçesiyle Turban Ge

nel Müdürlüğü Müfettişlerince hesaplanan ilave fark ücretler tutarı 29.500.-DM dikkate alındığın
da toplan borcun; 13.873+70.693+29.500 =114.066.-DM olduğu, (Ek: 15/1,75) 

Sayın Özer Çiller adına geçmiş yıllarda tahakkuk ettirilmiş olan yukarıdaki ücretler için Ku
şadası Marina eski müdürü Haydar Mengi tarafından PRESİDENT isimli teknenin borcunun bu
lunmadığı yolunda gerçek dışı tahsilat makbuzları düzenlettirildiği, (Ek : 15/73-75) 

Turban eski Genel Müdürü Ömer Bilgin'in, Özer Çiller'e ait borcun tamamının ödenmiş ol
duğu yolundaki basın açıklaması sırasında ibraz ettiği tahsilat makbuzlarının, sözü edilen hayali 
tahsilat makbuzları olduğu, 

Bu durumun, Kuşadası Marina Müdürlüğü personelinin yazılı tutanakları ile de teyit edildiği, 
(Ek: 15/34-40) 

Anlaşılmıştır. 
Ayrıca konu ile ilgili olarak müstakil bir rapor düzenlenmiştir. 

3.11.1.3. OKAN ÜNALMIŞER'İN ATANMASI: 
Açıktan atama yapılmamasına ilişkin Başbakanlığın 02.08.1993 tarih ve 10104 sayılı genel

gesine aykırı olarak, Turban Eski Genel Müdürü Ömer BİLGİN ve Personel Eğitim ve İdari İşler 
Başkanı Ahmet DÜNDAR imzalı 08.06.1994 gün, PEB-2351-3781 sayılı yazısı ile Okan Ünalmı-
şer'in Turban Kuşadası Müdürlüğü daimi kadrosuna açıktan atandığı, (Ek: 16/1-2) 

Bu atamanın; Özer ÇİLLER'in oğluna tenis hocası sağlamak amacına yönelik olduğu şeklin
de işletme personeli tarafından şifahi beyanlarda bulunulduğu, 

Göreve başladığı 15.06.1994 tarihi ile buradaki görevden ayrıldığı 12.12.1994 tarihleri arasın
da maaş alma dışında işletmeye hiç uğramadığı ve işletmenin herhangi bir departmanında da çalış
madığı anlaşılan adı geçenin, Genel Müdürlüğün 12.12.1994 tarih, PEB-3265-9484 sayılı yazıları 
ile Elmadağ Dağevi İşletme Müdürlüğü'ne naklen tayin edildiği, (Ek: 17/1-21) 

Belirlenen bu hususların, 11.07.1996 tarih 96/556 sayılı Turban Kuşadası Marina Müdürlü
ğü'nün Araştırma Komisyonu'muza muhatap yazıları ile de teyit edildiği, (EK: 18/1-2) 

Adı geçenin Özer Çiller'e yakınlığı ön plana çıkartılarak açıktan atanmasında, işe gelmeden 
ücret ödenmesinde Turban eski Genel Müdürü Ömer BİLGİN ve Personel Eğitim ve İdari İşler Da
ire Başkanı Ahmet DÜNDAR'ın sorumluluğu bulunduğu, 

Anlaşılmıştır. 
3.11.1.4. 135 NO'LU "PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI": 
135 no'lu "Personelden Alacaklar Hesabı" nın tetkikinde; 
Turban Kuşadası Marina eski Müdürü Haydar MENGİ'nin; işletmeye olan borçlarının; 

31.12.1994 yılı sonu itibariyle 77.797.943.-TL., 31,12,1995 yılı sonu itibariyle ise 177.419.449.-
TL. olduğu, 1996 yılına alacak devreden bu miktarların hala kapatılmadığı, (Ek: 19/1-5) 

İşletmeye dahil personel ve işçinin işletmeye olan çeşitli borçlarının takip edilmesinde kulla
nılan bu hesabın; adı geçen müdür tarafından amacına aykırı olarak sıfır faizle alınan kredi gibi kul
lanılmış olmasının, 1050 sayılı yasa hükümlerine göre "Zimmet " fiilini oluşturduğu, 
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Öte yandan, personele her yönü ile örnek olması gereken müdür seviyesindeki bir kişinin ida
reyi zarara sokacak şekilde hareket etmesinin yönetim sorumluluğu ile bağdaşmadığı, bu fiilinin 
yasal yönünün yanısıra idari yönden de cezalandırılmasını gerekli kıldığı, 

Kanaatine varılmıştır. 
3.11.1.5. USULSÜZ PERSONEL ALIMLARI: 
Turban Turizm A.Ş. Kuşadası Marina İşletmesi'ne 1993-1995 yıllarında; ismi belirlenen 40 

kişinin usulsüz olarak işe alındığı görülmüş, ' 
Genel Müdürlüğün diğer ünitelerinde de aynı şekilde usulsüz işe alımların tespit edilmesi üze

rine; konu bütünlüğünün sağlanması bakımından usulsüz personel alımları ayrı bir rapor olarak dü
zenlenmiştir. (Ek :20/1-2) 

3.11.1.6. 1995 YILINDA ÖZER ÇİLLER VE KORUMALARINA AİT VE ÖDENME
YEN YEMEK VE İÇKİ BEDELİ: 

12.03.1995-01.04.1995 tarihleri arasında, Kuşadası Marina Müdürlüğü tarafından Özer ÇİL
LER ve korumalarına verilen yemek ve içki bedelini gösterir tutanak ilişikte sunulmuştur. 
(Ek:21/l-2) 

Adı geçen ve korumalarına verilen bu hizmetler karşılığı, işletmeye herhangi bir ücret ödeme
diği anlaşılmıştır. 

3.11.2. DEĞERLENDİRME-SONUÇ : 
Turban Genel Müdürlüğü hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin olarak, işlemleri incelenen 

Kuşadası Marina Müdürlüğü'nde; 
1. 1993-1995 yıllarında yaptırılmış olan ayrıntısı Bilirkişi Teknik Heyet Raporu'nda yazılı in

şaat ve tadilat işlerinin; 
a) Günün rayicinin çok üzerinde teklif veren Erten MÜhendislik'e ihale edildiği, 
b) Ödemelere esas geçici kabul ve kesin kabul tutanaklarının, ara hakediş raporlarının, ke

sin hesap ve kesin hakediş raporlarının mevcut olmadığı, 
c) İhale konusu işlerin ya hiç yapılmadığı veya kısmen yapıldığı, 
d) Erten Mühendislik firmasına avans adı altında yapılan ödemenin 24.082.753.649.-TL ol

duğu, 
2. İş yaptığı gerekçesiyle adı geçen firmaya avans adı altında yapılan ödemenin; Maliye Ba

kanlığı Müfettişlerinin tespitleri ile Turban Genel Müdürlüğü yetkililerine zaman zaman hatıra da
yalı hayali faturalar verdiği ortaya çıkan Erten Mühendislik tarafından yine Genel Müdürlük yetki
lilerine hatıra dayalı menfaat sağlama kastı ile düzenlenmiş faturaların karşılığı olduğu, 

Yapılan işlerle ilgili tüm Komisyon kararlarının, iş bitimini takiben Genel Müdürlük Yöneti-
..minin baskıları sonucu düzenlenmiş uydurma kararlar olduğu yolundaki işletme personeli beyan
larının yukarıdaki kanaati güçlendirdiği, 

3. Erten Mühendislik'in düzenlediği İstanbul Defterdarlığı tarafından teyit edilen ve hayali 
imalatlara yapılan ödemelere ait faturaların muhtemelen KDV'leri ödenmek suretiyle temin edilen 
faturalar olduğu, (Ek: 22/1-2) 

4. Ayrıcalıklı bir şekilde verilen hizmetlere düşük tarife uygulanmak suretiyle geçmiş yıllarda 
Özer Çiller adına tahakkuk ettirilmiş ve bu güne kadar ödenmemiş 114.066.-DM'lık borcunu, 
ödenmiş gösterme kastı ile personele hayali tahsilat makbuzları düzenlettirdiği anlaşılan, Kuşada
sı Marina eski Müdürü Haydar Mengi ile, söz konusu borcun tamamının ödenmiş olduğu yolunda
ki basın açıklamasında, bu hayali makbuzları resmi belge olarak basına gösteren Turban eski Ge
nel Müdürü Ömer Bilgin'in, 

İşletme alacağının tahsil edilememesinden, birlikte ve eşit oranda sorumlu oldukları, 
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5. Başbakanlığın 02.08.1993 tarih ve 10104 sayılı genelgesi hilafına, Turban Kuşadası Mari
na Müdürlüğü daimi kadrosuna açıktan ataması yapılmış olan Okan ÜNALMIŞER'in işletmenin 
hiçbir departmanında çalışmadığı, ücret alma dışında işletmeye hiç bir zaman uğramadığı hususla
rının Kuşadası Marina Müdürlüğü'nün Komisyonumuza olan yazıları ile kesinlik kazandığı, 

Adı geçenin, Özer Çiller'in oğluna tenis öğretmek üzere atandığı yolunda personel şifahi be
yanlarının bulunduğu, 

Bu durumlara göre; Başbakanlık Genelge'si hilafına atama yapılmasında ve hiç çalışmadan 
ücret ödenmesinde, bu şekilde idare aleyhine ve üçüncü kişiler lehine icraatta bulunulmasında Tur
ban eski Genel Müdürü Ömer BİLGİN ile Personel Eğitim ve İdari İşler Başkanı Ahmet DÜN-
DAR'ın sorumlu olduğu, - . - . ' . • 

6. İşletmeye dâhil personel ve işçinin çeşitli borçlarının takip edilmesinde kullanılan 135 no'lu 
Personelden Alacaklar Hesabı'nı Turban Kuşadası Marina eski Müdürü Haydar MENGİ'nin ama
cına aykırı olarak sıfır faizle kredi gibi kullanmış olmasının, 1050 sayılı yasa hükümlerine göre, 
tahsil edilecek "Zimmet" fiili kapsamına girdiği, 

Ayrıca 177.419.449.-TL. borcu olan ve personele her yönüyle örnek olması gereken müdür se
viyesindeki bir insanın idareyi zarara uğratacak şekilde hareket etmesinin yönetim sorumluluğu ile 
bağdaşmadığı, 

Kanaatine varıldığından, ilgililer hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması gerekir. 
Sonuç olarak; 
Turban A.Ş. Genel Müdürlüğü hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin olarak, işlemleri incele

meye alman Kuşadası Marina İşletme Müdürlüğü'nde; 
a) Erten Mühendislik firmasına 1994-1995 yıllarının mizan kayıtlarına göre ödendiği belirle

nen toplam 24.082.753.649.-TL.'nın, Teknik Rapora göre 7.804.606.027.-TL.'sının ayıplı imalat
lar karşılığı, 16.278.147.622.-TL.'sının da hayali, karşılıksız ödemeler olduğunun belirlenmesinin 
yanı sıra', 

Adı geçen firmanın sahte ve yanıltıcı belge düzenlediği hususu, yine Maliye Bakanlığı Teftiş 
Kurulu Başkanlığı'nca düzenlenen rapor ile de tespit edilmiştir. 

Öte yandan, 1994-1995 yıllarında işletmede yapılan; imalat, tadilat, bakım ve onarım işlerinin 
usulsüz olduğu, yapıma ilişkin kararların iş bitiminden sonra alındığı, İşletme eski Müdürü Haydar 
MENGİ ile Genel Müdürlük yetkililerinin baskıları sonucu imzalandığı gerçeği, işletme personeli 
tarafından müştereken düzenlenen tutanaklarda belirtilmiştir. 

Bu itibarla, işletmeyi ayıplı imalatlar dahil toplam 24.082;753.649.-TL.'lık zarara uğratan dö
nemin İşletme Müdürü Haydar MENGİ ile Turban eski Genel Müdürü Ömer BİLGİN ve diğer yet
kililer hakkında gerekli yasal işlemler yapılmalıdır. 

b) Açıktan atama yapılmamasına ilişkin Başbakanlığın 02.08.1993 tarih ve 10104 sayılı genel
gesi hilafına; 

Özer ÇİLLER'in oğlunun tenis hocası olduğu istihbar edilen Okan ÜNALMIŞER'in da için
de bulunduğu 42 kişinin ataması yapılarak işe başlatıldığı tespit edilmiştir. 

Okan ÜNALMIŞER'e işe gelmeden ücret ödenmesinde ve mevzuata aykırı olarak raporda be
lirtilen atamaların yapılmasında başta Turban eski Genel Müdürü Ömer BİLGİN ile Personel Eği
tim ve İdari İşler eski Başkanı Ahmet DÜNDAR sorumlu bulunmuştur. 

c) Ayrıntısı yukarıda belirtildiği üzere, 135 No'lu Personelden Alacaklar Hesabını amacı dı
şında faizsiz kredi gibi kullanan, böylece işletmeyi nakit sıkıntısına sokan, İşletme eski Müdürü 
Haydar MENGİ'nin, belirtilen bu eylemi 1050 sayılı yasaya göre tahsil edilecek zimmet fiilini 
oluşturmaktadır. 

Adı geçen hakkında, yasal işlem yapılmalıdır. . 
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d) Özer ÇİLLER ve Korumalarına verilen yemek ve içki parasının şirkete ödettirilmesinden 
Kuşadası Marina Müdürü Haydar MENGİ'nin sorumlu olduğu düşünülmektedir. 

e) Komisyonumuza tanınan sınırlı sürede, tespit edilemeyen, belgeler veya diğer gider hesap
larında gizlenen miktarlarla, gelirlerden yapılan, ancak ortaya çıkarılması kapsamlı bir incelemeye 
bağlı olan miktarlar göz önüne alındığında, yapılan yolsuzluk miktarının çok daha büyüyeceği ve 
tespit edilenin en az 2-3 katı olacağı, muhakkaktır. 

Yukarıda arz ve izahına çalışılan bu yolsuzlukların, Kuşadası Marina İşletme Müdürü ve ona 
bağlı bir kaç idareci tarafından yapıldığı düşünülse bile, yapılan yolsuzluğun diğer işletmelerdeki 
boyutu düşünülünce, İşletmedeki bir kaç idarecinin buna cesaret edemeyeceği, 

Ayrıca; 1994-1995 yılları gibi Turban A.Ş.'deki yolsuzlukların, gazete ve televizyonlarda he
men hemen her gün ilan edildiği, haber yapıldığı ve medya tarafından üzerine gidildiği bir dönem
de, Genel Müdür ve üst seviyedeki yöneticilerden habersiz yapılamayacağı, 

Gerçeği ortaya çıkmaktadır. 
Diğer taraftan 1993-1995 dönemlerinde çoğalan yolsuzluk söylentileri T.B.M.M. KİT Komis

yonu görüşmelerinde dile getirilmesine rağmen, dönemin Genel Müdür'ü Ömer BİLGİN'in bu söy
lentileri yalanladığı, müfettişlere teftiş, inceleme ve soruşturma yaptırmadığı, hatta askerlik dönü
şü göreve dönmesi gereken 2 müfettişi 8 ay gibi uzun bir süre işe başlatmadığı, 

Yine; 
Her yıl Genel Müdürlüğe gönderilen mizan kayıtlarında; kabarık olarak görülen rakamların se

bebinin araştırılmadığı; 
Böylece yolsuzluğun artarak devamına sebep olunduğu, 
Anlaşıldığından, 
Yukarıda maddeler halinde değinilen hususlar değerlendirildiğinde; Turban Turizm A.Ş eski 

Genel.Müdürü Ömer BİLGİN ve diğer üst düzey yöneticiler ile Personel Eğitim ve İdari İşler Baş
kanı Ahmet DÜNDAR ve Kuşadası Marina eski Müdürü Haydar MENGİ'nin birlikte hareket et
tikleri ve müştereken sorumlu oldukları kanaatine varılmaktadır. 

Adı geçenler hakkında yasal işlem yapılmalıdır. 
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3.12. SAİT HALIM PAŞA YALISI 

3.12.1. İNCELEME: 
12 Kasım 1995 tarihinde yandığı belirlenen, Sait Halim Paşa Yalısı ile ilgili olarak Komisyo

numuza intikal eden belge ve dokümanların incelenmesinde; 
1. Basına intikal ettiği şekliyle yangından bir yıl önce S.H.P. Yalısı'nın yakılacağı hususunun 

İstanbul Milletvekili Sn. Halit DUMANKAYA tarafından Meclis gündemine getirildiği ve yazılı 
sorularla dönemin Başbakanına intikal ettirildiği anlaşılmıştır. (Ek:2/l-8) 

2. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Korumu Kanunu'nun izinsiz müdahale ve kullan
ma yasağı hakkındaki değişik 9. maddesinde; 

"Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları çerçevesinde koruma kurullarınca alınan kararlara 
aykırı olarak, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında, her çeşit inşai ve fiziki mü
dahalede bulunmak, bunları yeniden kullanıma açmak veya kullanımlarını değiştirmek yasaktır. 
Onların inşaat, tesisat, sondaj, kısmen veya tamamen yıkma, kazı veya benzeri işler inşai ve fiziki. 
müdahale sayılır." 

Yine aynı Kanunun cezalara ilişkin 65. maddesinde de; 
"Bu Kanunun 9. maddesine aykırı hareket edenler için : 
a) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının yıkılmasına, bozulmasına, tahribi

ne, yok olmasına veya her ne suretle olursa olsun zarara uğramalarına kasten sebebiyet verenler iki 
yıldan beş yıla kadar ağır- hapis ve ellibin liradan ikiyüzbin liraya kadar ağır para cezasıyla ceza
landırılırlar. 

Bu fiiller korunması gerekli kültür ve tabiat varlığını yurt dışına kaçırmak maksadıyla işlen
miş ise yukarıda belirtilen cezalar bir kat arttırılır. 

b) Sit şartlarına ve korunma planlarında, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurul
larınca belirlenen alanlarda öngörülen şartlara aykırı izinsiz inşaat yapan veya yaptıranlar bir yıl
dan üç yıla kadar ağır hapis ve ellibin liradan ikiyüzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandı
rılırlar. i 

c) Bu Kanunda belirli usuller dışında usulsüz yıkma veya imar izni verenler iki yıldan beş yı
la kadar ağır hapis cezası,Sayrıca ellibin liradan ikiyüzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalan
dırılırlar.'" ' . ' ' ' . ' 

Hükümleri bulunmaktadır. (Ek:3/l-22) 
3. 3194 sayılı İmar Kanunu ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu'nda: Onarım (Restorasyon) işle

riyle ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden gerekli ruhsatların alınacağı 
hükme bağlanmıştır. i . 

4. İstanbul Büyükşehjr Belediye Başkanlığı'nm, İstanbul Milletvekili Sn. Halit DUMANKA-
YA'ya muhatap 14.11.1995 gün, 1066 sayılı yazıda; 

"a) Yalıda istenilen çatı onarımı, dış cephe boyası, kalorifer tesisat, elektrik tesisatı ve ufak 
çaplı onarımların yapılabilmesi için güncelleştirilmiş rölevyenin Kurula mutlaka iletilmesi; 

b) Belirtilen işlerin yerleri, özellikleri ve nasıl yapılacaklarını anlatan ayrıntılı çizimler ile mal
zeme yapım ve analiz raporuyla birlikte mutlaka kurula iletmeleri gerektiği; 

c) Bütün bunlar için dış cepheye zarar vermeyecek bir iskelenin kurulabileceği, ancak Şantiye 
binasının kurulacak yerinin ancak Kurulca yapılabilecek inceleme sonucunda belirlenebileceği, 

' d) Bütün bu işlemler yapıldıktan sonra, Kurul'ün alabileceği yeni bir karar sonrasında Yalı'nın 
restorasyonu için bir izin verilebileceği Boğaziçi İmar Müdürlüğü'müz tarafından bir yazı ile ile
tilmiştir. 
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Ancak, bu güne kadar; 
a) Hiçbir kişi veya kurum, Başkanlığımıza bağlı ilgili birimler ile Sarıyer İlçe Belediye Baş

kanlığı' na bir izin ve müracaatta bulunmamış; 
b) Yalı'nın restorasyonu için Başkanlığımız tarafından hiçbir kişi ya da kuruma bir izin ya da 

ruhsat verilmemiştir." 
Şeklinde görüşlere yer verilmiştir. (Ek:4/l-4)) 
5. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nin S.H.P. Yalısı'nda meydana gelen yangınla 

ilgili olarak; 2863 sayılı K. ve T.V.K. Yasası'nın, 3194 sayılı İmar Yasası'nın ve 2960 sayılı Bo
ğaziçi Yasası'nm ilgili hükümlerine aykırı işlem yapıldığı iddiasıyla 28.11.1995 gün, 95.06.1391 
sayı ile Sarıyer C. Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştun (Ek:5/1-3)) 

6. Sait Halim Paşa Yalısı ile ilgili olarak; "Koruyucu Güvenlik Esasları, Yangın Talimatı ve 
Denetleme Yönergesi Doğrultusunda Başbakanlık Savunma Sekreteri Mehmet GÜREL'in düzen
lemiş olduğu rapor 20.02.1995 tarihli ekte sunulmuştur. (Ek:6/l-7)) 

7. 1991 yılında; S.H.P. Yalısı'nda yangın alarm sistemini yaptığı anlaşılan EEC firmasının, İs
tanbul Milletvekili Sn. Halit DUMANKAYA'ya muhatap 16.04.1996 tarihli yazısında özetle; bi
nada Otomatik İhbar ve Yangın Algılama Sistemi"nin tesis edildiği, bu sisteme göre; farklı duyar
lıktaki özelliğe sahip dedektörlerle, yangın sinyalleri veren duman, sıcaklık gibi hususların algılan
dığı, -

Adı geçen firma ile 1992-1993 yıllarında bakım sözleşmesi yapılmasına rağmen, 1994-1995 
yıllarına ait bakım sözleşmesi bulunmadığı, 

Hususlarına yer verilmiştir. (Ek:7/l-9) 
8. Komisyonumuzda görevli Teknik elemanların yaptıkları tespitlere ilişkin "Bilirkişi Rapo

ru" ile Kültür Bakanlığı ve üniversitelerde görevli, konusunda uzman şahısların düzenlemiş olduk
ları raporlar ekte sunulmuştur. (Ek:8/l-23, 9/1-22,10/1-5) 

9. Konu ile ilgili olarak; 
-S.H.P. Yalısı Mal Saymanı İlhan DEMİRTAŞ'in 28.06.1996 tarihli, (Ek: 11/1-2) 
-S.H.P. Yalısı Mal Sayman Yardımcısı Abdullah ILGAZLI'nın 28.06.1996 tarihli, (Ek:12/1-

3> , 
- S H P . Yalısı'nda çalışmakta iken iş akdi fark edilen Aydın DURMAZ'in 28.11.1996 tarih

li, (Ek: 13/1-2) 
- Mesut RAHMAN'in noter tastikli, (Ek: 14/1-4) 
Yazılı beyanları rapor eklenmiştir. 
3.12.2. DEĞERLENDİRME-SONUÇ 
İçindeki tarihi eserlerle birlikte başlı başına bir tarih olan paha biçilmez S.H.P. Yalısı, 

12.11.1995 tarihinde ister kasıtlı olarak yakılmış, isterse de kendiliğinden yanmış olsun, çalışma
mızın bu tarihi değerleri geri getiremeyeceği muhakkaktır. Ancak; mevcut durumun belirlenmesi 
ve bundan sonra alınacak tedbirlere ışık tutması bakımından, raporun inceleme bölümüne alman 
belge ve dokümanların konular halinde değerlendirilmesi gerekli görülmektedir. 

Şöyle ki;. 
3.12.2.1. GÜVENLİK YÖNÜNDEN: 
1. İstanbul Milletvekili Sn. Halit DUMANKAYA tarafından, S.H.P. Yalısı yangınından bir yıl 

önce, adı geçen yalının yakılacağı hususunun Meclis gündemine getirilerek dönemin Başbakanına 
yazılı sorularla duyurulduğu, 

2. Bu tür bina ve tesislerin; Kültür Bakanlığı Savunma Sekreterliği'nce hazırlanan "Bina ve 
Tesislerin Yangından Korunması Hakkındaki Yönerge'Me belirlenen esaslara uygun olarak korun
madığı, 
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3. Yangın söndürme tüplerinin çalışmaz olduğu, standartlara uymadığı ve tüplerin muhteme
len çıkabilecek yangınlarda anında kullanılmasını sağlayan ilgili yerlere yerleştirilmediği hususla
rına ilişkin Başbakanlık Savunma Sekreterliği'nce düzenlenen raporun gereğinin yapılmadığı, 

4. Tarihi binalarda yapılacak tadilat, bakım ve onarım gibi fiili müdahaleler, 2863 sayılı Kül
tür ve T.V.K. Kanunu'nun 9. ve 65. maddeleri ile izine bağlandığı halde, S.H.P. Yalısı'nda yapıl
dığı anlaşılan ilave imalat, tamirat ve tadilat gibi işler için, Kanunda ismi geçen Yüksek Kurul'dan 
izin alınmadığı, 

5. 1991 yılında EEC firması tarafından Uluslararası Standartlara uygun olarak yapılmış olan 
ve binanın muhtelif yerlerine tesis edilen "Otomatik İhbar ve Söndürme SistemlerF'nin büyük bir 
kısmının çalışmadığının rapor edildiği, 

Duman ve ısıya karşı duyarlı olan dedektörlerin 1994-1995 yıllarında bakım ve onarım sözleş
melerinin yapılmamasına rağmen, firma tarafından yapılan tespitlere göre; sistemin devre dışı bı
rakıldığının kesinlik kazandığı, 

6. Tarihi binaların yangına karşı korunması için çatı aralarının boş ve temiz tutulması gerekir
ken, bu tedbire riayet edilmeyerek kullanılmayan eşyalarla doldurulduğu, 

7. Tarihi binaların maruz kalabileceği.(Yangın, hırsızlık, deprem, su baskını v.b.) muhtelif 
olumsuz olayların önlenebilmesi için sorumlu ve eğitilmiş personel çalıştırılması, yangın alarm sis
temlerinin personelin duyabileceği yerlere yerleştirilmesi ve itfaiyeye bağlanması gibi mevzuat ge
reği hususlann yerine getirilmediği, 

8. Yıllardır arızalı olduğu yetkililerce bilinen itfaiye irtibat telefonunun, bir türlü.arızasının ıs
lahı yoluna gidilmediği, 

9. 1994 yılına kadar hem tarihi eserler, hem de yalı sigortalı iken, 1995 yılında sigorta işlemi
nin yaptırılmadığı, 

3.12.2.2. İNŞAAT YÖNÜNDEN : 
Müteahhit Mesut RAHMAN'ın; rapor eki noter tastikli ifadesinde; 
S.H.P. Yalısı'nda; 
- Bir adet tuvalet, 
- Carlton Oteli otopark dolgusu, 
- Yalının duvarlarının onarımı, 
- Yalının boyanması, 
- Ahşap iskele onarımı,' 
Gibi işlerinin müteahhitlerce yapıldığı, 
- Pissu kanalizasyonu, 
- Yalı otomatik kapı alarmı, 
- Yalının su deposu yapımı ve devir daiminin değişimi, 
-Yalı bahçe mermerlerinin değişimi ve cilalanması, 
- Yalı tuvaletlerinin onarılması, 
- Carlton Oteli'ndealiminyum duvar yapımı, 
- Aynı Otelin arsa temizliği ve dolgu işi, 
- Yalının mutfak tadilatı işlerinin, 
İse hiç yapılmadığı, yapılmış gibi fatura alınarak şirketin zarara uğratıldığı belirtilmiştir. 

(Ek:14/l-4) 
Aynı hususlar diğer ifadeler ile de teyit edilmiştir. (Ek:l 1/1-2, 12/1-3, 13/1-2) 
Diğer taraftan, Komisyonumuzda görevli Bayındırlık Bakanlığı teknik elemanlarının mahal

lindeki tespitlerine göre düzenlemiş oldukları 23.07.1996 tarihli Bilirkişi Raporunda; 
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Bayındırlık birim fiyatlarına göre; 
- 1993 yılında yapılan ihaleler toplamının 601.708.750..-TL. olmasına ve bu miktarın öden

mesine rağmen yapılan işlerin; 69.000.000.-TL. değerinde olduğu, 
- 1994 yılındaki ihaleler toplamı 9.782.930.000.-TL. olması ve bu miktarın ödenmesine kar

şılık, yapılan işlerin 396.493.750.-TL.'ya tekabül ettiği, 
Belirtilmektedir. (Ek:8/1-23) 
Teknik Rapor eki listede unvanları yazılı müteahhitlere yapılan toplam 10.037.544.700.-

TL. 'lık ödemenin karşılıksız olduğu, görülmektedir. 
Ayrıca; konuya ilişkin ifadeler, bu hususu doğrulamıştır. 
Bu tespitlere göre, S.H.P. Yalısı adına, fatura düzenleyen Cağaloğlu İnşaat, Doğuş Pazarlama, 

Şafak Yapı, Başaran Hafriyat, Dpğuer Ticaret ve Albaş Ticaret'in düzenlemiş oldukları faturaların 
KDV'si ödenerek veya komisyon karşılığı alınan yanıltıcı belgeler olduğu anlaşılmıştır. 

Ak Hafriyat, Cağaloğlu İnşaat ve Altaş Ticaret hakkında inceleme yapan Vergi Dairelerinin 
yazılarından bu firmaların sahte ve yanıltıcı belge düzenledikleri varılan kanaatimizi doğrulamak
tadır. (Ek: 15/1-13) 

Öte yandan, bu tür yapıların onarım, inşaat, tesisat, sondaj, kısmen veya tamamen yıkma, ka
zı ve benzeri işlerin fiziki müdahale sayılacağı ve Koruma Yüksek Kurulu'nun iznine tabii olaca
ğı, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 9. maddesinde hükme bağlanmış 
olmasının yanısıra, bu maddeye aykırı davranışta bulunanların hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar ağır 
hapis cezası ile tecziye edilecekleri hususu yine aynı Kanunun 65. maddesinde açıkça beyan edil
miştir. 

Altı ay önce boyanan bu yalının, altı ay sonra yeniden boyanması düşündürücü olmakla bir
likte izin yönünden de, 2863 sayılı Kanun 9. maddesine, ruhsat yönünden, 3194 sayılı İmar Kanu
nu ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu'na aykırı bulunmaktadır. 

Kaldı ki; Emek İnşaat firmasının 02.08.1995 tarihli müracaatı üzerine; III numaralı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarım Koruma Kurulu, 10.08.1995 tarih ve 7517 sayılı kararında; binaya zarar verme
den iskele kurulabileceği ve şantiye dahil diğer işlerin yapımı için ekli kararda belirtilen noksan
lıkların ikmalinden sonra ruhsat alınabileceği belirtilmiştir. (Ek: 16) 

Yalının; restorasyonu için; hiçbir kişi ve kuruma herhangi bir izin ve ruhsat verilmediği hu
susları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün istanbul Milletvekili Sn. 
Halit DUMANKAYA'ya yazdığı 14.11.1995 tarih ve 1066 sayılı cevabi yazıda belirtilmiştir. 

Yasalara göre alınması gereken izni almamak, sahte ve yanıltıcı belgelere karşılık ödemede 
bulunmak gibi* eylemleri gerçekleştiren ilgililer hakkında, yasal işlem yapılmalıdır. 

3.12.2.3. TARİHİ ESERLER YÖNÜNDEN : 
Komisyonumuz adına 12.11.1995 tarihinde S.H.P. Yalısı'nda inceleme yapan Kültür Bakan-

hğı'na bağlı Müze Müdürü Sema KOÇ ile Ressam Vural YURDAKUL'un düzenlediği 17.07.1996 
tarihli raporda; yangının nedenleri üzerinde durulmadığı, 

Ancak; Yangından kurtarılarak, muhafaza altına alınan ekli raporda durumları belirtilen, 2863 
sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu kapsamı içine giren 18. yüzyıl sonuna tarihi enen eserler, 
koruma açısından son derece gayri müsait şartlar altında ve yangından kurtarıldığı gibi, isi, pisliği, 
tozu ve tuzlu suyu ile kaderine terk edilmiş bulundukları gerçeğini göz önüne sermelerinin yanı sı
ra, hasar görmüş tarihi eserler hakkında; 

Yalının giriş katında bulunan, Türkiye'nin en büyük ebatlı (400x800cm) ve içinde bizzat Sait 
Halim Paşa'nında bulunduğu bir av sahnesini gösterir orjinal yağlı boya tablo, yangın sonrası hiç 
dokunulmadan, içerideki tüm olumsuz koşullara karşın, itfaiye erlerinin söndürme sırasında kullan-
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dıkları tuzlu deniz suyunun tahribatı ile durmakta olduğu, tuvali deforme olmuş ve resmin tüm yü
zeyinde oksidasyonun başladığı, yüzeyde yer yer vernik solmalarının ve çatlamaların olduğu yo
lundaki tespitlerle bir an önce önlem alınması, yangının getirdiği felaket resme daha çok yansıma
dan, Sanat Tarihi açısından çok büyük öneme haiz olan bu tablonun, en kısa zamanda hak ettiği şe
kilde bakım ve restorasyonunun yapılması, 

Değeri trilyonları bulan bütün kültür varlıklarının (tablolar, mobilyalar, avizeler) şu anda bu
lundukları yerlerde mobilyaları kurtlanmış, hızla değişen hava koşulları, ısı Ve nem nedeniyle cila
ları bozulmuş, kaplamaları ve sedefleri kalkmış, pirinç avizeler okside olmuş, tablolar yangından 
kurtarıldığı gibi depolanmış, 

Şeklinde tespitler yapılarak; 
Yukarıda sözü edilen, Milli Kültür Varlıklarımızdan olan, gelecek kuşaklara ışık tutacak özel

likleri bulunan bu çok kıymetli eserlerin, en kısa zamanda müsait ortamlara, temizlenerek, ilaçla
narak, hatta onarılarak nakledilmesi gerektiği, 

Önerisinde bulunulmaktadır. (Ek:9/1-22) 
Yine; Prof. Dr. Dinçer ERİMEZ, Dr. Ayla YILMAZ, Türk İslam Eserleri Müze Müd. Vekili 

Cahit AVCI, Müze Müdürü Sema KOÇ, Restoratör Vural YURDAKUL ve Rahmi ARSLAN im
zalı Komiyonumuza muhatap 01.10.1996 tarihli raporda özetle; 

S.H.P. Yalısı'nda yangından sonra incelenen tüm eserlerin orijinal olduğu, yangın öncesi is
viçre'ye kaçırılmış orijinal bir sanat eseri olmadığı, belirtilerek; 

S.H.P. Yalısı yangınında, yalı görevlilerince kurtarılan, mobilya, obje ve diğer eşyaların yalı 
alanı içinde değişik mekanlardan toplandığı tespiti ile bu eşyaların eski sayım defterleri ile karşı
laştırılarak incelenmesi için Komisyon Başkanlığı'na başka bir uzman ekibin bilirkişi olarak görev
lendirilmesi önerisinde bulunulduğu görü!mektedir.(Ek: 10/1-5) 

Kültür Bakanlığı elemanları tarafından düzenlenen raporda, tek tek isimleri geçen, sanat tari
hi açısından büyük öneme haiz tablo ve paha biçilmez tarihi hazinenin kurtarılabilmesini teminen; 
konu Komisyonumuzca T.B.M.M. Başkanı Sn. Mustafa KALEMLİ'ye intikal ettirilmiştir. 

Sonuç olarak; 
Raporun bundan önceki bölümlerinde arz ve izahına çalışılan; 
a) Yangından bir yıl önce, Yalının yakılacağı hususunun Meclis gündemine getirilmesi, Sn. 

Başbakana yazılı soru şeklinde duyurulması, Yalının korunması yönünde mevzuat hükümlerinin 
ihlal edilmesi, Savunma Sekreterliği'nce düzenlenen raporda önemle belirtilen eksiklikleri gideri
ci önlemlerin zamanında alınmaması, çalışmadığı ilgili firmanın raporu ile belirlenen "Otomatik 
İhbar ve Yangın Söndürme Sistemleri" ile yangın öncesi arızalı olduğu belirlenen telefonun ıslah 
edilmemesi, çıkabilecek yangında daha büyük zararın çıkmasına yardımcı olacak şekilde yalı çatı 
aralarının kullanılmayan eşyalarla tıka basa doldurulması, yalının 1995 yılı sigorta işlemlerinin ik
mal edilmemesi, 

b) 2683 sayılı Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu'nun, konuya ilişkin 65. madde
sinde; 3 ve 5 yıl gibi ağır hapis cezası müeyyideleri bulunmasına rağmen, adı geçen yalıya fiili mü
dahale mahiyetindeki işlerin yapımı için, aynı Kanunun 9. maddesi ile "Yüksek Kurul"dan alınma
sı gereken müsaadenin alınmaması, 

c) 3194 sayılı İmar Yasası ile 2960 sayılı Boğaziçi Yasası'na göre; İstanbul Büyükşehir Bele
diyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden alınması gereken ruhsatın alınmaması, 

d) 10.037.544.700.-TL'lık ödeme karşılığı işletme hesaplarına alınan Bilirkişi Raporuna ek 
listede isimleri geçen firmalara ait faturaların, sahte ve yanıltıcı mahiyetteki belgeler olması, 
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e) Yangın olayının meydana geldiği 12.11.1995 tarihinden bu güne kadar, yangın nedeniyle 
hasar görmüş, isimleri raporda zikredilen paha biçilmez değerdeki tarihi eserlerin korunması yö
nünde herhangi bir tedbirin alınmaması, son tespitlere göre alındığı belirlenen tedbirlerin de koru
madan ziyade şans eseri kurtulan eserlerin yok olmasına yardımcı olacak neviden olması, 

Gibi hususlar birlikte değerlendirildiğinde; 
Paha biçilemeyen kültür ve sanat hazinesi ecdat yadigarımız S.H.P. Yalısı'nın tahribatına ne

den olan yangının, planlı bir eylem olduğu görüşü ağırlık kazanmaktadır. 
Konunun tam aydınlatılması amacıyla; 
Yangının çıkmasına, büyümesine ve yangın sonrası yaşanan olumsuzlukların devam etmesine 

sebep olduğu bilinen ve raporda değinilen tedbirsizliğin devamında ihmali, kusuru ve kastı bulu
nanların tesbiti için, kapsamlı bir soruşturma açılması ve varılacak sonuca göre durumun yargıya 
intikal ettirilmesinin, v 

Uygun olacağı kanaati ile düzenlenmiştir. 
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3.13. İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

3.13.1. İNCELEME 

3.13.1.1. SAADETTİN YILDIZ : 
İstanbul Bölge Müdürlüğü'nc bağlı Abant, Yalova ve Kilyos İşletmeleri'nin yatak, çarşaf ve 

havlu gibi ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen, adı geçen Bölge Müdürlüğü tarafından; Saadettin 
YILDIZ, Yılmaz Pazarlama ve Ali AKFA firmalarından yazılı teklif alındığı, 

En uygun teklifi veren Saadettin YILDIZ firmasıyla 20.02.1996 tarihinde 1.357.805.000.-TL. 
muhteviyath sözleşme imzalandığı, 

Görülmüştür. 
Bu firma hakkında, İstanbul Defterdarlığı İhbarlar ve Denetim Koordinasyon Gelir Müdürlü-

ğü'nün 03.10.1996 tarih, 34817 no'lu cevabi yaz: sı ekinde Komisyona gönderilen belge ve rapor
lara göre; defter ve belgelerini incelemek üzere süresi içerisinde ibraz etmeyen mükellefin Vergi 
Usulleri Kanunu'nun 344/6. maddesi gereğince vergi kaçakçısı sayıldığı, 1996 yılı için re'sen KDV 
tahakkuk ettirilmesine hükmedildiği anlaşılmıştır] (Ek:2/lj13) 

Bu nedenle adı geçen firma ve faturaları hakkında olumlu görüş beyan edilmesi mümkün de
ğildir. 

Adı geçen firmanın aşağıdaki faturalarına karşılık; 
Tarihi ; No'su : 
08.02.1996 2 
08.10.1996 3 
12.02.1996 5 
16.02.1996 7 
26.02.1996 9 

Tutarı 
298.310.000.-TL. 
298.310.000.-TL. 
198.202.500.-TL. 
397.440.000.-TL. 
463.852:500.-TL. 

1.656.115.000.-TL. 
Toplam 1.656.115.000.-TL. ödendiği anlaşılmıştır. 
Mahallinde Turban Müfettişleri tarafından yapılan tespitlere göre, söz konusu fatura muhtevi

yatı malzemelerden 724.109.000.-TL.'lık kısmı teslim edildiği halde tamamı teslim edilmiş gibi iş
lem yapılarak 932.006.000.-TL.'mn İstanbul Bölge Müdürü Ali BEYKOZ ve Müdür Yardımcısı 
Gürsel ERK tarafından zimmete geçirilmiştir. 

Yukarıda belirtilen eylemin normal bir denetimle anlaşılmayacak olması ve çok yönlü incele
me ve soruşturmayla ortaya çıkarılabilmesi zimmeti nitelikli hale getirmektedir. 

Bu nedenle, adı geçenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılmalıdır. 
Bu konuda Turban Müfettişlerince düzenlenen 04.07.1996/70-1 sayılı soruşturma raporu, ilgi-. 

si nedeniyle Kilyos Raporuna eklenmiştir. (Ek:29/l-33, Kilyos) 
3.13.1.2. JAN AJANS: 
Turban Turizm A.Ş. Müfettişleri tarafından düzenlenen 05.07.1996 gün ve 75/6 sayılı soruş

turma raporu ile, Turban Bölge eski Müdürü Ali BEYKOZ ve eski Müdür Yardımcısı Gürsel 
ERK'in JAN AJANS Ltd. ile anlaşarak gerçeğe aykırı fatura düzenlemek suretiyle toplam 
2.081.500.000.-TL.'yi zimmetlerine geçirdikleri "Devlet Alım ve Satımlarında Menfaat Sağlama" 
suçlarını işledikleri mevcut kayıtların tetkikinden anlaşılmış bulunmaktadır. 

Söz; konusu kayıtların incelenmesinde; Genel Müdürlük bünyesindeki işletmelerin tanıtımı 
amacıyla el ve stand broşürü bastırılmasının kararlaştırıldığı, 1995 yılı Kasım ayında bu amaçla 
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JAN AJANS, İmage Reklam ve Dinamik Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şirketi'nden teklif alındığı, alı
nan tekliflerin tamamının rakam değişiklikleri dışında kelime kelime birbirinin aynısı olduğu, tek
lifi uygun görülen JAN AJANS Ltd. Şirketi'yle 2.270.000.000.-TL. muhteviyatlı bir sözleşme im
zalandığı, sözleşmede belirtilen işler için firma tarafından ekli listede gösterilen 11 adet fatura kar
şılığı olan 2.270.000.000.-TL. tutarında ödemede bulunulduğu, sözleşmede yeri olmadığı halde 
Rusça broşür bastırıldığı, iki adet fatura karşılığı ekli listede belirtilen 316.250.000.-TL.'nın anılan 
firmaya ödendiği, 

Söz konusu broşürlerden ne kadar basıldığı ve işletmelere ne kadar gönderildiği bilinmemek
le birlikte faturalar ile teslim edilen malzemeler arasında uygunluk kontrolü yapılmadığı, tespitle
re göre "Türkiye Turban" broşüründen 4.950, "Turban Tatil" broşüründen 4.850 ve "El" broşürün
den 3.700 adedinin işletmelere dağıtıldığı, bu miktarların sözleşmede belirtilen miktarın aıicak 1/5 
(beşte biri)'ne tekabül ettiği ve karşılığının 460.000.000.-TL. olduğu, bu duruma göre 
1.810.000.000.-TL.+KDV olmak üzere toplam 2.081.500.000.-TL.'nın basılmayan broşürler için 
basılmış gibi, firmaya ödeme yapıldığı belirlenmiştir. 

Elde edilen veriler ve tüm dokümanlar birlikte değerlendirildiğinde; yukarıda isimleri zikredi
len kişilerin eylem birliği içinde oldukları, eylemlerine hukuki boyut kazandırmak amacıyla gös
termelik teklif aldıkları firma ile sözleşme imzaladıkları, sözleşmede belirtilen broşürlerin %80'ini 
teslim almadıkları, yanıltıcı mahiyette olan bu belgelerle toplam 2.081.500.000.-TL.'yı zimmetle
rine geçirdikleri, bu eylemin uzun, yorucu ve kapsamlı bir çalışmayla ortaya çıktığı gözönünde bu
lundurulduğunda ihtilasen zimmet olduğu kanaatına varılmıştır. 

Bu itibarla firma hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan dolayı yasal işlem yapılması ge
rekmektedir. 

Ayrıca konuda Turban Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca düzenlenen soruşturma raporu, ilgisi ne
deniyle Kilyos raporuna eklenmiştir. (Ek :28/l-33, Kilyos) 

3.13.1.3. ACAR İNŞAAT: 
Turban İstanbul Bölge Müdürlüğü'nce, 1995 yılı içerisinde Bölge Müdürlüğü ofisinde, Mar

maris Tatil Köyü'nde ve Kilyos Motel îşletmesi'nde boya, badana, peyzaj, bazı düzenleme, ona
rım ve değişim gibi işleri yapmadığı halde, yapmış gibi fatura düzenleyen bu firmaya aşağıdaki fa
turalar karşılığı; 

İstanbul Bölee'de: 
Açıklaması: 
Kapı tadilatı ve tamiratı. 
Ahşap onarımı ve cilası. 
Merdiven onarımı. 
Lavabo, klozet değjşimi. 
Pencere, aliminyum doğrama işi. 

Açıklaması : 
Yağ.b., bad., peyzaj, disko ah. düz. 
Yağ.b., bad., peyzaj, disko ah. düz. 

Açıklaması : 
Badana ve doğramaların boyanması 
Badana ve doğramaların boyanması 

Tarihi : No'su : 
13.04.1995 15339 
20.04.1995 15343 v 

18.04.1995 15341 
28.04.1995 15344 
10.04.1995 15338 
TOPLAM: 
B) Marmaris Tatil Köyü'nde : 
Tarihi: No'su-: 
27.04,1995 15320 

1995 15318 
TOPLAM : 
C)Kilyos Otel îşletmesi'nde: 
Tarihi"; No'su; 
17.04.1995 15328. 
12.04.1995 15324 

TOPLAM: 

Tutarı : 
60.950.000.-TL. 
69.000.000.-TL. 

x 70.150.000.-TL. 
64.40Ö.000.-TL. 
80.500.000.-TL. 

345.000.000.-TL. 

Tutarı: 
201.250.000.-TL. 
166.750-000--TL. 
368.000.000.-TL. 

Tutarı: 
115.000.000.-TL. 
207,000,000.-TL, 
322.000.000.-TL. 
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Olmak üzere ödenen toplam 345.000.000.+368.000.000.+322.000.000.= 1.035.000.000.-
TL.'nin İstanbul Bölge Müdürlüğü'nce bu işletmelere dekont edildiği anlaşılmıştır. (Ek:3/1-15) 

Adı geçen firma hakkında İstanbul Defterdarlığı Kocamustafapaşa Vergi Dairesi'nin 
24.05.1996 tarihli yazısında, firmanın emlak komisyonculuğu yaptığı, bu mevzudaki mükellefiye
tini tescil ettirdiği, düzenlenen faturaların basım izninin bulunmadığı, 1995 yılı defter tetkikine iliş
kin Noter bildiriminin Vergi Dairesine intikal etmediği, 1995 yılı kayıtlarının incelenmekte oldu
ğu belirtilmiştir. Konu ile ilgili ifadeler fatura muhteviyatı işlerin yapılmadığını göstermektedir. 

Vergi kaydı bulunmayan veya vergi kaydı çok önceden kapatılmış olan hayali ve sahte firma
lar adına düzenlenmiş sahte faturalarda yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilen işler için ödenen 
1.035.000.000.-TL.'yi zimmetine geçirdiği anlaşılan İstanbul Bölge Müdürü Ali BEYKOZ ve Mü
dür Yardımcısı Gürsel ERK ile Kilyos İşletmesi Müdürü Cabbar YILDIZ hakkında gerekli yasal 
işlemler yapılmalıdır. 

Bu konuda Turban Müfettişlerince düzenlenen 05.07.1996 gün, 74-5 sayılı soruşturma rapo
ru, ilgisi dolayısı ile Kilyos raporuna eklenmiştir. (Ek : 17/1-48, Kilyos) 

3.13.1.4. İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA TURBAN 
A.Ş. MÜFETTİŞLERİNCE DÜZENLENEN TEFTİŞ RAPORU: 
İstanbul Seyahat Acentası'nın 01.01.1991-24.11.1994 dönemi işlemleri için Turban Müfettiş

leri tarafından düzenlenen ve Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 17.04.1995 tarih ve TKB/101-36 sayılı 
yazıları ekinde Genel Müdürlük makamına gereği için arzı yapılan 25.02.1995/69-2 sayılı Teftiş 
Raporunun incelenmesinde, gereği yapılmadığı anlaşılan hususlara aşağıda değinilmiştir. 

3.13.1.4.1. Doğuer Ticaret: 
Fatura bilgilerine göre; kimyevi maddeler ithalatı, ihracatı, yangın söndürme cihazları pazar

laması ve taahhüt işleri yaptığı anlaşılan; DOĞUER TİCARET firmasınca; İstanbul Bölgesi adına 
düzenlenen ve muhteviyat itibariyle de firmanın iştigal konusu dışında kalan işleri kapsayan aşağı
daki faturaların, (Madde:90) 

Tarihi : No'su: Tutarı : Açıklaması : 
12.11.1993 25965 19.262.500.-TL. Küçüksu arsalarının kanalizasyon tamiri. 
24.12.1993 27461 205.275.000.-TL. İst. Sey. Acen. dekorasyon, elekt., kapı, cam, 

çerçeve, dolap, boya işlerinin yapılması. 
03.12.1993 27457 

27454 57.500.000.-TL. İst. Sey. Acen. dekorasyon, elekt., kapı, cam, 
çerçeve, dolap, boya işlerinin yapılması. 

14.12.1993 2746*0 103.500.000.-TL. İst. Sey. Acen. dekorasyon, elekt., kapı, cam, 
. çerçeve, dolap, boya işlerinin yapılması. 

02.11.1994 183253 30.000.000.-TL. İst. Sey. Acen. dekorasyon, elekt., kapı, cam, 
çerçeve, dolap, boya işlerinin yapılması. 

TOPLAM 415.537.500.-TL. 
1. 224.262.500.-TL/sının Bölge eski Müdürü Metin Riyaz KARAALTIN'ın, 
2. 57.500.000.-TL.'nm Bölge eski Müdür Yardımcısı Gürsel ERK'in, 
3. 103.500.000.-TL.'sini Bölge Reklam ve Organizasyon eski Müdürü Haydar MENGİ'nin 
4. 30.000.000.-TL. 'nin ise Reklam Organizasyon eski Müdür Yardımcısı Sancar AKKOYUN-

LU'nun, 
Avans hesaplarının kapatılmasında kullanıldığı, 

I • . . ' 
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Birim fiyatı 430+KDV ve 500+KDV'yi yaptırıldığı belirlenen Türk bayrağının, aynı tarihte, 
aynı ebat ve kalitede 3000+KDV birim fiyattan DOĞUER TİCARET firmasından 80.000 adet alın
dığı ve böylece şirketin 200.000.000.-TL. zarara uğratıldığı, 

Diğer taraftan; 750.000.-TL. birim fiyat teklifi alman 9 adet pankart, bu firmaya 20.000.000.-
TL. birim fiyatla yaptırılmış ve netice olarak işletmeye 200.000.000.-TL. zarar verildiği, 

Belirlenmiştir. (Madde:91-92) 
- Fatura muhteviyatı işlerin firmanın iştigal konusu dışında kalması, 
-Fatura bedellerinin alınan iş avanslarına mahsup edilmesi, 

. - Firmanın düzenlemiş olduğu faturaların günün rayicinin çok üzerinde bulunması nedeniyle 
şirketin zarara uğratılması, 

Gibi hususlar gözönüne alındığında, fatura mahsubuna konu avansların zimmet kastıyla alın
dığı, konu ile ilgili olarak verilen cevapların, varılan bu kanaati değiştirir nitelikte olmadığı anla
şıldığından, ilgililer hakkında yasal işlem yapılmalıdır. 

3.13.1.4.2. Siyasi Mitingler İçin Otobüs Kiralanması: 
Alman ihbarlar ile işletme personelinin şifahi beyanlarından, Turban personelini Tansu ÇİL-

LER'in yerel seçim miting gezilerine taşımak için Bölge eski Müdürü Metin Riyaz KARAAL-
TIN'in sorumluluğu altında kiralandığı anlaşılan otobüs için TATLISES TURİZM'e ödenen 
93.150.000.-TL.'nın, 12.05.1994 tarih ve 1149 no'lu mahsup fişi ile gider kayıtlanmıştır. (Ek:5/l-4) 

Diğer taraftan; Fikret SARIOĞLU isim ve imzası ile Komisyonumuza intikal eden 23.04.1996 
tarihli ihbar mektubu ekinde Turban Turizm Erciyes Dağı Oteli İşletmesi adına Nihat SARIOĞLU 
Otobüs firmasının düzenlediği 22.01.1994 tarih, 59450 no'lu ve 8.625.000.-TL.'lık faturanın bu
lunduğu, görülmektedir. Söz konusu ihbar mektubunda; Tansu ÇİLLER'in mitingini kalabalık et
mek için Turban İşletmelerinden toplanan personelin kiralanan araçlarla taşındığı, araç kiralarının 
şirket kasasından ödendiği, ihbar mektubuna konu ödemenin, Afyon Mitingi'ne götürülen 38 YA 
395 plakalı araç için yapıldığı, bu konuda kapsamlı bilginin "Gazibeyli Mah. Yahyalı-KAYSERİ" 
adresinde mukim, Osman Süt'ten alınabileceği ifade edilmiştir. 

Bahse konu ihbar mektubu, bir önceki paragrafta TATLISES firmasına yapılan ödeme için de
ğinilen hususları doğrular nitelikte bulunmuştur. 

Yukarıdaki hususlar değerlendirildiğinde DYP kanadından İsparta Milletvekili adayı olan Tur
ban eski Genel Müdürü Ömer BİLGİN'in, bilgisi dahilinde işletme imkanlarının kullanıldığı, se
çim yasalarının ihlal edilmesinin yanısıra işletmenin de zarara sokulduğu gözönünde bulundurula
rak eldeki veriler ışığında, Türkiye genelinde bu yönde yapılacak bir inceleme konuyu açıklığa ka
vuşturacaktır. (Ek:5/3-4) ' • " • ' • . . " 

3.13.1.4.3. Usulsüz Avans Kullanımı: 
24.11.1994 tarihli itibariyle İstanbul eski Bölge Müdürü Metin Riyaz KARAALTIN, Bölge 

Müdür Yardımcıları Ali BEYKOZ, Gürsel ERK ve Sancar AKKOYUNLU'nun üzerlerinde olup, 
aşağıdaki tabloda ayrıntısı verilen toplam 704.643.474.-TL. tutarındaki işletme parasını avans adı 
altında faizsiz kredi gibi kullandıkları görülmüştür. 

24.11.1994 tarihi itibariyle; 
135-Pers. 195-iş 196-personel 

Adı-soyadı; Alacak.hes. avans hesap: avans hesap: TOPLAMfTL.): 
Metin Karaaltın 2.303.905.-TL. 109.250.000.-TL. 200.000.000.-TL. 311.553.905.-
GürselErk 35.477.622.-TL. 50.000.000.-TL. 28.503.075.-TL. 113.980.697.-
Ali Beykoz 7.554.436.-TL. 40.000.000.-TL. 92.000.000.-TL. 139.554.436.-
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135-Pers. 195-iş 196-personeI 
Adı-soyadı: Alacak.hes. avans hesap: avans hesap; TOPLAMCTL.): 
S. Akkoyunlu - 10.000.000.-TL. - 10.000.000.-

TOPLAM: 575.089.038.-TL. 
Yine aynı amaçla, İstanbul Bölge eski Müdür Yardımcısı Gürsel ERK'in, 10.01.1994-

09.08.1994 tarihleri arasında 6.938.785.435.-TL.vtutannda iş avansını 8 ay üzerinde tuttuğu, 
Keza, Müdür Yardımcısı Sancar AKKOYUNLU'nun 05.05.1994-02.11.1994 tarihleri arasın

da 3.588.000.-TL. tutarında iş avansı tuttuğu, 
Görülmüştür. 
Adı geçenlerin bu eylemleri nedeniyle, haklarında soruşturma açılması raporda istenildiği hal

de, Genel Müdürlükçe kasten yaptırılmamıştır. 
3.13.1.4.4. Yöneticilerin Şahsi Harcamalarını İşletmeye Ödettirmeleri: 
İstanbul personelinin şifahi beyanlarına göre; İstanbul Bölge eski Müdürü Metin Riyaz KA-

RAALTIN'ın kullandığı (06 LSA 20) plakalı Reno-21 marka aracın, oto boya, tamir harcamaları
na karşılık OTO KARDEŞLER firmasının işletme adına düzenlediği 25.08.1994 tarihli, 18723 
no'lu ve 3.092.684.-TL. tutarlı faturanın 01.09.1994 tarih ve 2113 no'lu tediye fişine istinaden iş
letme hesaplarına gider kaydedildiği, (Madde:69) 

Keza, aynı oto için 4 adet Goodyear Lastik alındığı, fatura bedeli 7.700.000.-TL.'nın işletme 
kasasından ödendiği, (Madde:68) 

Diğer taraftan şirkete ait olmadığı belirlenen (34 KHR 71) plakalı araç için ALTAYLAR OTO 
KAPORTA servisine 6.900.000.-TL., UĞUR ÖZEL BMW OTOMOBİL servisine 8.912.500.-TL. 
olmak üzere toplam 15.812.500.-TL.'nın işletme giderlerine alındığı, (Madde:70) 

Yine, kaporta ve boya gideri olarak Jaguar Otomobilleri Genel Distribütörü Ortaklan Ltd. Şir
ketine yapılan 40.180.000.-TL.'lık ödemenin, Reklam ve Organizasyon eski Müdürü Haydar 
MENGİ'nin kendi aracına ait olduğu, (Madde:71) 

Haydar MENGİ'nin talimatıyla (06 D 5179) plakalı işletme aracına 16.11.1993/20327 no'lu 
fatura ile 4 adet, 26.11.1993/7368 no'lu fatura ile 4 adet olmak üzere toplam 15.518.997.-TL.'ya 
alınan 8 adet Michelin marka ithal lastiğin işletme giderlerine alınmasında iyi niyet bulunmadığı, 
(Madde:72) 

İşletme, hesaplarına gider kayıtlanan ve işletme kasasından yapıldığı anlaşılan yukarıdaki har
camaların, İstanbul Bölge İşletme eski Müdürü Metin Riyaz KARAALTIN ve Reklam ve Organi
zasyon İşleri eski Müdürü Haydar MENGİ'nin bilgisi dahilinde menfaat temini gayesiyle yapılmış 
harcamalar olduğu, 

Kanaatine varılmıştır. 
Teftiş Raporunun konu ile ilgili 68-72. maddelerine ilgililerce verilen cevapların raporla varı

lan kanaati değiştirir nitelikte olmadığı anlaşılmıştır. 
3.13.1.4.5. Ak Hafriyat: • 
11.08.1994 tarih ve 1900 no'lu tediye fişi ile 320 no'lu hesaptan yapılan 99.335.009.-TL.'Iık 

ödemenin İstanbul Bölge eski Müdürü Metin Riyaz KARAALTIN'ın, 
11.08.1994 tarih ve 1901 no'lu tediye fişi ile 320 no'lu hesaptan yapılan 220.420.734.-TL.'lık 

ödemenin İstanbul Bölge eski Müdür Yardımcısı Gürsel ERK'in, 
İş avansına mahsup edildiği görülmüştür. 
AK HAFRİYAT'a yapılan ödemenin, Sait Halim Paşa Yalısı'yla ilgili olduğu ve yine anılan 

işlerin, bu firmaya Başbakanlık Danışmanı Akın İSTANBULLUOGLU'nun şifahi talimatları ile 
yaptırıldığı raporun ilgili 93. maddesine verilen cevaptan anlaşılmıştır. 
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İş avanslarının adı geçenler tarafından faizsiz kredi gibi kullanıldığı, alınan sahte ve yanıltıcı 
belgelerle kapatıldığı, adı geçenlerin Turban A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne bağlı diğer işletmelerde de 
görülen benzer avans kapatma yoluyla zimmete para geçirme eylemleri gözönüne alındığında, yu
karıda değinilen ödemelerin de benzer mahiyette olduğu kanaatine varılmıştır. 

3.13.1.4.6. Radar Elektronik: 
Söz konusu Teftiş Raporunun 78. Maddesinde; 
05.10.1993 gün, 78751 no'lu fatura ile Radar firmasından alınan, 10 adet telsizin kayıp oldu

ğu belirtilmektedir. (Ek:6/1-4) 
Adı geçen firma hakkında, İstanbul Defterdarlığı Vergi Denetmenleri tarafından düzenlenen 

21.06.1996 tarih ve 1996/26 sayılı raporda; işyeri adresinden, gerekse ikamet yeri adresinden araş
tırılan mükellefin bulunamadığı gerekçesiyle istenilen konularda inceleme yapılamadığı hususuna. 
yer verilmiştir. (Ek:6/5) 

Belirtilen bu durumlar, satın alındığı ileri sürülen telsizlerin teslim edilmediğini, sözü edilen 
firmaya ait faturanın, KDV'si ödenerek veya komisyon verilerek alındığını ortaya koymaktadır. 

3.13.2. DEĞERLENDİRME-SONUÇ: 
Turban Turizm A.Ş. ile ilgili yolsuzluk iddialarının doğru olup olmadığı hususunda yürütülen 

incelemeler sırasında, İstanbul Bölge Müdürlüğü'nden elde edilen bilgi ve belgeler değerlendiril
diğinde, 

Menfaat temini ve zimmet kastı ile sahte ve yanıltıcı mahiyette düzenlendiği kanaatine varılan 
aşağıdaki firmalara ait faturalarla, İstanbul Bölgesi kasasından yapıldığı belirlenen; 

a) 4.772.615.000.-TL. ödemenin dekont yolu ile diğer işletmelere maledildiği, 

Firma adı: Yılı: Ödenen tutar: Açıklama: 
Saadettin Yıldız 1996 1.656.115.000.-TL. Yalova, Kilyos, Abant 
Jan Ajans 1996 2.081.500.000.-TL. Tüm işletmelere. 
Acar İnşaat 1995 1.035.000.000.-TL. İst.Bölge, Marmaris ve Kilyos İşlet. 

TOPLAM 4.772.615.000.-TL. -
b) Döğuer firmasına ait olduğu belirlenen 415.537.500.-TL. ödemenin, iş avanslarının kapatıl

masında kullanıldığı, 
c) Alınan bayrak ve pankartlar için Doğuer firmasına yapılan 400.000.000.-TL.'lık ödemenin 

fahiş olduğu, 
d) Seçim gezilerinde kullanılmak üzere kiralandığı anlaşılan otobüs için TATLISES Otobüs 

firmasına 93.150.000.-TL. ödemede bulunulduğu, 
e) Avans adı altında işletme kasasından çekildiği raporumuzun 3.13.1.4. maddesinde belirtilen 

toplam; 
(575.089.038.+82.304.181.+6.938.785.435.+3.588.000.)=7.599.766.654.-TL. nın 8 ay gibi 

uzun bir süre zimmet kastı ile şahıslar üzerinde bulundurulduğu, 
Nitekim, 
Aşağıda isim ve unvanları yazılı personel üzerindeki avansların yıl sonu itibariyle Yalova ve 

Abant gibi işletmeler adına alınan sahte faturalarla kapatıldığı, (Ek:7/1-7) 
Personel: Yılı: (135VTL. M95VTL. H96VTL. Toplam-TL.: 
İstanbul Bölge Müd. 
Gürsel Erk 1994 117.407.106. 9,961.295.435. 230.003.075. 10.308.705.616.-
İstBölge Müdürü , 
M.Riyaz Karaaltın 1994. 70.855.211. 144.890.099. - 315.745.310.-
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Personel: Yılı: Ü35VTL. (195VTL. (196VTL. Toplam-TL.: 
İst.Böl.Müdür Yard. 

. Sancar Akkoyunlu 1994 -3.819.975.500. . - . 3.819.975.500.-
. - . TOPLAM 14.444.426.426 

f) İstanbul Bölge eski Müdürü Metin Riyaz KARAALTIN ile aynı yer Reklam ve Organizas-" 
yon eski Müdür Haydar MENGİ'nin, şahsi harcamalarına ilişkin faturaları işletme harcamaları gi
bi işleme tabii tutmak suretiyle şirket kasasından ödettiği, 

Anlaşılmıştır. 
Komisyonumuza tanınan sınırlı sürede; tespit edilemeyen, belgeler veya diğer hesaplarında 

gizlenen miktarlarla, gelirlerden yapılan, ancak ortaya çıkarılması kapsamlı bir incelemeye bağlı 
olan miktarlar gözönüne alındığında, yapılan yolsuzluk miktarının çok daha büyüyeceği ve tespit 
edilenin en az 2-3 katı olacağı muhakkaktır. 

Sonuç olarak; 
Yukarıdaki (a, b, c, d, e)şıklarında belirtilen toplam; 
(4.772.615.000.+415.537.500.+400.000.000.+93.150.000.+14.444.426.426.) 
= 20.125.728.926.-TL. zarardan; bu zararların doğmasına sebep eylemlerin açığa çıkmaması

nı teminen, Turban Turizm A.Ş. Müfettişlerine işletmede teftiş, inceleme ve soruşturma yaptırma
yan, Turban eski Genel Müdürü Ömer BİLGİN başta olmak üzere, dönemin Genel Müdürlük üst 
düzey yöneticileri ile Bölge eski Müdürü Metin Riyaz KARAALTIN, aynı yer eski Müdür Yar
dımcılarından Gürsel ERK ile Sancar AKKOYUNLU ve Reklam-Organizasyon eski Müdürü Hay
dar MENGİ sorumlu olduğundan, 

Adı geçenler hakkında yasal işlem yapılması için konunun yargıya intikali sağlanmalıdır. 
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3.14. ELMADAĞ DAGEVI İŞLETMESİ 

3.14.1. İNCELEME: 
3.14.1.1. NUMUNE KASABI GÜNGÖR DEMİR : 
320 no'lu "Satıcılara Borçlar" hesabının incelenmesinde, Mizan ve Muavin defteri kayıtlarına 

göre Numune Kasabından, 
1994yılında 711.148.582.-TL. 
1995 yılında 1.711.243.474. -TL., ' 
1996 yılında 224.268.474.-TL.'lik (29 Temmuz itibariyle) et alındığı görülmüştür. (Ek: 1-7); 
Firmanın 1994 ve 1995 yıllarında işletmeye düzenlenmiş olduğu ve Komisyonumuza intikal 

eden faturalar ile tutarları aşağıdaki gibidir. 

Fatura Tarihi 
17.04.1994 
20.05.1994 
20.06.1994 
15.07.1994 

(Ek: 8-11) 
Fatura Tarihi 
07.01.1995 
19.01.1995 
25.10.1995 
11.01.1995 
17.02.1995 
24.02.1995 * 
17.03.1995 
31.03.1995 

Fatura No 
0121339 
021340 
021341 
021342 

TOPLAM 

Fatura No 
005370 . 
005371 
005372 
005373 
005374 
005375 
005376 
005377 

TOPLAM 

FatTutarı C-TL.) 
• 19.991.800. 

; 48.438.000. 
91.022.400. 
52.596.001. 

211.938.201. 

FatTutarı (.-TL.) 
29.548.800. 
52.232.400. 
52.552.800. 
41.397.480. 
52.196.400. 
67.176.000. 
87.147.900. 

127.375.200. 
509.617.980. 

(Ek: 12-19) 
Ayrıca, firmaya ait 1995 yılında düzenlenmiş, 005239, 005240, 005241, 005249, 005620. 

005625, 005627, 005631, 005635, 005636, 005638, 005640, 005642, 00^648, 000001, 000003, 
000011, 000013, 000015, 000016, 000018, 000019, 000023, 000024, 000029, 000031, 000035, 
000044, 000045, 000049, 000052, 000055, 000059, 000061, 000066, 000067, 000068, 000070, 
000073, 000077, 000081, 000084, 000087, 000090, 000097, 000100, 000107, 000115, 000121, 
000İ27, 000136, 000154, 000160, 000168, 000171, 000178, 000184, 000192, 000196, 000201, 
000205, 000206 no'lardan oluşan 62 irsaliye (Ek: 20-74) ve 1996 yılında düzenlenmiş, 000213, 
000215, 000219, 000221, 000224, 000228, 000232, 000235, 000241, 000243, 000248,no'lardan 
oluşan 11 irsaliye (Ek: 75-80) olduğu anlaşılmıştır. 

1994 yılı faturalarında, faturanın kim adına düzenlendiği ile alınan malın cinsi ve miktarının 
yazılmadığı ve 1995 yılı faturalarında da, tarihlerde oynamalar ve karalamalar olduğunun görülme
si üzerine, Numune Kasabı Güngör Demir Firması hakkında, Ankara Defterdarlığımdan inceleme 
talep edilmiştir. 
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Ankara Defterdarhğı'run Komisyonumuza muhatap 27.09.1996 gün ve 13371 sayılı yazısına 
ekli Ön Raporda özetle; 

A) Meclis Araştırma Komisyonu'nun (10/2) 19.07.1996 tarih ve 277 sayılı yazıları ekindeki 
faturalarda bulunan mevcut bilgilerin aşağıdaki gibi olduğu, 

Tarih ve Sayısı: 
07.10.1995/5370 
19.01.1995/5371 
25.10.1995/5372 
11.01.1995/5373 
17.02.1995/5374 
24.02.1995/5375 
17.03.1995/5379 
31.03.1995/5385 

Nereye Kesildiği : 
Turban Elmadağ Dağevi 
Turban Elmadağ Dağevi 
Turban Elmadağ Dağevi 
Turban Elmadağ Dağevi 
Turban Elmadağ Dağevi 
Turban Elmadağ Dağevi 
Turban Elmadağ Dağevi 
Turban Elmadağ Dağevi 

Numune Kasabı Güngör Demir tarafından Turban A.Ş. Elmadağ Dağevi' ne düzenlenen yu
karıdaki faturaların dipkoçanlarına ait bilgilerin ise aşağıda olduğu gibi tespit edildiği, 

Fatura Tutarı(.-TL.) 
29.548.800. 

. 52.223.400. 
52.552.800. 
41.397.480. 
52.196.400. 
67.176.000. 
87.147.900. 

127.375.200. 

Nereye Kesildiği : Fatura Tutarı (.-TL.) 
11.664.000. 
13.467.600. 
8.310.600. 
5.184.000. 
9.396.000. 
6.000.000. 
4.300.000. 
5.800.000.-

Tarih ve Sayısı: 
28.12.1995/5370 Turban Elmadağ Dağevi 
28.12.. 1995/5371 Musluoğlu Keb.Pid.Sal. 
28.12.1995/5372 Kazanova Küçükev. 
29.12.1995/5373 Yıldız Kebap 49 
30.12.1995/5374 Adnan Coşkun 
30.12.1995/5375 Tahir Atabinen 
30.12.1995/5379 Tahir Atabinen 
31.12.1995/5385 Sezen Tekin 
B) Meclis Araştırma Komisyonu'nun (10/2) 19.07.1996 tarih ve 277 sayılı yazıları ekinde bu

lunan ve kimin adına düzenlendiği belli olmayan A seri 021339,021340,021341 ve 021342, no'lu 
faturalardaki bilgilerin aşağıdaki gibi olduğu, 

Tarih ve Sayısı: Nereye Kesildiği: Fatura Tutarı(.-TL.) 
17.04.1994/21339 ; — 19.881.000. 
20.05.1994/21340 — 48.438.000. 
20.06.1994/21341 — 91.022.400. 
15.07.1994/21342 — . . 52.596.000. 
A Seri 021339, 021340, 021341, 021342 no'lu faturaların dip konçanlarında yer alan bilgile

rin ise aşağıda olduğu gibi tespit edlidiği, 

Tarih ve Sayısı: 
09.06.1995/21339 
16.06.1995/21340 
17.06.1995/21341 

'21.06.1995/21342 

Nereye Kesildiği Fatura Tutarı(.-TL.) 
5.940.000. 
4.406.400. 
3,499.200. 

• 8.100.000. 

Turban Elmadağ Dağevi 
Turban Elmadağ Dağevi 
Turban Elmadağ Dağevi 
Turban Elmadağ Dağevi 

C) Bu faturalardan başka, yukarıda dökümü yapılan ve 1995 yılında düzenlenmiş 62 irsaliye 
(Ek: 20-74) ile 1996 yılında düzenlenmiş 11 irsaliyenin (Ek: 75-80) fatura edilip edilmediğinin, dü
zenlenen faturaların ve incelemeye esas bir kısım sevk irsaliyelerinin ödevli Numune Kasabı Gün
gör DEMİR tarafından ibraz edilmemesi, ibraz edilen sevk irsaliyelerinin de usulsüz ve karışık ol
ması nedeniyle tespit edilemediği, 
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D) Ödevli Numune Kasabı Göngör DEMİR'in, Turban A.Ş. Elmadağ Dağevi'ne düzenlemiş 
olduğu faturalarda bulunan miktarlar üzerinden değil, kendisinde bulunan dip koçanlar üzerinde 
yazılı bulunan miktarlar üzerinden 1995 takvim yılına ait Yevmiye Defterine 1995/6. ve 1995/12. 
aylar itibariyle hasılat kaydını yaptığı ve bu kayıtlar üzerinden ilgili dönemlerde KDV'ni beyan et
tiğinin tespit edildiği, 

Belirtilmiştir. (Ek: 81-93) 
Defterdarlığın Komisyonumuza muhatap bu raporundan, Turban A.Ş. Elmadağ Dağevi muha

sebe kayıtlarında bulunan Numune Kasabı Güngör DEMİR'e ait faturalardan 
1994 yılma ait olan 021339-021340-021341 ve 021342 no'lu faturaların (Ek: 8-11) düzenle

yici firmada bulunan dip koçanlarında fatura tarihlerinin 1995 yılının tarihini taşıdığı ve fatura mik
tarlarının çok daha az olduğu, ' 

1995 yılına ait olan 5370-5371-5372-5373-5374-5375-5379 ve 5385 no'lu faturaların (Ek: 12-
19) düzenleyici firmada bulunan dip koçanlarında ise 5370 no'lu fatura harici diğerlerinin 1995 yı
lına ait daha başka tarihlerde (28.12. ile 31.12.1995 tarihleri arasında) başka alıcılar adına düzen
lendiği ve fatura miktarlarının da çok daha az olduğu, 

Dolayısıyla Turban A.Ş. Elmadağ Dağevi sorumlularının, Numune Kasabı'ndan temin ettik
leri sahte faturaları bile bile işletme kayıtlarına aldıkları ve işletmeden usulsüz olarak çektikleri 
avansların kapatılmasında kullandıkları sonucuna varılmıştır. 

Diğer taraftan ekli mizan ve muavin defter kayıtlarında da görüldüğü üzere 320 no'lu hesap
tan Numune Kasabı'na 1994 yılında 711.148.582 TL.., 1995 yılında 1.711.243.474.-TL. ve 1996 
yılında 224.268.474.-TL. ödenmesine rağmen anılan firmanın 1994 yılına ait 211.938.201.-TL. ve 
1995 yılına ait 509.617.980.-TL.'lık sahte olduğu belirlenen faturası bulunmaktadır. Ödemelerin 
büyük kısmının faturayla değil de 1995 ve 1996 yıllarında düzenlenmiş toplam 73 adet irsaliye ile 
yapılmış olduğu görülmektedir. Ancak faturalar sahte olduğuna göre, irsaliyelerin de sahte olduğu 
kanaatine varılmıştır. Ayrıca Ankara Defterdarlığının raporunda da bahsedildiği üzere Numune 
Kasabı irsaliyelerinin bir kısmını Vergi Dairesine ibraz edememiştir. Bu da irsaliyelerin sahte ve 
yanıltıcı beyana dayalı olduğu kanaatimizi güçlendirmektedir. 

3.14.1.2. İŞLETMENİN ÖZELLEŞTİRİLEREK SATILMASINDAN SONRA 
YAPTIRILAN BAKIM-ONARIM 
1996 yılı mizanında ve muavin kayıtlarında 740 No'lu hesaptan bakım-onarım adı altında 

250.000.000 -TL. ödendiği görülmüştür. (Ek: 94-95 ) 
Yapılan incelemede; ' 
Elmadağ Dağevi Müdürlüğünce çatı bakımı başta olmak üzere genel bakım ve onarım ihtiya

cı için Genel Müdürlükten 19.09.1995 gün 787 no'lu yazı ile onay alındığı (Ek: 96) 
Bu onaya dayanılarak 15.02.1996 gün 2 no'lu tediye fişi ile Ünlü İnşaat'ın 13.02.1996 tarih 

27225 no'lu faturasına istinaden teras korkuluklarının betonlanması ve karo kaplaması işi için 
KDV dahil 287.500.000.-TL. ödendiği, 

Anlaşılmıştır. (Ek: 97-101) 
Ancak, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 19.01.1996 gün 96/5 no'lu kararıyla Turban A.Ş. El

madağ Dağevi özelleştirilerek satıldığı halde, (Ek: 102) 
Satıldığı tarihten sonra bakım onarım adı altında masraf yapılmasının gerçekle bağdaşmadığı, 
Ödeme evrakına ekli Ünlü İnşaat'a ait faturanın da daha önce usulsüz olarak işletmeden çekil

miş, buna rağmen kapatılamayan avansların veya usulsüz olarak yapılmış harcamaların kapatılma
sı amacıyla komisyon karşılığı temin edilmiş belge olduğu ve faturada yazılı olan teras korkuluk
larının betonlanması ve karo kaplaması işinin yapılmadığı, 

Kanaatine varılmıştır. 
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3.14.2. DEĞERLENDİRME - SONUÇ : 
Ankara Defterdarlığı'nın raporuna göre Turban Elmadağ Dağevi îşletmesince et alındığı iddia 

edilen Numune Kasabı Güngör Demir'e ait faturaların ve irsaliyelerin gerçeği yansıtmayan sahte 
faturalar ve irsaliyeler oldukları, 

Anılan firmaya ait fatura ve irsaliyelerle işletme hesaplarından et alımı adı altında 
.1994 yılında 711.148.582.-TL. 
1995 yılında 1.711.243.474.-TL. 
1994 yılında 224.268.474.-TL. (29 Temmuz itibariyle) 

Toplam 2.646.660.530.-TL. 
Yolsuzluk yapılarak haksız kazanç sağlandığı, 
Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun kararıyla işletmenin satıldığı 19.01..1996 tarihinden sonra ve 

yapılmayan bir iş yapıldı gibi gösterilerek, 1996 yılında gider hesaplarından 287.500.000.-TL. 
usulsüz ödemede bulunulduğu, 

Ancak kapsamlı ve derinlemesine bir inceleme yapıldığında yolsuzluk miktarının çok daha bü
yüyeceği, 

Anlaşıldığından, 
Ve bu yapılan yolsuzluklardan İşletme Müdürü ile Genel Müdürlük üst düzey yöneticileri so

rumlu olduğundan, ' _ 
Zamanın Elmadağ Dağevi Müdürü Ahmet KIVRAK ile, 
Zamanın Turban A.Ş. Genel Müdürü Ömer BİLGİN ve üst düzey yöneticiler haklarında, 
İhtilasen zimmet, evrakta sahtekârlık, dolandırıcılık, görevi ihmal, 
Suçlarından TCK'nun ilgili maddeleri uyarınca yasal takibatta bulunulması gerekir. 
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3.15. ERCİYES DAĞEVİ OTELİ İŞLETMESİ 

3.15.1. İNCELEME 
3.15.1.1. ASLAN PETROLDEN FUEL-OİL ALIMI: 
Konu ile ilgili olarak Komisyonumuza intikal eden belgelerin incelenmesinde; 
1) KİT Komisyonu'nun 16.05.1995 tarihli toplantısında; Komisyon üyesi Sn. Halit DUMAN-

KAYA tarafından, Aslan Petrol firmasına ait Kayseri/Erciyes Dağevi Oteli İşletmesi adına düzen
lenen 70.088.750.-TL tutarındaki fatura muhteviyatı malzemenin işletmeye gelmediği halde gel-
mişcesine ilgili firmaya ödeme yapıldığı ileri sürülmüştür. (Ek:2/l-2) 

Yine, KİT Komisyonu'nun 17.05.1995 tarihli toplantısında; dönemin Genel Müdürü Ömer 
BİLGİN; Teftiş Kurulu Başkanım burada, bu hususu ihbar kabul edip, derhal inceleteceğim, şek
linde beyanda bulunmuştur. (Ek:3) 

2) Araştırma Komisyonu'nun, Turban Genel Müdürlüğü'ne muhatap 10.05.1996 tarih ve 26 
sayılı yazısı ile; 70.088.750.-TL tutarlı fatura muhteviyatı fuel-oil'in işletmeye gelip gelmediği hu
suslarının araştırılarak, neticenin ivedi olarak bildirilmesi istenilmiştir. (Ek;4) 

Turban Genel Müdürlüğü'nün, Komisyonumuza muhatap 5 ay gecikmeli olarak gelen 
03.10.1996 gün, 5275 sayılı, cevabi yazısında ise, Aslan Petrol'den alman fatura muhteviyatı fuel-
oil'in işletmeye teslim edilmediği, teslim edilmiş gibi işleme tabi tutulduğu ve incelemenin devam 
ettiği belirtilmektedir. (Ek:5) 

3) Yolsuzluk yapıldığı tarihlerde, adı geçen işletmede Müdür olarak Sabri BAYRAKTAR, 
Müdür Yardımcısı olarak Koksal SARI'nın görev yaptığı belirlenmiştir. 

3.15.2. DEĞERLENDİRME-SONUÇ 
İnceleme bölümüne alınan belgeler değerlendirildiğinde; 
Turban A.Ş.Genel Müdürlüğü hesaplarının T.B.M.M. KİT Komisyonu'nda görüşülmesi sıra

sında, yapılmayan işlere ve alınmayan malzemelere ait sahte faturaların, işletmelerde işleme konu
larak yolsuzluk yapıldığı hususu bir çok kez Komisyon üyeleri tarafından dile getirilmiştir. 

Bu yolsuzluklar gazete ve televizyonlara da malzeme olmuştur. 
KİT Komisyonu'nda ve basında yer alan bu'yolsuzluk iddialarının, Kurum Müfettişleri tara

fından araştırılması, varılan neticeye göre yine Kurum tarafından gereğinin yapılması gerekirken, 
dönemin Genel Müdürü Ömer BİLGİN, bu iddiaları inkâr ederek, yolsuzluk yapan personeli koru
ma yolunu seçmiştir. 

Aşağıdaki olay bunun somut bir örneğidir. 
Şöyle ki; 
16.05.1995 tarihli KİT Komisyon toplantısında, Komisyon üyesi tarafından, Kayseri/Erciyes 

Dağevi İşletmesi adına Aslan Petrol firmasının düzenlemiş olduğu fuel-oil alımına ilişkin fatura 
muhteviyatı malzemenin işletmeye gelmediği ve gelmişeesine işleme alınarak yolsuzluk yapıldığı 
hususu dile getirilmiştir. . ' 

Yine KİT Komisyonu toplantısında, dönemin Genel Müdürü Ömer BİLGİN konuyu yeni duy
duğunu ye ihbar telakki ederek derhal inceleteceğini söylemesine rağmen, Turban A.Ş. Genel Mü
dürlüğü'nün Komisyonumuza muhatap 03.10.1996 tarihli yazısı ile, alınmadığı ve ahnmışcasına 
işleme tabi tutulduğu kesinlik kazanan 70.088.750.-TL'lık fatura ile ilgili olarak döneminde her
hangi bir inceleme ve soruşturma yaptırmamıştır. 

KİT Komisyonu'nda gündeme getirilen 70,088.750.-TL'lık fuel-oil faturası ile ilgili iddiaların 
doğru olup olmadığı, Komisyonun Genel Müdürlüğe olan 10.05.1996 tarih ve 26 sayılı yazısına, 
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Genel Müdürlüğün cevabı ancak 5 ay gibi uzun bir süreden sonra gelmiştir. Bu bir duyarsızlık ve 
sorumsuzluk örneğidir. 

Böylece adı geçen Genel Müdür, ileri sürülen iddiaları yalanlamak; yolsuzluk yapan persone
li korumak suretiyle, yolsuzluğun tüm Turban A.Ş. İşletmelerinde çığ gibi büyümesine neden ol
muştur. 

Bu nedenle; başta dönemin Genel Müdürü Ömer BİLGİN, bu yolsuzluk hadisesini bilmesine 
rağmen, duyarsız kalan Turban A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanı Halil SAVATLI, Erciyes Oteli İşletme
si eski Müdürü Sabri BAYRAKTAR ile eski Müdür Yardımcısı Koksal SARI hakkında, T.C. Ka-
nunu'nun eylemlerine uyan maddeleri gereğince yasal işlem yapılmalıdır. 

Sonuç olarak; 
Gazete ve televizyonların gündeminden düşmeyen ve KİT Komisyon tutanaklarının incelen

mesinde Komisyon üyeleri tarafından da eleştiri konusu yapılarak gündeme getirildiği anlaşılan, 
Turban Turizm A.Ş. ile ilgili yolsuzluk iddialarının, Kayseri/Erciyes Dağevi Oteli İşletmesi'ne ait 
70.088.750.-TL.'lık fuel-oil alımına ilişkin kısmının doğru olup olmadığı hususunun araştırılması 
nedeniyle yürütülen çalışmalarda elde edilen bilgi ve belgeler; 

a) Aslan Petrol firmasının, adı geçen işletmeye düzenlemiş olduğu fatura muhteviyatı fuel-
oil'in işletmeye gelmediğini, gclmişcesine işleme tabi tutularak işletmenin 70.088.750.-TL. zarara 
uğratıldığını, 

b) Kendisine gelen bu ihbarlar hakkında , inceleme-soruşturma yaptırmayan, dönemin Genel 
Müdürü Ömer BİLGİN'in yolsuzluk yapanları koruyarak görevini kötüye kullandığını, 

c) Konuyla ilgili iddialara muttali olduğu halde, duyarsız kalan Teftiş Kurulu Başkanı Halil 
SAVATLI'nın asli görevini ihmal ederek Genel Müdürün fiiline iştirak ettiğini, 

d) Alınmayan fuel-oil için düzenlendiği anlaşılan fatura bedelinin ödenmesini sağlayan İşlet
me Müdürü Sabri BAYRAKTAR ile Müdür Yardımcısı Koksal SARI'nın zimmet kastı ile bu ey
lemi yaptıklarını, 

Ortaya çıkarmaktadır. 
Yukarıda belirlenen eylemleri nedeniyle adıgeçenler hakkında T.C. Kanunu'nun ilgili madde

leri gereğince işlem yapılmalıdır. 
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3.16. PERSONEL ATAMALARINDA USULSÜZLÜK 

3.16.1. İNCELEME: 
Turban Genel Müdürlüğü ve bağlı işletmelerinde muhafaza edilen 1993-1994 yıllarına ait; 

, Genel müdürlük onaylan, 
Gelen - Giden evrak kayıtları, 
İşletmeler dört aylık SSK Bildirimleri, 
SSK giriş bildirgeleri, 
Göreve başlama bildirim yazılan, 
İncelenmiş, usulsüz atamalara ait olduğu belirlenen belgeler belirli bir işlem sırası dahilinde 

ele alınarak değerlendirmeye tabi tutulmuşlardır. 
3.16.1.1. ATAMA MÜSAADESİ: 
Turban A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün, merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere istihdamı

na ihtiyaç duyulan 500 daimi, 1525 geçici işçi statüsündeki personelin açıktan atanmasına ilişkin 
yetki talebiyle ilgili, 09/02/1993 tarih PEB 275.471 sayılı Başbakanlık Makamına muhatap yazı
larının, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 1/3/1993 tarih 
B.02.0.PPG.0.12.314/2782 ve 06/04/1993 tarih B.02.0.PPG.0.12.314/4005 Sayılı yazıları ile uygun 
görüldüğü, (Ek: 2-4) 

Alınan bu müsaadeler doğrultusunda, Genel Müdürlük onayı ile 2/08/1993 tarihine kadar 
muhtelif atamaların yapıldığı, 

Ancak; Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlardaki personel alımı ve azaltılması gibi tasar
ruflarda karar alınmadan önce Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığının görüşünün alınacağına ilişkin 
Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığının 4/08/1993 tarih B.02.1.KORO. 13-4545 sayılı yazısı ve bu 
yazı eki 2/08/1993 tarih B.02.0.PPG.0.12-383-10104 sayılı Başbakanlık yazısının, 4/08/1993 tari
hinde Turban Genel Müdürlüğüne tebliğ edildiği, (Ek:5) 

Başbakanlıktan alınan "Açıktan Atama Yetkisinin" kullanılabilinmesi için Kamu Ortaklığı 
İdaresinin onayını gerekli kılan 2/8/1993 tarih 10104 sayılı Başbakanlık genelgesine rağmen, Tur
ban Genel Müdürlüğünün böyle bir onay almaya lüzum görmeksizin, eksik kalan 2025 adet işçi 
statüsündeki personelin atamasını bundan sonra da devam ettirdiği; 

Yapılan atamaların Başbakanlık genelgesinin tebliğ tarihinden (4/08/1993) önce yapıldığı iz
lenimi verilebilmesi amacıyla ; 

a) Açıktan yapılacak personel atamalarının kaydında kullanılmak üzere, Genel Müdürlük Gi
den Evrak Kayıt Defterinde 4631 sıra numarasından 5331 sıra numarasına kadar 700 adet numa
ranın rezerv olarak ayrıldığı, 

b) 4//8/1993 tarihinden sonra yapılan açıktan personel atamalarına ilişkin yazışma evrakına 
Giden Evrak Defterinde rezerv olarak ayrılan numaraların verildiği ve evrak üzerine 3/08/1993 ta
rihi yazılarak işletmelere gönderildiği, bu yöntemle 4631-4913 sıra numaralarına kayden 283 adet 
evrakın işletmelere gönderilmek üzere Deftere kaydedildiği, kalan numaraların ise yapılacak ata
malarda kullanılmak üzere boş olarak muhafaza, (Ek: 6) 

c) Personel atamaları dışındaki Genel Müdürlük yazışmalarının, rezerv olarak ayrılan numa
ralardan sonra gelen 5332 ve takip eden numaraların üzerleri çizilerek 4632 ve müteselsil numa
ralar yazılmak suretiyle mükerrer sıra numarası verilerek yürütüldüğü,. ' 

d) Anlatımı yapıldığı biçimde, Giden Evrak Defterine kaydedilen ve üzerlerine 3/08/1993 ta
rihi yazılan pek çok açıktan atama evrakının, 1993 yılı Ekim, Kasım, Aralık aylarında veya 1994 
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yılının Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında İşletmelere ulaştığı, geliş tarihlerindeki sıra ile Ge
len Evrak Defterlerine kaydedilen bu tür atama evrakının, en kısa sürede gereği sağlanarak bu yön
deki bilginin Genel Müdürlüğe cevaben bildirildiği, 

Böylelikle, 2/08/1993 tarihli Başbakanlık genelgesi, tebliğ edildiği 4/8/1993 tarihinden son
ra 3/8/1993 tarihi verilerek, düzenlenen atama onayına ait 278 adet üst yazıda isimleri belirtilen 
kişilerin Ekim/1993 - Nisan/1994 ayları arasında atamalarının yapıldığı, (Ek:7 ) 

Anlaşılmıştır. 

3.16.1.2. ATAMA EVRAKI İLE ONAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ : 
Turban Genel Müdürlüğünden iş talebinde bulunma esasları ile işe alınacaklardan istenilecek 

belgeler "Personel, Ücret ve Sınav YönetmeliğP'nin 12 ve 13 üncü maddelerinde açıklanmış olma
sına rağmen, 3/08/1993 tarihli üst yazılarla ataması yapılan kimi personelin belgelerinin ikmal 
edilmeden göreve başlatıldıkları, temin edilebilen bazı evraklarda ise tanzim tarihinin atama üst ya
zısından daha sonraki tarihleri taşıdığının belirlenmesi üzerine; 

3/08/1993 tarihini taşıyan 4631-4914 sıra numaralarla İşletmelere gönderilen, 278 adet ata
ma üst yazısı ve bunlarla ataması yapılan personele ait müracaat evrakının Komisyona gönderil
mesi Turban Genel Müdürlüğünden istenilmişse de, 

Anılan "tarih ve sayılı atama onayları, üst yazıları ve müracaat evrakının bulunamadığı gerek
çesiyle bu talep yerine getirilmemiştir. (Ek:8,9) 

Komisyonun kendi imkânları ile temin ettiği 105 adet atama onayına ait üst yazılarda kayıtlı 
160 personel hakkında geriye doğru atama işleminin gerçekleştirildiği belirlenmiş, bulunamayan 
178 adet onayla kaç personel ataması yapıldığı belirlenememekle birlikte, her onayla bir persone
lin atamasının yapıldığı kabul edildiğinde, en az (160+178) = 338 personel atamasının Başbakan
lık genelgesine aykırı olarak yapıldığı ortaya çıkmaktadır. (Ek:7) 

Yapılan bu açıklamalar ışığında; Atama üst yazılarındaki 03.08,1993 tarihinin, evrakın ger
çek düzenlenme tarihini yansıtmadığı, bazı toplu atama onayları ekinde sunulan listelerde isimleri 
belirtildiği üzere, atamalarda ve isim belirlenmesinde tahsil seviyesi, hizmet süresi ve işletme bil
gisinden ziyade, siyasi tercihlerin ön plana çıkarıldığı, Anayasanın eşitlik prensibine aykırı olan bu 
ve benzeri uygulamaların görevi kötüye kullanma eyleminin en belirgin delili olduğu, (Ek 10-11) 

3/08/1993 tarihli yazılarla geriye doğru atamaları gerçekleştirilen 25 adet geçici işçi statüsün
deki personelin, atama onayından 6-7 ay sonra, 1994 yılının ölü olarak kabul edilen Kış sezonun
da göreve başlatıldıkları, mevsimlik işçilerin çıkarıldığı böyle bir dönemde işletmeye ek mali yük 
getirici personel atanmasının, işletme amaçlarıyla bağdaşır bir yanının bulunamadığı, (Ek: 12-13) 

3.16.1.3. İDARİ KADROYA YAPILAN ATAMALAR : 
Turban Genel Müdürlüğü Personel, Ücret ve Sınav Yönetmeliği'nde; işletme müdürlerinin 4 

yıllık, müdür yardımcılarının 2 yıllık yüksekokul mezunları arasından seçilmesi, kurumda belirli 
görevlerde ilk defa işe başlayacak olanlarla, bulundukları görevden bir üst göreve yükselecek olan 
personel için sınav yapılması, bu uygulamaya merkez teşkilatı personeli ile açıktan atanacak işlet
me müdürü, müdür yardımcıları ve departman şeflerinin de dahil olduklarının belirtilmesine rağ
men; incelemeye alman 1992-1995 yılları arasındaki nitelikli personel çalıştırılması gereken gö
revlere yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümlerine uyulmadığı, açıktan yapılan atamalarda sı
nava tabi tutulma şartının yerine getirilmediği, ilkokul, ortaokul veya lise düzeyinde tahsil seviye
sine sahip kişilerin İşletmelere müdür, müdür yardımcısı olarak atandıkları, işletme bilgilerine, tah
sil düzeylerine ve hizmet sürelerine bakılmadığı, böylece şahsi ve politik tercihlerin ön planda tu
tulduğu, (Ek: 14) -
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3.16.1.4. İŞE GELMEDEN MAAŞ ALAN PERSONEL: 
Başbakanlık genelgesine aykırı olarak, Turban Genel Müdürlüğünce geriye doğru ataması ya

pılan ve işletmelerde göreve başlatılan çok sayıda personelin, adlarına tahakkuk eden ücretlerini 
işyerlerine gitmeden aldıkları, 

Bu konuda; Turban A.Ş. Genel Müdürlüğü Müfettişlerince düzenlenen 15/4/1996 tarih 
164/43 sayılı Raporla 44 personelden 27 kişinin işletmelerde çalışıyor gözüktükleri halde işe gel
meden, 17 kişinin ise, geçmişte işletmelerde çalışmış gibi gösterilerek maaş aldıklarının belirtil
miş, ayrıca Komisyonumuz tarafından yürütülen incelemelerde; Soner HAN, Seval TOK, Emin 
CEYHAN ve Turan PEHLİVAN, tenis hocası Okan ÜNALMIŞER isimli şahıslarında işe gelme
den ücret aldıkları tespit edilmiştir. (Ek: 15-17) 

Genel Müdürlük Müfettişleri tarafından düzenlenen Raporda; işe gelmeden maaş alan perso
nel arasında Adana Milletvekili Halit DAĞLI'nın oğlu Alper DAĞLI'nın da bulunduğu, adı geçe
nin, 3/8/1993 tarihli Makam onayı ile Genel Müdürlük Merkez Teşkilatına Şef olarak atandığı, Per
sonel Eğitim Başkanlığının 17/1/1994 tarihli 154 sayılı yazısına istinaden aynı gün işe başlatıldığı, 
işe devam etmediği gerekçesiyle 5/5/1994 tarihinde görevine son verildiği, bu dönem içerisinde Al
per DAĞLI'ya 37.403.334.-TL. tutarında maaş ve ikramiye ödemesinde bulunulduğu, (Ek: 15) 

Yine benzer şekilde, Adana Milletvekili (Orman eski Bakanı) Halit DAĞLI'nın özel şoförlü
ğünü yapan Soner HAN'ın, 15/3/1994 -15/7/1995 tarihleri arasında Turban Elmadağ Dağevi İşlet
mesinde çalışıyor gibi gösterildiği, ancak adıgeçen personelin anılan işyerine hiç gelmediği, ücret
lerini Genel Müdürlüğe gelerek aldığı, işe gelmediği dönemle ilgili olarak kendisine 130.286.664.-
Lira maaş ve ikramiye ödemesinde bulunulduğu, (Ek: 15) 

3.16.1.5. MÜRACAAT VE ATAMA EVRAKLARI: 
İşe alınma ile atama evraklarının tetkikinde; 
a) Marmaris Tatil Köyünde çalışmakta iken 24/9/1993 tarihinde iş akdi feshedilen Mesut 

PEHLİVAN'ın, geriye dönük olarak 3/8/1993 tarih 4869 no.lu atama üst yazısına istinaden Kale-
içi Müdürlüğü emrine atamasının yapıldığı, Genel Müdürlük atama onayının Kaleiçi Müdürlüğü
ne 19/1/1994 tarihinde 11 sayı ile ve 19/04/1994 tarih 104 sayı ile gelmiş gibi mükerrer kayıt ya
pıldığı, 

Geriye doğru evrak tanzim etmek suretiyle atama yapılması işleminin Mesut PEHLİVAN ile 
sınırlı kalmadığı, bu yöntemle (3/8/1993 tarihli atama onayı kullanılarak) Ekim/1993 - Nisan/1994 
ayları arasında 278 atama üst yazısına istinaden en az 338 personelin atamalarının yapıldığı, 
(Ek:18) 

b) İşletmelere yönetici olarak atanan personelin müracaat başvuruları ve eki evraklar üzerin
de yapılan incelemede, bazı personelin diploma, askerlik belgeleri ve adli sicil kayıtlarının gerçeği 
yansıtmadığı, 

Turban Kuşadası Oteli'ne Müdür olarak ataması yapılan Sabri BAYRAKTAR'ın, Kuruma ib
raz ettiği 9 Eylül Üniversitesi Manisa İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi çıkışlı geçici mezuniyet 
belgesinin kendisine ait olmadığı, bu okuldan 1990 yılında mezun olan 1966 Adana doğumlu Tuğ
rul ÇAKIR isimli şahıs adına düzenlenen geçici mezuniyet belgesi üzerinde tahrifat yapılmak su
retiyle elde edildiği hususları Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi Dekan
lığının 22/8/1996 tarih ve 4038 sayılı cevabi yazısından anlaşıldığı, (Ek: 19) 

Sözkonusu yazıda; 1956 Muş doğumlu Sabri BAYRAKTAR'ın Fakültelerinden mezun olma
dığı, fakültelerinde öğrencilik kayıdına rastlanılmadığı, Geçici mezuniyet belgesinin tanzim edildi
ği 1980 tarihinde fakültelerinin yüksekokul statüsünde olduğu 1987 tarihinden itibaren 3389 sayı
lı yasa ile fakülteye dönüştürüldüğü hususlarının yer aldığı, 
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Genel Müdürlük Reklam ve Organizasyon Müdürü olarak ataması yapılan Haydar MEN-" 
Gİ'nin Kurama ibraz ettiği Ankara iktisadi ve Ticari İlimler Akademisi çıkışlı diplomasının, sah
te olduğu, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'nden cevaben alınan yazı ile belirlendiği, (Ek:20) > 

Adı geçenin şahsi dosyasında bulunmayan askerlik belgesi hakkında MSB Asal Dairesi Baş
kanlığı nezdinde yapılan araştırmada, asker kaçağı olarak arandığının belirlendiği, (Ek: 21) 

Konuya ilişkin belgelerin tetkikinden anlaşılmaktadır. 
Yapılan bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere 
Turban Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan 500 'ü daimi, 1 525'i 

geçici olmak üzere toplam 2 025 olmak üzere toplam işçi statüsündeki personelin açıktan atanma
sı hususunda Genel Müdürlüğü yetkili kılan Başbakanlığın 1/3/İ993 tarih 1993 sayılı ve 6/4/1993 
tarih 4005 sayılı onaylarına kısıtlama getiren ve bu tür atamalarda Kamu Ortaklığı İdaresi Başkan
lığından onay alınmasını gerekli kılan, 2/8/1993 tarih 10104 sayılı Başbakanlık genelgesinin Tur
ban Genel Müdürlüğüne tebliğ edildiği 4/8/1993 tarihinden sonra eksik kalan 338 personelin ata
malarına devam edildiği, 

Bu amaçla; . • 
Genel Müdürlük Giden Evrak Defterinde 4631-5331 sıra numaraları arasındaki 700 adet nu

maranın rezevr olarak ayrıldığı, 
Açıktan 2 025 adet personel atamasına ilişkin olarak Turban Genel Müdürlüğüne verilen yet

kinin kullanılmayan kısmının, Başbakanlığın 2/8/1993 tarihli genelgesinin Turban genel Müdürlü
ğüne tebliğ edildiği 4/8/1993 tarihinden önce kullanıldığı izlenimini verebilmek amacıyla, atama 
onayları ve üst yazılarının 3/8/1993 tarihinde düzenlenmiş gibi gösterilerek rezerv olarak ayrılan 
numaralara kayden işletmelere gönderildiği, 

Ekim/1993 - Nisan/1994 ayları arasında, anlatımı yapılan yöntemle 278 adet açıktan atama üst 
yazısının hazırlandığı ve bu yazılarla en az 338 personelin 2/8/1993 tarihli Başbakanlık genelgesine 
aykırı olarak, geriye dönük sahte belge tanzimi suretiyle açıktan atamalarının gerçekleştirildiği, 

Bu cümleden olarak; Marmaris Tatil Köyü'nde çalışmakta iken, 24/9/1993 tarihinde iş akdi 
fesh edilen Mesut PEHLİVAN'ın geriye dönük olarak 3/8/1993 tarih 4869 no.lu atama üst yazısı 
ile Kaleiçi Müdürlüğüne atamasının yapıldığı, 17/1/1994 tarihinde işe başlatılan Mesut-Pehlivan'ın 
19/1/1994 tarihli gelen evrak defterine kayıtlanmasına rağmen, evrak üzerine 19/4/1994 tarihinde 
geldiği yönünde kayıt düşüldüğü, (Ek 18) 

1992-1995 tarihleri arasında yapılan atamalarda ise, tahsil seviyesi, hizmet tutarı ve sınav şar
tının aranmadığı, böylece ilk okul, orta okul ve lise mezunlarının işletmelere müdür olarak atandık
ları, yine belirli görevlere yapılan açıktan atamalarda sınava tabi tutulma şartının yerine getirilme
diği nitelikli personel istihdamı gereken görevlere atanacak personelde, işletme bilgisi, tahsil sevi
yesi, geçmiş deneyimi gibi kriterler rol oynaması gerekirken, bu tür görevlere yapılan atamalarda 
siyasi tercihlerin ön planda tutulduğu, 

Açıktan ataması yapılan personelden bir bölümünün göreve gelmeden maaş aldıkları, bunla
rın arasında Genel Müdürlük Merkez teşkilatına Şef olarak ataması yapılan Adana Milletvekili Ha-
lit DAĞLI' nın oğlu, Alper DAĞLI'nın da bulunduğu, yine bu Milletvekilinin özel şoförlüğünü ya
pan, Elmadağ Dağ Evine ataması yapılan Soner HAN' ile (eski) Başbakan Tansu ÇİLLER'in oğlu 
Mert ÇİLLER'in tenis hocası olduğu ifade edilen ve Kuşadası Marina Müdürlüğüne ataması yapı
lan Okan ÜNALMIŞER'in de bulunduğu, 

Öte yandan; 
Turban Kuşadası Otel Müdürü olarak ataması yapılan Sabri BAYRAKTAR'in Kuruma ibraz 

ettiği 9 Eylül Üniversitesi Manisa İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi çıkışlı geçici mezuniyet bel
gesinin, 1990 yılında bu okuldan mezun olan 1966 Adana doğumlu Tuğrul ÇAKIR'a ait olduğu, 
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Aynı şekilde; 
Genel Müdürlük Reklam ve Organizasyon Müdürü olarak ataması yapılan Haydar MEN-

Gİ'nin, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi çıkışlı diplomasının sahte olduğu ve adı geçe
nin MSB Asal Dairesi Başkanlığınca 31/3/1995 tarihinde asker kaçağı olarak arandığı, bu gerçeğe 
rağmen; adıgeçen Müdür hakkında Meclis Başkanlığına verilen 7/4868-10743 sayılı soru önerge
sine Turban Genel Müdürü Ömer BİLGİN imzalı 2/11/1994 tarihli ve 8419 sayılı cevabî yazıda; 
"Turban Kuşadası Marina Müdürü olan Haydar MENGİ'nin Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demisi 1979 Ekonomi Maliye Bölümü Mezunu olduğu, Fransada işletmecilik yaptığı ve 15/3/1996 
tarihine kadar askerlik tecilinin bulunduğu" yönünde gerçeğe aykırı bilgi verildiği, (Ek:22) 

Tesbit edildiğinden; 
2/8/1993 tarih 10104 sayılı Başbakanlık genelgesine, Turban Genel Müdürlüğü "Personel, 

Ücret ve Sınav Yönetmeliği" hükümlerine aykırı geriye dönük hüküm doğuran sahte belge düzen
lemek suretiyle açıktan personel atama emirlerini imzalayan ve bunları bir üst yazı ekinde İşletme
lere gönderilmesini sağlayan Turban Genel Müdürü Ömer BİLGİN, anılan eylemin gerçekleştiril
mesinde katkıda bulunan Personel ve Eğitim Başkanı Ahmet DÜNDAR, müracaat evrakı arasında 
Kuruma sahte Yüksek Okul diploması ibrazında bulunan Sabri BAYRAKTAR ve Haydar MEN
Gİ hakkında, Yasal takibatta bulunması için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunul
ması uygun olacaktır. 
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3.17. TURBAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMALARINA 
DEMİRBAŞ EŞYA ALIMLARINDA 

YAPILAN USULSÜZLÜK 

Başbakanlık müsaade yazısı, Genel Müdürlük Olurları, Emlak ve Satınalma Başkanlığı yazı
ları incelenmiş ve belirli bir işlem sırası dahilinde ele alınarak değerlendirmeye tabii tutulmuşlar
dır. 

Başbakanlığın 1992/7 sayılı genelgesinin incelenmesinde demirbaş alımlarını müsaadeye bağ
ladığı ve yalnızca "Hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi" maksadına yönelik demirbaşların alımı
na önceden Başbakanlığın uygun görüşü alınarak yapılmasının gerekliliğine atıf yapılarak; Turban 
Genel Müdürlüğünce hazırlanan listenin 30.06.1992 tarih, 5860 sayılı yazısı ekinde Başbakanlığa 
gönderildiği ve söz konusu yazı ekindeki listede belirtilen demirbaş eşya alımı talebinin uygun gö
rüldüğü, (Ek :3-4) 

Ancak listede belirtilmemesine rağmen, 1992/7 sayılı Başbakanlık genelgesine aykırı olarak, 
Genel Müdürlük Lojmanında kullanıldığı anlaşılan (perde, nevresim takımları, yatak, tencere, bar
dak, fincan v.b.) sarf malzemelerinin de bu müsaade yazısı ile alınan demirbaş eşya alımı için tah
sis edilen 400.000.000.-TL. içerisine dahil edildiği ve bu suretle hileli alım yapıldığı, 

Anlaşılmıştır. 
Esasen Genel Müdürlük hizmetlerinin aksatılmaması gerekçe gösterilerek alım müsaadesi alı

nan demirbaşın Genel Müdürlük hizmet birimleri için kullanılması gibi bir amaçla yapılması belir
tilen genelgenin ilkeleriyle bağdaşmayan bir durumdur. 

Yapılan işlemin, demirbaş eşya alımı yapılıyormuş gibi gösterilerek tahsisatın kullanılması 
yönünde müsaade alımına sahte gerekçe göstermek suretiyle, yeni atanan Genel Müdürün lojman 
eşyalarının yenilenmesi amacına yönelik bir uygulama olduğu anlaşılmaktadır. 

Başbakanlık müsaadesine sunulan listede belirtilen eşyaların, piyasa fiyatlarıyla alınmış gibi 
gösterilmesi suretiyle 400.000.000.-TL. demirbaş alımı ödeneğinin kullanılmış gibi muhasebeye 
kayıtlandığı, fiyat farkından doğan meblağ ile sarf malzemelerinin alımının gerçekleştirildiği kana
atine varılmıştır. 

Genelge yayım tarihi itibariyle sarf malzemesi alınmasına imkan vermediğinden, yeni tadilatı 
yapılan Genel Müdürlük lojmanının tefrişinde ihtiyaç duyulan sarf malzemelerinin de bu kaynak
tan karşılandığı anlaşılmaktadır. 

Genel Müdürün talimatları ve onayları doğrultusunda Emlak ve Satınalma Başkanı Korkmaz 
TAŞKIN'ın hazırladığı ödeme emirleri ile gerçek değerlerinin üzerinde alınan bu malzemelerin 
aciliyet arzetmeyen bir konuda zamanın azlığı gibi bir mazeret beyan edilmek suretiyle, teklif alın
maksızın pazarlık suretiyle, alınmasında, Satınalma Yönetmeliğinde sağlanan esnekliğin amacı dı
şında kötüye kullanıldığı kanaatine varılmıştır. (Ek : 4/1-12) 

Genel Müdürlüğün kullanımına sunulan bu eşyaların, Ömer BİLGİN'in Milletvekili adayı ol
ması nedeniyle istifası ve Milletvekili seçilmesi nedeniyle tahliyesinden sonra, lojmana ait elektro
nik ve beyaz eşyanın büyük kısmının mevcut olmadığı, 

Lojmana ait eşyaların Elmadağ Dağevi'ne ait demirbaş eşyalarm nakli gibi gösterilerek tan
zim edilen listeler ile Beldibi İşletmesi'ne gönderildiği ilgili işletme personelince gönderilen de
mirbaş ve sarf malzemesine ilişkin listenin teslim alınması sırasında, mevcut olmayan eşyaların 
karşılarına "yok" olarak yazıldığı ve bu şekliyle teslim tutanağı tanzim edilmek suretiyle teslim alın
dığı, Beldibi İşletmesi'nin 25.09.1996 tarih ve 446 sayılı yazısından anlaşılmıştır. (Ek: 5-6-7-8-9) 
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Aynı listelerde yer alan bazı sarf malzemelerinin karşısına ise "KENDİSİNİN" ibaresi konul
duğu ve teslim alınmadığı görülmüştür. 

Yukarıda belirtilen demirbaş devir işlemi; Ayniyat Talimnamesi'nin II. kısım 8. maddesinde 
belirlenen, "İki daire arasında eşya alınıp verildiği zaman evrakı müspitenin ne olacağı " hususun
daki hükümlerine uymayan keyfi bir devir teslim işlemidir. Bu nedenle eksik olduğu belirlenen de
mirbaşların akibetinin araştırılması ve ilgilileri hakkında gerekli soruşturmanın yapılması ve sonu
cun Komisyonumuza bildirilmesi Turban Genel Müdürlüğü'nden 09.09.1996 tarih ve 400 sayılı 
yazımızla istenilmiştir. 

Ancak Komisyonun rapor yazma aşamasına gelmiş olması ve SHP Yalısı Lojmanı demirbaş 
eşyaları hakkında yazılan yazımıza da halen cevap alınamaması nedeniyle, Genel Müdürlük Loj
manı demirbaş eşyaları hakkında zamanında bir soruşturma raporunun Komisyonumuza intikal et-
tirilmeyeceği anlaşıldığından, eksik görünen demirbaş eşyanın kullanımda bulunduğu sırada yok 
olması nedeniyle, başka mekanlara nakledildiği görüşü ağırlık kazanmaktadır. 

SONUÇ: 
Yukarıda belirtilen hususlar ve belgeler ışığında alımların usulsüz yapıldığı, devletin zarara 

uğratıldığı ve bu zarara sebebiyet verenlerden tazmini gerektiği, demirbaşın Ömer BİLGİN'in loj
man kullandığı dönemde kaybolduğu ve demirbaş eşyanın kullanan tarafından muhafazasının ya
pılmadığı, kanaatine varılmıştır. 

"Ayniyat Yönetmeliği'nin 10. maddesi ile düzenlenen, demirbaş eşyanın herhangi birinin dik
katsizliği neticesi kaybolması veya kırılıp bozulması halinde, sebep olanları ve takipte ihmali gö
rülen saymanları, Sayıştay Kanunu'nun 45. maddesi gereğince zararı ödemeye mecburdurlar. 
. Ayniyat ödetilmesi eşit vasıf ve şartlar içinde olmak üzere aynen, ödeme mümkün olmayan • 

hallerde zimmete geçtiği tarih ile ödeneceği tarih arasındaki en yüksek rayice göre para olarak 
olur." (Ek: 210) 

Hükümleri doğrultusunda Ömer BİLGİN'in kullanımı sırasında yok olan demirbaş eşyaların 
bedellerinin tazmini gerektiği kanaatine varılmıştır. 
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3.18. KALEİÇİ ve KEMER MARİNA İŞLETMESİNE 
AİT DÜKKÂNLARIN 1994-1995-1996 

YILLARINDA KİRALANMASI 

3.18.1. İNCELEME : 
İşletmeciliği ve Kiralama yetkisi Turban Kaleiçi Müdürlüğü ile Kemer Marina Müdürlü-

ğü'nün yetkisinde olan işyerlerine ait kira sözleşmeleri incelendiğinde, 
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 10.10.1995 tarih 7556 Sayılı yazısında, özel

leştirme sırasında herhangi bir problemin oluşmasına mahal verilmemesini teminen, yeni sözleş
melerin 1 yıldan fazla süreli yapılmaması ve özelleştirildikten sonra tahliye için gerekli önlemlerin 
alınması istenilmesine rağmen (Ek: 1) 

3.18.1.1. KALEİÇİ İŞLETMESİ DÜKKÂNLARI: 
Turban Kaleiçi İşletmesi kayıtlarının incelenmesi sırasında, 15.02.1996 tarihinde yapılan söz

leşmelerle 9 (dokuz) adet dükkânın 5 (beş) yıllığına kiraya verildiği ve sözleşme imzalandığ görül
müştür. 

1. 41 no'lu dükkânın Anamendirek Kafeterya olarak işletilmek üzere, aylık 35.000.000.-
TL.+KDV bedelle Dinç Turizm İnş.Taah.Tic.Ltd.Şti'ne (Ek: 4), SİT alanı içinde yer almasına rağ
men kaçak ve imara aykırı tadilat gerçekleştirilerek 15.02.1996 tarihi itibariyle 5 yıllığına kira söz
leşmesi yapıldığı, 

2. 50 no'lu dükkânın kuaför olarak işletilmek üzere aylık 16.750.000.-TL.+ KDV bedeli 
M.Yaşar Özen'e 15.02.1996 tarihi itibariyle 5 yıllığına kiraya verildiği, (Ek: 5) 

3. 36/1 no'lu dükkânın fotoğraf malzemeleri satış ve fotoğraf baskı yapımı atölyesi olarak Fo
to Girne İşletmesi'ne yins 5 yıl süre ile 15.02.1996 tarihi itibariyle kiralandığı, (Ek: 6) 

4. 30 no'lu dükkânın ise , kiralanılacak dükkanın ne amaçla kullanılacağı belirtilmesi gereği
ne rağmen, fonksiyonu belirtilmeden 24.000.000.-TL.+KDV bedelle E.Deniz Durmay'a 
15.02.1996 tarihi itibariyle 5 yıllığına kiralandığı, (Ek: 7) 

5. 26 no'lu dükkânın da yine sözleşmede fonksiyon belirtilmeden aylık 16.750.000.-TL. + 
KDV bedelle ANTGOLD Turizm İnş.İşl.San.Ltd.Şti.'ne 15.02.1996 tarihi itibariyle 5 yıllığına ki
ralandığı, (Ek: 8) 

6. 15 no'lu dükkânın hediyelik eşya satış yeri olarak 12.400.000.-TL. + KDV bedelle yine ay
nı şartlarla 5 yıllığın Mine ŞenÖz'e kiralandığı. (Ek: 9) 

7. 11 no'lu dükkânın turistik eşya ve tuhafiye satış mağazası olarak 12.200.000.-TL. + KDV 
aylık bedelle Gözde Turizm ve Reklamcılık Ltd.Şti.'ne 5 yıllığına aynı tarih itibariyle kiralandığı, 
( E k : 10 ) ; • _ 

8. 4 no'lu dükkânın ise bar olarak 24.000.000.-TL. +KDV aylık bedelle Behçet Cemal Sabun-
cuoğlu'na 5 yıllığına kiralandığı, (Ek: 11) 

9. 51 ve 52 no'lu işyerinin de Cafe-Restorant olarak 22.500.000.-TL. aylık bedelle Tamer Bu-
lu'ya 5 yıllığına kiralandığı, (Ek: 12) 

Tespit edilmiştir. 
Kaleiçi İşletmesine ait olup proje değişikliklerinde, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma sta

tüsü içerisinde 1. derece SİT alanı ilan edilmiş olan alanda imara uygun olmayan yapılaşma yapıl-
dığrişletme personelince şifahi ifade edilmiş olup bu hususun ihbar dilekçeleri ve Antalya Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 14.04.1996/2949, 16.05.1996/2988 ve 26.04.1994/2209 
sayılı kararları ile de tespit edildiği ilgililer hakkında yasal işlem açılmasına karar alındığı görül
müştür. 
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 10.10.1995 tarihli söz konusu yazılarına rağmen, Turban 
Kaleiçi İşletmesi Müdürü Turan Tok ve Müdür Yrd. Ramazan Yaşar'm yerine Hanifi Güler tara
fından yukarıda belirtilen dükkânlar için 15.02.1996 tarihli kira sözleşmelerini, 5 yıllık bir süre ile 
düzenlemeleri, bazı dükkânların da kullanım şekillerinin (fonksiyonları) sözleşmelerde belirtilme
miş olması ve müteselsil kefil gösterilmeksizin imzalamaları hatalı bulunmuştur. 

Turban Kaleiçi Müdürü Turan Tok'un halen zimmet suçundan Cumhuriyet Savcılığı istemiy
le tutuklu yargılanması ve bahse konu 9 dükkanın kira sözleşmelerinin 5'er yıllık yapılmış olması, 
adı geçenin ve Ramazan Yaşar'ın yerine sözleşme-lere imza koyan Hanifi Güler'in şahsi çıkar sağ
ladıkları kanatini oluşturmaktadır. 

Ayrıca 27 no'lu bar fonksiyonlu dükkânın 1995 yılında kiraya verildiği TÜMED Turizm 
Ltd.Şti.'nin ortaklarının Ömer Bilgin'in eşinin akrabası Galip Demircan'in olması da son derece 
düşündürücüdür. 

Sonuç olarak; 
15.02.1996 tarihi itibariyle sözleşme yapılan dükkânların ihalelerinin yapılmadığı, geçici te

minatların alınmadığı, müteselsil kefilin aranmadığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın yazıları
na rağmen sözleşmelerin 5 yıllık olarak düzenlendiği ve dükkânların kullanma şekillerinin sözleş
mede yer alması gerekirken buna uyulmadığı tespit edilmiştir. 

Kiralanan dükkânlarda plan ve proje değişiklikleri yapılmadan önce Kültür ve Tabiat Varlık
larını Koruma Kurulu'ndan proje tasdiki ve onayı alınması gerekirken bu hususlara uyulmadığı ve 
SİT alanı olan Kaleiçi'nde kaçak yapılaşma yapılarak bura-lardan yüksek rant gelirleri elde edildi
ği kanaati oluşmuştur. 

Öte yandan kira sözleşmelerininde hükümet değişikliği olduğu bir tarihe rastlamasının ve iha
le açılmadan kira sözleşmelerinin alelacele yapılmış olmasının, görevden alınma kaygısı ile men
faat sağlamaya yönelik bir davranış olduğu düşünülmektedir. 

Belirlenen hususlar ışığında, Turban A.Ş. Genel Müdürlüğü'den durumun açıklığa kavuşturul
masının temini için soruşturma açılması istenilmiştir. (Ek: 13) 

3.18.1.2. KEMER MARİNA DÜKKÂNLARI: 
Kemer Mârina İşletmesi içinde yer alan ,4 adet dükkân ile 1 adet Cafe-Bar'ın Yap-İşlet-Dev-

ret Modeli ile kiraya verilmesinde tekliflerin onaylanmasına, Yönetim Kurulu'nun 03.08.1993 ta
rihli 13 no'lu toplantısının 104 no'lu kararı ile Genel Müdürlük makamına yetki verilmesine oy 
birliği ile karar verilmiştir. (Ek : 14/1-2) 

Adı geçen Cafe-Bar fonksiyonlu CHINA RESTEURANT'ın aylık 5.500.000.-TL. + KDV be
delle 15 (onbeş) yıllığına 15.12.1993 itibariyle Dilaver ÜSTÜN ve Ayhan Turgut'a kiralandığı, 
sözleşmenin işletme Müdürü Enver Çamlıdere ve Müdür Yardımcısı Bülent Barutçu tarafından im
zalanarak, Genel Müdürlüğün 26.11.1993 tarih ve SATUB - 795-8390 sayılı yazılarına ilgi tutul
mak suretiyle, 08.12.1993 tarih 93/12.390 sayılı yazı ekinde Genel Müdürlüğe sözleşme örneğinin 
gönderildiği görülmüştür. (Ek: 15.-16) 

Ancak anılan resteurant, Kemer Belediyesi'nce 13.07.1995 tarihinde tutulan tutanakla tespit 
edilen eksiklikler giderilene kadar 19.07.1995 tarih 300 sayılı Encümen Kararı ile kapatılmıştır. 
(Ek: 17-18) 

Kapatmayı müteakip Belediyenin Kaymakamlık makamına 09.08.1995 gün 1051 sayılı yazı 
ile anılan resteurant'n Belediyede herhangi bir kayıt ve dosyasının bulunmadığı, "İşyeri açma izin 
belgesi'nin" hangi esaslar dahilinde verildiğinin anlaşılamadığı belirtilerek, durumun bir daha göz
den geçirilmesi istenmiştir. (Ek: 19) 
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Kaymakamlık'tan cevap alınamaması üzerine 04.10.1995 tarihli yazı ile durum tekrar sorul
muş. Kemer Kaymakamlığı'nın 26.10.1995 tarih 13.05. l.EGA.4.07. 65.71.1228-1576.95 sayılı ce
vabi yazılarında, söz konusu işyerinin Turizm İşletme Belgesi olduğu ve Turizm İşletme Belgesi 
olan yerlerin işyeri açma izin ve denetimlerinin Turizm Bakanlığı'na ait olduğundan Belediye'ye 
sorulmadığı biIdirilmiştir.(Ek:20) 

Bu defa Belediye Başkanlığı tarafından adı geçen işyerinin Turizm İşletme Belgesi'nin foto
kopisi Turizm Bakanlığı İşletmeler Genel Müdürlüğü'ne gönderilerek, bu belgeye sonradan not 
olarak ilave edilen "Cafe-Bar Fonksiyonlu işyeri içindir" ibaresinin hangi alanı kapsadığının anla-
şılamadığı, belgenin incelenerek böyle bir not bulunup bulunulmadığının bildirilmesi 13.05.1996 
gün 04.96/637 sayılı yazı ile istenilmiş, (Ek.21) adı geçen Bakanlığın 21.05.1996 tarih ve 14801 
sayılı cevabi yazılarında ise arşiv dosyasında mevcut olan belgede herhangi bir notun bulunmadı
ğı bildirilmiştir. (Ek: 22-23) 

Alınan bu cevap üzerine durum Belediye Başkanlığınca Kemer Kaymakamlığı'na 27.05.1996 
tarih 754 sayılı yazı ile iletilerek, yat limanı ile ilgili işletme belgesi de evrakta sahtekarlık suçu
nun işlendiği belirtilerek, Ayhan Turgut'a verilen izin belgesine ait dosyanın yeniden incelenmesi 
istenmiş (Ek: 24), ancak araştırmanın yapıldığ tarihe kadar henüz bir cevap alınamadığı Belediye 
Başkanınca ifade edilmiştir. (Ek: 26) 

Yukarıdaki izahlardan da anlaşılacağı üzere, Turizm Bakanlığı'nca Turban Turizm A.Ş. adına 
tanzim edilen 14.10.1986 tarihli Turizm İşletme Belgesi'ne daha sonra Kemer Marina İşletmesi 
Yöneticilerince "Cafe-Bar fonksiyonlu işyeri içindir" notu konularak evrakta tahrifat yapılmıştır. 

Turizm Bakanlığınca Turban Turizm A.Ş. adına tanzim edilen 14.10.1986 tarihli orjinal bel
gede herhangi bir notun bulunmamasına rağmen bu belgeye sonradan yapılan ilave ile Kemer Ma
rina İşletmesi'nde imar ve proje dışı olarak Cafe-Bar fonksiyonlu resteurant yapımına imkan sağ
lanması, 

Kira sözleşmesinin Genel Müdürlüğün uygun görüş bildirmesi üzerine İşletme Müdürlüğünce 
yapılması, 

Ayrıca Belediyece Kemer Kaymakamlığı'na sorulan sorulara cevap alınamaması hususları gö-
zönünde bulundurulduğunda, 

Menfaat temini kastıyla evrakta sahtekarlık yapılarak bu işlemin Turban A.Ş. Genel Müdürlü
ğü ve Kemer Marina İşletmesi Yöneticileri tarafından gerçekleştirildiği 

Ayrıca tahrif edilmiş evraka istinaden ruhsat veren Kemer Kaymakamlığı'nın bu olaya katkı
sının bulunup "bulunmadığı hususunun yapılacak kapsamlı bir soruşturmayla ortaya çıkabileceği, 

Kanaatine varılmıştır. (24-25-26) 
İşletme hakkında yapılan incelemeler sırasında Kemer Marina'da WC işletmesi yapan Ayla 

Turgut'un Ayhan Turgut'un kardeşi olduğu ve 22.10.1993 tarihli dilekçesi ile de adına düzenlenen 
kiralama kontratının kamu personeli olduğundan bahisle iptalini istediği belirlenmiştir. (Ek: 27-
27/1-2) 

Personel Kayıtlarının tetkikinde ise, Ayla Turgut'un 25.10.1993 tarihi itibariyle Kemer Mari
na İşletmesine atandığı tespit edilmiştir. (27/3-4) 

Kadrolu işe alınma karşılığı boşaltılan WC işletmeciliğinin Ahmet Araç isimli şahsa, Marina 
eski acenta binasının ise (öldürülen) Kamil Demirel'in yerine yine Ayhan Turgut'a bedelsiz kira
lanmış olması, ihale belgelerinin olmaması ve teminatların da eksik olmaları gibi ihbarlar konusu
nun ayrıntılı bir incelemesini zorunlu kılmaktadır. (Ek: 25). 
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3.18.2. DEĞERLENDİRME - SONUÇ : 
1994 - 1996 yıllarında gazete ve televizyonların gündeminden düşmeyen ve KİT Komisyon 

tutanaklarının incelenmesinde Komisyon üyeleri tarafından da eleştiri konusu yapılarak gündeme 
getirildiği anlaşılan, Turban Turizm A.Ş. ile ilgili yolsuzluk iddialarının, Kaleiçi ve Kemer Marina 
Müdürlükler sorumluluğundaki dükkan kiralamalarına ilişkin bölümlerinin, doğru olup olmadığı 
hususunda yürütülen incelemelerde elde edilen bilgi ve belgeler, 

a) Antalya/Kaleiçi ve Kemer Marina İşletmeleri sorumluluğundaki yerlerde bazı yapıların ka
çak yapıldığını, böylece 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 9. madde
sinin ihlal edildiğini, 

b) Menfaat temini kastıyla, ruhsat alınabilmesini teminen Turizm İşletme Belgesi üzerinde 
tahrifat yapıldığını, 

c) Buralardaki dükkanların ihaleye çıkartılmadan ve teminat alınmadan kiraya verildiğini, 
d) Önce hayali kişilere yapılan kiralamaların daha sonra üçüncü şahıslara yüksek hava parası 

alınmak suretiyle devredildiğini, 
e) Oluşan rant değerinin paylaşımında düşülen ihtilaf nedeniyle, cinayetle neticelenen menfa

at çatışmalarının olduğunu, 
Ortaya çıkarmaktadır. 
Yukarıda ayrıntılarıyla izah edilen yolsuzlukların yapılmasında sorumlu bulunan Turban Eski 

Genel Müdürü Ömer Bilgin ile, 
Satın Alma ve Teknik Uygulama eski Başkanı Korkmaz Taşkın, Mali İşler eski Başkanı Ne

vin Biltekin, Kemer Marina eski Müdürü Enver Çamlıdere, aynı yer eski Müdür Yardımcısı Bülent 
Barutçu, Kaleiçi İşletme Müdürü Turan Tok, aynı yer personeli olup Ramazan Yaşar yerine imza 
atan Hanefi Güler ve Alım-Satım Komisyonu üyelerinden H.İbrahim Gezen, Ambar Şef.Yrd.Mus-
tafa Yücedağ, Teknik Hizmetler Şefi Remzi Akdemir, Liman Hizmetleri Şefi Salih Orakçıoğlu, 

Hakkında, eylemlerine uyan TCK'nun ilgili maddeleri uyarınca yasal işlem yapılmasını temi
nen, konunun yargıya intikal ettirilmesi uygun görülmektedir. 
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3.19. AMASYA OTELİ, ÇORUM OTELİ, KAYSERİ ERCİYES DAĞ OTELİ 
PERSONELİNİN SİYASİ MİTİNGLERE KATILMALARI 

3.19.1. İNCELEME: 
Konu ile ilgili olarak Komisyonumuza tevdi edilen belgeler incelendiğinde; 
3.19.1.1. TURBAN AMASYA OTELİ : 
1. Turban Amasya Oteli'nde hizmetli, aşçı ve kasiyer olarak çalışan, A.ÇETİNKAYA, S.ER-

SOY, A.DEDEOĞLU, A.SAT, G.KURT, S.ÇETİN, H.ONUR, T.POLAT, F.İPEK ve C.KE-
NAR'ın; 21.11.1993 tarihinde Ankara Atatürk Spor Salonu'nda yapılan Doğru Yol Partisi'nin 
Kongresi öncesinde 18-20 Kasım 1993 tarihleri arasında düzenledikleri harcırah beyanname ekle
rinde, Amasya-Ankara Otobüs bileti, Ankara Yeni Otel konaklama faturası ve Atatürk Spor Salo
nuna gidiş-dönüş taksi bedelinin bulunduğu, (Ek: 3/1-43) 

2. 18-21 / İ l / 1993 Tarihlerinde Amasya'dan Ankara'ya gelen personelin görev onaylarında; 
unvanlarının hizmetli (çamaşırhanede görevli), aşçı ve kasiyer olduklarının belirtildiği, 

3. Turban Amasya Oteli'ne ait 21.02.1994 Tarih ve 78 sayılı Kasa Tediye fişi ekinde bulunan, 
Nurettin Altısap ve Ortakları Otobüs Firması'nın 12.02.1994/012522 Tarih ve Sayılı 3.500.000.-
TL tutarındaki faturasında açıklama olarak Samsun Seminerine gidiş dönüş ücreti şeklinde meşru
hatın bulunduğu, (Ek: 4/1-2) 

4. Turban Amasya Oteli Personeli V.KARA, M.K.SARAÇOĞLU, H.Y.KÖR, E.KALAY-
CIKLI, C.KENAR, S.ERSOY, A.ÖZEN. S.ÇETİN, H.KARABACAK, A.DEDEOĞLU, Ş.EK-
Şİ'nin; 11.02.1994 Tarih 257 nolu kasa tediye fişi ekindeki listeyle birer milyon yolluk avansı al
dıkları, (Ek: 5/1-2) 

Öte yandan,-Ahmet ÖZEN'in geçici görev onayında görev yeri olarak yazılan Kastamonu'da 
Turhan'ın işyerinin bulunmadığı, (Ek : 6/1) 

5. 27.01.1994 Tarih, 227 Sayılı Kasa Tediye Fişi ekinde; Samsun'a göreve giden personele 
ödenen yolluk avans belgelerinin yer aldığı, yine giden personelin aşçı, hizmetli ve kasiyer unvan
lı olduklarının belirtildiği, (Ek : 7/ 1-2) 

3.19.1.2. TURBAN ÇORUM OTELİ : 
1. Turban Çorum Oteli'ne ait 26.11.1993 tarih ve 641sayılı mahsup fişi ekinde; D.BODAK, 

A.TAŞOVA, A.ADALET, Z.AYKAÇ, R.AKÇIL, A.ARMUTLU, A.MÜDERRİSOĞLU, C.ULU-
TAŞ, M.AKGÜMÜŞ, Ş.ERASLAN, U.YAĞLI, M.DALKILIÇ, H.ORHAN, Ş.KAYADİBİ, 
S.KARA, H.ACI, M.YERLİ, K.DEMİR olmak üzere toplam 18 personele ait 2 günlük harcırah 
beyannamesinin bulunduğu, (Ek:8/4/a-b) 

2. Harcırah beyannamesi düzenleyen; B. DOBAK, A.TAŞOVA, A.ADALET'in, görev onay
larında güvenlik görevlisi, çamaşırhane personeli olduklarının yazıldığı, ayrıca başlangıç tarihi ola
rak 19.11.1993, görev yeri olarak Turban Elmadağ Oteli, görev nedeni olarak da hizmet içi eğitim 
semineri yazıldığı, söz konusu tarihlerde Turban Elmadağ Oteli'nde herhangi bir seminerin düzen
lenmediği, 

Diğer taraftan, 19.11.1993 Tarihinde düzenlenen bu görev onaylarında, "Sayın Ömer Bilgin'in 
telefon talimatı" açıklamasının.bulunduğu, (Ek : 8/1-4/a-b) 

3. Çorum Oteli'ne ait 30.11.1993 Tarih ve 656 Sayılı mahsup fişi ekinde Nurettin ALTISAP 
ve Ortakları Firmasının 20.11.1993 Tarih 012436 numaralı faturasının bulunduğu, söz konusu fa
turanın arkasında Elmadağ Semineri yazılmakla birlikte o tarihte Turban Elmadağ İşletmesinde se
minerin düzenlenmediği, (Ek: 9/1-2) 
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4. Yine 14.02.1994 Tarih 583 nolu kasa tediye fişi ekinde bulunan Yeni Hitit Otobüs İşletme-
si'ne ait 01.02.1994 Tarihli faturada Karadeniz gezisi açıklamasının yer aldığı, (Ek: 10/ 1-4) 

5. Çorum Oteli'ne ait mahsup fişi ekindeki 15.02.1994 Tarihli U.YAĞLI, A.TAŞOVA, D.ÖZ-
DEK, M.SEZER, M.AKGÜMÜŞ isimli personelin harcırah beyannamelerinin 11-14.02.1994 ta
rihlerine ait olduğu, harcırah beyannamesi ve görev onayında, görev yeri olarak Samsun, görev ne
deni olarak da hizmetiçi eğitim semineri yazılmakla beraber, anılan tarihte Turban Samsun Ote-
li'nde seminer düzenlenmediği, (Ek: 11/1-6) 

3.19.1.3. KAYSERİ / ERCİYES DAĞ OTELİ : 
Turban Erciyes Dağ Oteli Personeli A.BALİLA, A.ABA, B.SEZGİN, S.PAMUKCU, Ö. 

N.ULAŞ, G.İNCEDERE, K.AKARÇAY, M.TAYLAN, C.TÜRKMEN, O.SÜER, A.BEŞKEN, 
H.ULUKANLIGİL, A.T.BAHADIR, E.ŞAHİN ve İşletme Müdürü M.BAL olmak üzere toplam 22 
kişinin 1401.1994 Tarihli geçici görev onaylarında görev yeri olarak Malatya'nın görüldüğü, Ay
rıca geçici görev onaylarında Genel Müdür talimatının olduğu şeklinde meşruhatın verildiği görül
müştür. (Ek : 12/1-11) 

3.19.2. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : 
Turban Amasya Oteli Personeli A. ÇETİNKAYA, S.ERSOY, A.DEDEOĞLU, A.SAT, 

G.KURT, S.ÇETİN, H.ONUR, T.POLAT, F.İPEK, C.KENAR'ın; 21.11.1993 tarihinde Ankara'da 
Atatürk Spor Salonu'nda yapılan Doğru Yol Partisi'nin Kongresi öncesinde 18-20 Kasım 1993 ta
rihleri arasında düzenledikleri Ankara harcırahlarının eklerinde Amasya-Ankara otobüs bileti, An
kara Yeni Otel konaklama faturası ve Atatürk Spor Salonuna gidiş-dönüş taksi bedeli bulunduğu, 

Adı geçen personelin görev onaylarında Turban Amasya Oteli'nde aşçı, çamaşırhane persone
li, kasiyer olarak çalıştıkları belirtildiğinden, Ankara'ya iş ile ilgili bir görevle gelmediklerini yine 
harcırah beyannamelerinin ekinde Kongrenin yapıldığı Ankara Atatürk'Spor Salonu'na gidiş-dö
nüş taksi bedelinin bulunmasının kongrenin hazırlık çalışmalarında bulunmak üzere Ankara'ya gel
diklerini açıkça gösterdiği, 

21.02.1994 tarihli 78 sayılı Kasa Tediye Fişi ekinde yer alan Nurettin Altısap ve Ortakları Oto
büs Firması'na ait 12.02.1994 tarih 012522 sayılı 3.500.000.-TL tutarındaki faturada açıklama ola
rak Samsun seminerine gidiş dönüş ücretinin yazıldığı, sözkonusu tarihlerde Samsun'da seminerin 
olmadığı, otobüs firmasının faturasının DYP'nin Kastamonu mitinginden bir gün sonra düzenlen
miş olmasının, aslında Turban Amasya Oteli Personeli'nin 11.02.1994 tarihinde Kastamonu'daki 
Doğru Yol Partisi'nin mitingine götürüldüklerini, açıkça ortaya koyduğu, 

Ayrıca, Turban Amasya Oteli Personeli V.KARA, M.K.SARAÇOĞLU, H.Y. KÖR, E.KA-
LAYCIKLI, C.KENAR, S.ERSOY, A.ÖZEN, S.ÇETİN, H.KARABACAK, A. DEDEOĞLU, 
Ş.EKŞİ'nin 1 1.02.1994 tarih 257 nolu kasa tediye fişi ekindeki listeyle Kastamonu'daki DYP mi
tingine giderken birer milyon yolluk avansı aldıklarının görüldüğü, 

Öte yandan, yolluk avansı alarak 11.02.1994 tarihindeki DYP'nin Kastamonu mitingine katı
lan Turban Amasya Oteli personeli Ahmet ÖZEN'in 11.02.1994 tarihli geçici görev onayında gö
rev yeri olarak Kastamonu yazıldığı, bu da personelin Samsun'a seminere değil de Kastamonu'ya 
mitinge götürüldüğünü açıkça gösterdiği, zira Turban'in Kastamonu'da tesisinin bulunmadığı, 

Aynı şekilde Turban Amasya Oteli personeli H.ONUR, H.ULUTAŞ, S.ERSOY, C.KENAR, 
A.SAT, A.DEDEOĞLU, H.KARABACAK, T.TAŞTEPE, Ş.EKŞİ' nin 27.01.1994 Tarih 227 Sayı
lı kasa tediye fişinde Samsun'a göreve giden personele ödenen yazılmakla birlikte, adı geçenlerden 
bazılarının daha önceden de belirtildiği üzere çamaşırhane personeli, aşçı, kasiyer gibi personelin 
olmasının, bu kişilerin Samsun'a göreve değil de Sinop'taki DYP mitingine katılmak üzere yolluk 
avansı aldıklarını açıkça gösterdiği, 
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Turban Çorum Otel i'ne ait 26.11.1993 Tarih ve 641 Sayılı mahsup fişinin ekinde yer alan 
B.DOBAK, A.TAŞOVA, A.ADALET, Z.AYKAÇ, R.AKÇIL, A.ARMUTLU, A.MÜDERRİ-
SOĞLU, C.ULUTAŞ, M.AKGÜMÜŞ, Ş.ERASLAN, U.YAĞLI, M.DALKILIÇ, H.ORHAN, 
Ş.KAYADİBİ, S.KARA, H.ACI, M.YERLİ, K.DEMİR olmak üzere toplam 18 personele ait 2 
günlük harcırah beyannamesinin, yine 21.11.1993 tarihinde Ankara'da yapılan DYP Kongresi ön
cesinde yapılan çalışmalara katılmak üzere düzenlendiğini gösterdiği, 

Mahsup fişinin ekinde yer alan ve Ankara'daki DYP Kongresine katılmak üzere harcırah be
yannamesi düzenleyen; B.DOBAK, A.TAŞOVA, A.ADALET'in görev onaylarında adı geçenle
rin güvenlik görevlisi ve çamaşırhane personeli olduklarının anlaşıldığı, görev onaylarında ayrıca 
başlangıç tarihi olarak 19.11.1993, görev yeri olarak Turban Elmadağ Oteli, görev nedeni olarak 
da hizmet içi eğitim semineri yazılmasına rağmen, söz konusu tarihlerde Turban Elmadağ Ote-
li'nde seminer düzenlenmediği, 

Diğer taraftan, 19.11.1993 tarihinde düzenlenen görev onaylarında "Sayın Ömer BİLGİN'in 
telefon talimatı" açıklamasının bulunduğu, bu işletmeye ait 18 personelin Turban Amasya Oteli 
Personeli gibi 21.11.1993 tarihinde Ankara'da yapılan DYP Kongresine katılmak üzere, Ankara'ya 
geldikleri ve harcırah aldıkları hususunun kesinlik kazandığı, 

Turban Çorum Oteline ait 30.11.1993 tarihli 656 Sayılı mahsup fişi ekinde yer alan Nurettin 
Altısap ve Ortakları Firmasına ait 20.11.1993 tarih 012436 numaralı Çorum-Elmadağ Otobüs Üc
reti açıklamalı faturanın da yine 21.11.1993 tarihinde Ankara'da yapılan DYP Kongresine katılmak 
üzere Ankara'ya gelen Turban Çorum Oteli personeli'nin gidiş-dönüşü maksadıyla alındığı, fatu
ranın arkasına Elmadağ Semineri yazılmakla birlikte o tarihte Turban Elmadağ İşletmesi'nde semi
ner düzenlenmemiş olmasının da bunu kanıtladığı, 

Aynı şekilde Turban Çorum Oteli Muhasebe kayıtlarında yer alan 14.02.1994 tarih 583 nolu 
Kasa Tediye Fişi ekindeki Yeni Hitit Tur Otobüs İşletmesi'ne ait 01.02.1994 tarihli Karadeniz ge
zisi açıklamalı faturanın da yine Turban Amasya Oteli Personelinde olduğu gibi DYP'nin 
27.01.1994 tarihinde Sinop'da düzenlenen mitingine gidiş için düzenlendiği, bunu gizlemek mak
sadıyla Karadeniz gezisi yazıldığının görüldüğü, zaten işletme kasasından gezi düzenlenemeyece-
ğinin de açık olduğu, 16.02.1994 tarihli mahsup fişinden de anlaşıldığı üzere bahse konu mitinge 
gidiş için kesilen faturanın Turban Amasya Oteli tarafından ödenerek Turban Çorum Oteli'nc de
kont edildiği, 

Turban Çorum Oteli Muhasebe kayıtlarında yer alan mahsup fişi ekindeki 15.02.1994 tarihli 
U.YAĞLI, A.TAŞOVA, D.ÖZDEK, M.SEZER, M.AKGÜMÜŞ isimli personele ait harcırah be
yannamesinin 11-14.02.1994 tarihlerini kapsadığı, harcırah beyanname ekindeki görev onayında 
görev yeri olarak Samsun, görev nedeni olarak da hizmet içi eğitim semineri yazılmakla beraber, o 
tarihte Turban Samsun Oteli'nde seminer düzenlenmediği, böylece 11.02.1994 tarihinde DYP'nin 
Kastamonu'daki mitingine katılan personele düzenlenen harcırah beyannamesi olduğu hususunun 
kesinlik kazandığı, 

Turban Erciyes Dağ Oteli Personeli A.BALİLA, A.ABA, B.SEZGİN, S.PAMUKÇU, 
Ö.N.ULAŞ, G.İNCEDERE, K.AKARÇAY, M.TAYLAN, C.TÜRKMEN, A.ÖZBEK, H.GÜNEY, 
N.SAYGILI, S.M.TOR, A.K.KILIÇ, M.A.BAHADIR, E.ŞAHİN ve İşletme Müdürü M.BAL ol
mak üzere toplam 22 kişinin 14.01.1994 Tarihli geçici görev onaylarına göre görev yeri olarak Ma
latya gözüktüğü, bilindiği üzere Malatya'da Turhan'ın tesisinin bulunmadığı, bu hususun adı ge
çenlerin o tarihteki DYP'nin Malatya mitingine katılmak üzere Malatya'ya gittiklerini kanıtladığı, 

Öte yandan, geçici görev onaylarında Genel Müdür talimatı yazmasının ve İşletme Müdürü 
dahil 22 Turban Erciyes Dağ Oteli personelinin DYP'nin Malatya mitingine katılması bu durumun 
ne kadar organize bir şekilde Genel müdürlüğün bilgisi dahilinde gerçekleştiğini gösterdiği, 

Anlaşıldığından, 
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Sonuç olarak; 
Turban Amasya Oteli personelinin DYP'nin Ankara'daki Kongresinde, Sinop ve Kastamonu 

mitinglerinde görevli olarak bulunmaları rastlantı olarak kabul edilemez. Ayrıca DYP'nin kongre
si sırasında Ankara'da görevli görülen personelin harcırah beyanname ekindeki gider listelerinde 
kongrenin yapıldığı Atatürk Spor salonuna gidiş-dönüş taksi, gideri bulunması da bu personelin 
kongre için çalışmak üzere Ankara'ya geldiklerini kanıtlamaktadır. DYP'nin. 11.02.1994 Tarihin
deki Kastamonu mitingine katılan Turban Amasya Oteli personeli Ahmet ÖZEN'in geçici görev 
onayında görev yeri olarak açıkça Kastamonu yazmaktadır. Bilindiği üzere Turban'm Kastamo
nu'da tesisi bulunmamaktadır. Zaten Samsun'da o tarihte seminer olmamasına rağmen Kastamo
nu'daki mitinge katılmanın bu şekilde gösterilmeye çalışılması da bu durumu kanıtlamaktadır. 

Turban bünyesinde çalışan ve özelleştirme dahilinde devredilen Turban Amasya, Çorum, Er-
ciyes Oteli'ne ait Komisyonumuza tevdi olunan muhasebe evraklarından, Ömer BİLGİN'in Genel 
Müdür olarak görev yaptığı dönemde Turban personelini daha sonradan milletvekili olacağı 
DYP'nin mitinglerinde kullandığı anlaşılmaktadır. Turhan'a bağlı çalışan diğer tesislerin kayıtları
nın incelenmesi ile de olayın boyutlarının çok daha genişleyeceği ve aynı durumun diğer tesisler 
için de söz konusu olacağı kanaati taşınmaktadır. 

Genel Müdür olarak görev yaptığı dönemde Turban personelinin seçim gezilerine katılmasına 
ve seçim gezileri ile DYP'nin kongresine katılan personele devletin kasasından harcırah ödenme
sine sebebiyet veren Ömer BİLGİN ile bu olayda katkısı bulunduğu kanaatine varılan Amasya 
Oteli İşletme Müdürü Hasan SEVEN, Çorum İşletme Müdürü Mustafa Kemal TOYGUŞ ve Kay
seri / Erciyes Dağ Oteli İşletme Müdürü Muhlis BAL'in yukarda belirlenen eylemleri ile ilgili ola
rak, Türk Ceza Yasasının ilgili maddeleri gereğince yasal kovuşturma yapılmasının uygun olacağı, 

Kanaatine varılmıştır. 
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3.20. GENEL MÜDÜRLÜK, ÇEŞME OTELİ, S.H.P. YALISI, 
URFA OTELİ ve ERCİYES OTELİ'NDEN 

SİYASİ MİTİNGLERE KATILAN PERSONEL 

3.20.1. İNCELEME: 
Konu ile ilgili olarak Komisyonumuza tevdi edilen belgeler incelendiğinde; 
3.20.1.1. TURBAN A Ş . GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: 
Turban A.Ş. merkez teşkilatında 1994 yılı itibariyle Müdür Yardımcısı olarak çalışan Suat 

Hayri KELEŞ, Yavuz YURDAKADİM ve Şef olarak görev yapan Soner AKSOY, Salih KESKİN 
ile yardımcı hizmetler kadrosunda görev yapan Cavit ÇALIŞKAN'ın 08.11.1994 tarihinde Ada-
na'da yapılan Doğru Yol Partisi'nin açık hava mitingine katıldıkları ve konakladıkları Sedef Oteli 
tarafından 09.01.1994 tarihli liste veeki fatura ile ilgililerin konaklama ve ekstralar bedeli olarak 
17.415.100.-TL.'nın Genel Müdürlüğe fatura edildiği halde söz konusu fatura tutarının Adana Tu
rizm Seyahat Acentası'ndan nakten ödendiği. (Ek: 1.2.3) 

24.09.1996 tarih 46 sayılı yazımıza cevaben Turban A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün yazısına gö
re, adı geçen personelin 01.01.1994 -10.01.1994 tarihleri arasında adı geçen personelin görevli ve
ya izinli olmadıkları; (Ek:4) 

3.20.1.2. ÇEŞME OTELİ : 
Turban Çeşme Oteli Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Hüseyin BILDIRCIN'ın 

görevli ve izinli olmadığı halde 7-8-9-10 Ocakl994 tarihlerinde Adana SEDEF OTEL'dc konakla
ma yaptığı, (Ek:5-6) 

Aynı tarihte ise Doğru Yol Partisi Adana mitingi düzenlendiği, bu mitinge katılan personelin 
konaklama ve ekstra bedellerinin Turban A.Ş. Adana Turizm Seyahat Acentası'nca nakten ödendi-
gi.' 

3.20.1.3. S.H.P. YALISI: 
Sait Halim Paşa Yalısı'nda 1994 yılında görev yapan Fuat CEYHAN, Murtaza DEDE, Sürey

ya BOZGÜNEY'in de 08.01.1994 tarihinde yapılan DYP mitingine katıldığı ve Sedef Otel'de ko
nakladıkları, bedellerinin TSA/Adana Acentası'nca ödendiği, adı geçenlerin de izin ve görevlendir
melerinin bulunmadığı, 

3.20.1.4. URFA OTELİ: 
Urfa Oteli personeli olduğu, Sedef Oteli Müdürlüğü'nce tanzim edilen listede belirtilen Şafak 

POLAT ve Şeydi BAL'm da 8 Ocak'ta yapılan Adana mitingine katıldıkları ve konaklama bedel
lerinin TSA/Adana Acentası'nca ödendiği, 

Ayrıca ilgililerin izinli veya görevli olup olmadıkları Turban A.Ş. Genel Müdürlüğü'nden so
rulduğunda, adı geçenleri kayıtlarına rastlanamadığı bildirildiği halde, (Ek:7) adlarına tahakkuk et
tirilen fatura bedelinin ödendiği, 

3.20.1.5. ERCİYES DAĞ OTELİ : 
Komisyonumuza, Kayseri Milletvekili Salih KAPUSUZ imzası ile arz edilen 23.04.1996 ta

rihli Fikret SARIOGLU tarafından verilen dilekçe ve eki faturanın incelenmesinde, mülkiyeti ken
dilerine ait olan 38 YA 395 plakalı otobüsün, 22.01.1994 tarihinde DYP Afyon Mitingine katılmak 
üzere Erciyes Dağ Oteli personelini ve diğer işletmelerin personelini taşımak amacı ile 8.625.000.-
TL.'na kiralandığının ve bedelinin 22.01.1994 tarih 59450 sayılı faturaya istinaden Turban Erciyes 
Dağevi Oteli'nden tahsil edildiğinin belirtildiği, (Ek:8-9-10) 

Görülmüştür. 
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3.20.2. DEĞERLENDİRME ve SONUÇ : 
08.01.1994 tarihinde Adana'da yapılan DYP mitingine katıldıkları belirlenen Turban persone

line verilen konaklama, yemek, ekstra ve telefon hizmetleri karşılığı olarak Sedef Otelcilik Turizm 
A.Ş. tarafından Turban Genel Müdürlüğü adına düzenlenen 09.01.1994 tarih 10985 no'lu fatura tu
tarı 17.415.000.-TL?/nın Turban Adana Seyehat Acentası tarafından nakten ödendiği, 

"Banu Atak'ın dikkatine sunulmak üzere", notu ile Otel resepsiyonu tarafından düzenlenen lis
tede isimleri geçen Turban personelinin, Genel Müdür Ömer Bilgin'in bilgisi ve talimatları ile Ada
na'da yapılan DYP mitingine katılmak için gittiği, 

Adana'daki DYP mitingine katıldığı belirlenen personelin görev onaysız olarak il sınırları dı
şına izinsiz çıktığı, 

DYP Adana mitingi gezisi sırasında İşletme kasasından ödenen personel masraflarının usulsüz 
olduğu, 

Öte yandan; DYP Afyon mitingine Turban personelini taşıması için kiralanan; 38 YA 395 pla
kalı otobüs ücreti 8.625.000.-TL.'nin Erciyes Dağevi Oteli İşletmesi tarafından ödendiği, 

Anlaşılmıştır. 
Yukarıda örneği verilen miting hadisesinde görüldüğü üzere, işletme imkanlarını ve persone

lini sonraki dönemde Milletvekili seçileceği DYP yararına kullandığı belirlenen Turban Eski Ge
nel Müdürü Ömer BİLGÎN ile bu olaya katkıları olduğu kanaatine varılan Adana TSA Müdürü Le
vent HATİPOĞLU, Çeşme Oteli Müdür Yardımcısı Hasan SEVEN, S.H.P. Yalısı Müdürü Metin 
Riyaz KARAALTIN, Urfa Oteli Müdürü Gabbar YILDIZ ile Erciyes Dağ Oteli Müdür Yardımcı-. 
sı Y.Muhlis BAL ile Genel Müdürlük personelinin durumlarına göz yuman dönemin Daire Başkan
ları Ahmet DÜNDAR ve Nevin BİLTEKİN ile Korkmaz TAŞKIN hakkında eylemlerine uyan 
T.C.K.'nun ilgili maddeleri gereğince yasal kovuşturma yapılmasının uygun olacağı kanaatine va
rılmıştır. 
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3.21. KEMER, BODRUM ve KUŞ ADASI 
MARİNA İŞLETMELERİ 

3.21.1. İNCELEME: 
Kemer, Bodrum ve Kuşadası Marinalarında konaklayan yatlara ait; 
Liman kayıt defterleri, 
Yat kartları ve saha raporları, 
Günlük ve yıllık sözleşmeler, 
İşletmelerin muhasebe kayıtları, 
Birlikte incelendiğinde; 
a) Limana giriş yapan çok sayıda teknenin, İşletme yöneticilerinin şifahi talimatlarıyla kayıt

lara alınmadığı veya yapılan kayıtların okunamayacak şekilde sonradan dakşil ile silindikleri, 
b) Liman kayıt defterine ve Saha raporuna kurşun kalemle kaydedildikleri belirlenen teknele

rin, sahipleri ile sözleşme yapılma cihetine gidilmeden, liman hizmetlerinden ücretsiz istifade etti
rildikleri, 

c) Limandan ayrılacak olan teknelerin, adlarına tahakkuk eden borçları ödemeleri Sözleşme 
gereği iken; borçlarını ödemeyen bazı teknelerin, İşletme yetkililerinin şifahi talimatıyla limandan 
ayrılmasına müsaade olunduğu ve bu tür teknelerin borç takiplerinin sürüncemede bırakıldığı, 

Tesbit edilmiştir. (Ek:2-5) 
Borcunu ödemeyen tekneler hakkında inceleme yapılması yönündeki talebimiz üzerine; Tur

ban Genel Müdürlüğünce başlatılan alacak takibi sonucunda, bu güne kadar tahsil edilmeyen işlet
me alacağından 100.000 DM'Iık kısmının tahsilinin gerçekleştirilmesine imkan sağlanmıştır. 
(Ek:6) 

3.21.2. KEMER MARİNA : 
Kemer Marina İşletmesinde 6.7.1996 tarihinde yapılan incelemede; 
31.1.1995 tarihinde Limana giriş yaptığı belirlenen Nevzat AK'a ait VANESSA yatının; Li

man defterine yapılan giriş kaydının çizilerek iptal edildiği, Ön büro tarafından hazırlanan ve tek
ne kaptanı Ahmet PEHLİVAN'a imzalatılan Bağlama Sözleşmesinin uygulamaya konulmadığı ve 
incelemenin yapıldığı tarihe kadar hertürlü liman hizmetinden istifade ettirilen yatla ilgili olarak 
ücret tahakkuku yapılmamasının; İşletme Müdürü Enver ÇAMLIDERE'nin talimatıyla olduğu 
personel tarafından beyan edildiğinden, konunun incelenmesi Turban Genel Müdürlüğünden talep 
edilmiştir. (Ek:2-5) 

Olayı yerinde incelemekle görevlendirilen Müfettiş Burhan KARATAŞ imzasıyla düzenle
nen ve Turban Genel Müdürlüğüne 25.7.1996 gün, 3/3 sayı ile sunulan Soruşturma Raporunda 
özetle; Turban Kemer Marina İşletmesi Müdürü Enver ÇAMLIDERE'nin, işveren vekili sıfatıyla 
İşletmenin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak ile.yükümlü iken, bu yükümlülüğünü hiçe 
sayarak VANESSA isimli yat ve beraberindeki BOĞAÇ isimli sür'at teknesinden hiçbir ücret alın
mayacağı ve bu teknelerin kayıtlarda gösterilmeyeceği yönünde talimat vermek suretiyle görev ve 
yetkisini kötüye kullandığı, bu eylemiyle İşletmeyi 26.565 DM tutarında zarara uğrattığı belirle
nen Marina Müdürü Enver ÇAMLIDERE hakkında cezai ve İdari İşlem yapılması gerektiği be
lirtilmiştir. (Ek:7) 

Ayrıca Bodrum ve Kuşadası marinalarında da kısa süreli konaklamalar yaptığı kayıtlar üzerin
de tesbit edilen anılan tekne adına tahakkuk ettirilen alacağın tahsilsiz kaldığı belirlenmiştir. (Ek:3-
4) 
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3.21.3. BODRUM MARİNA: 
Marinaya bağlama yapan teknelerin 15.03.1996 tarihi itibariyle işletmeye 7.049.889.969.-TL 

konaklama borcundan ancak 2.295.814.813.-TL'sinin tahsil edilebildiğinin, bakiye kalan 
4.799.075.150.-TL'nin tahsil edilmesi için herhangi bir kanuni takibatta bulunulmadığının görül
mesi üzerine, . - . . • ' v 

Bakiye 4.799.075.150.-TL'nin takibe alınması Turban A.Ş. Genel Müdürlüğünden istenilmiş-
se de bu yolda ne gibi bir işlem yapıldığı hususunda henüz cevap alınamamıştır. (Ek: 3-8) 

Genel Müdürlük üst düzey yetkililerinin talimatları ile bazı teknelere Bodrum Marinasında üc
retsiz bağlama yaptırıldığı, veya yıllık bağlama yapan teknelerin kısa süreli ayrılışlarında boşalt
tıkları yere günü birlik tekne bağlandığı, bunlar hakkında kayıt tutulmadığı, ücretlerinin ise İşlet
me bütçesine girmediği yolundaki iddialara açıklık getirebilecek somut deliller bulunamadığından 
bu hususta herhangi bir görüş beyanında bulunulmamıştır. (Ek : 5) 

3.21.4. KUŞADASI MARİNA : 
3.21.4.1. İMBAT ve AMBER YATLARI: 
Orhan ÖZBAŞ ve babası'na ait olduğu belirlenen bu yatların, sözleşme gereği bağlama sü

resi 31.12.1994 tarihinde dolduğu halde, marinada kalmaya devam eden yatlarla ilgili hertürlü li
man hizmetinin ücretsiz; verilmesine devam olunduğu, anılan yatların sadece bağlama ücretinin 
50.000 DM seviyesine ulaştığı gözönünde bulundurulduğunda, tahakkuk ettirilmeyen diğer liman 
hizmetlerinin (bakım-onarım, elektrik, su, akaryakıt gibi) bu rakama ilavesiyle anılan borç rakamı
nın daha büyük boyutlara ulaşacağı muhakkaktır. (Ek: 4) 

Anılan yatlarla ilgili araştırma yapılması Turban Genel Müdürlüğünden istenilmişse de henüz 
bir cevap alınamamıştır. (Ek:8) 

3.21.4.2. PRESİDENT ve DENGE VATLARI: 
Kayıtlara göre; 15.12.1993 tarihinde Kuşadası Marina İşletmesine bağlama yapan Marmara 

Holding AŞ.ne ait President isimli yatın; yıllık bağlama sözleşmesinin ikmalinden sonra karaya 
çekilerek bakım ve onarıma alındığı, teknenin ahşap kısımları ile iç aksamının firmanın dışarıdan 
temin ettiği ustalara yaptırıldığı, boya ve vernik işlemlerinin Marinaya ait Teknik Atelye tarafın
dan gerçekleştirildiği, 

President yatı için İşletme ambarından çıkış yapılan malzemelere % 15 oranında kar marjı ko
nularak fatura edilmesi gerekirken, bu oranın % 5 seviyesinde tutulduğu, ayrıca işçilik ücreti ile dı
şarıdan sağlanan hizmetlere karşın % 30 oranındaki komisyonun fatura edilmediği, 

İlgililerce ifade edilmiştir. (Ek:9-10) 
Sözü edilen bakım ve onarımdan dolayı adıgeçen tekne adına yapılan 226.1 Ol DM borç tahak

kukundan 155.408 DM'lık bölümünün Marmara Holding AŞ tarafından çeşitli tarihlerde çıkartı
lan banka havaleleri ile İşletme hesabına yatırıldığı, tahsil edilmeyen 70.693 DM'lık bölümüne, 
tahakkuk ettirilmeyen 13.500 DM komisyon ücretinin ilavesiyle anılan teknenin birikmiş borcunun 
84.193 DM olduğu, 

3.11.1994 tarihinde Kuşadası marinasına bağlama yapan Marmara Holding AŞ.ne ait Denge 
isimli yatın, yıllık bağlama sözleşmesinin akabinde bakım ve onarıma alındığı, tekne adına çıka
rılan 77.112 DM borç tahakkukundan 63.239 DM'lık kısmının banka havalesi yoluyla tahsil edil
diği, kalan 13.873 DM'lık borca ilaveten, tahakkuk ettirilmeyen 7.500 DM tutarındaki komisyon 
ve 8.500 DM tutarındaki işçilik ücreti ile birlikte birikmiş borcu yekununun 29.873 DM'a ulaştı-
ğ 1 ' • ' ' • 

Denge ve President yatlarına ücretsiz verildiği belirlenen bu hizmetlerin mevcut borca ilave-
siyle, Marmara Holding AŞ.nin İşletmeye olan ödenmemiş borç tutarının 114.066 DM olacağı. 

Hesaplanmaktadır. 
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President teknesinin yukarıda belirtilen borcuna karşılık; 
• 07/01/1994 tarih 6544 no.lıı makbuzla 7.125.61 DM karşılığı 

14/01/1994 tarih 6548 no.lu makbuzla 20.000.- DM karşılığı 
01/02/1994 tarih 6550 no.lu makbuzla 23.000.-DM karşılığı 
17/05/1994 tarih 3701 no.lu makbuzla 19.972.- DM karşılığı 
Tutarında yapıldığı belirtilen tahsilatların İşletmenin muhasebe kayıtlarında yeralmadığı, 
Komisyonumuza intikal ettirilen 6501-6550 numarali Tahsilat Fişinin Rapor eki fotokopileri

nin tetkikinden de anlaşılacağı üzere; 
6501-6540 numaralı makbuzların 15/11/1993-1/1/1994 tarihleri arasında kullanıldığı, 
6541-6542 numaralı makbuzların boş bırakılarak sıradan gelen 6543 no.lu makbuzun 

15/1/1994 tarihi tatbik edilerek Pamukbank adına düzenlendiği, 
Sıradan gelen 6544 no.lu makbuzun geriye doğru tarihlendirilere c 7/1/1994 tarihiyle Presi

dent yatı adına düzenlendiği, 
6545-6547 No.lu makbuzlar boş bırakılarak sıradan gelen 6548 sayılı makbuzun 14/1/1994 ta

rihi verilerek President teknesi adına düzenlendiği, 
6549 Numaralı makbuz boş bırakılarak, sıradan gelen 6550 sayılı 

tatbik edilerek President teknesi adına düzenlendiği, 
Görülecektir. (Ek: 10-11) 
19.972 DM karşılığı 897.053.235.-TL tutarlı tahsilatın yapıldığ 

3701 no.lu makbuz ise, 10.10.1994 tarih 486 no.lu Ambar Talep ve Çıkış Fişi ile İşletme ambarın
dan çıkışı yapılarak Muhasebe Servisine intikal ettirilmiştir. Kullanılmak üzere Ambardan 
10/10/1994 tarihinde çıkışı sağlanan bir makbuz cildi ile, bu tarihten 5 ay öncesine rastlayan 
17/5/1994 tarihiyle tahsilat yapmanın imkânsızlığı ortadadır, 

Bu amaçla konunun incelenmesi yönünde Turban Genel Müdürlüğüne gönderilen yazımıza 
cevaben alınan, Müfettiş Gökhan ER VERDİ imzasıyla düzenlenen 10/$/1996 tarih 61-1 sayılı Ra
porda özetle; | 

"Muhasebe kayıtlarında görülmeyen 7/1/1994 tarih 6544,14.1.1994 tarih 6548, 1.2.1994 tarih 
6550 ve 17.5.1994 tarih 3701 nolu makbuzların; Sn. Özer ÇİLLER'c ait olduğu bilinen President 
ve Denge teknelcri'nin ücretsiz olarak Kuşadası Marina İşletmesinde bakım ve onarım yapıldığı 
yolunda basında çıkan yazılar üzerine "Özer Bey zor durumda kalmasın" "nasıl olsa bedeli gele
cek" diye, Marina Müdürü Haydar MENGİ'nin talimatıyla üzerlerindeki tarihten çok sonra düzen
lendikleri, bu amaçla 10/10/1994 tarihinde talep çıkış fişine kayden ambardan çıkarılarak muhase
be servisine zimmetle verilen tahsilat makbuzunun; yaklaşık 5 ay Öncesine ait 17/5/1994 tarihi ya
zılarak 897.053.235.-TL karşılığı 19.972 DM'lık borç tahsili yapılmış gibi düzenlendiği, 

Öte yandan; 
Sn. Özer ÇİLLER'in oğlunun tenis hocası olduğu istihbar edilen Okan ÜNALMIŞER'in ; 

3/6/1994 tarihli Genel Müdürlük onayı ile 15/6/1994 tarihinde göreve başlatıldığı, 12/12/1994 ta
rihine kadar İşletmede çalışıyor gösterilerek ücret ödemesinde bulunulduğu, İşletmede kullanılan 
faks cihazının Müdür Haydar MENGİ'nin talimatıyla Sn. Özer ÇİLLER'in Kuşadası Kirazlık 
mevkiindeki çiftlik evine gönderildiği, ayrıca; Sn. Özer ÇİLLER'in korumalarına 12/3/1995-
1/4/1995 tarihleri arasında verilen yiyecek ve içecek malzemelerinin tutarları tahsil edilemediğin
den, İşletmenin "Temsil Giderlerine" aktarıldığı," 

Belirtilerek, Komisyonumuz tarafından yapılan tesbitlerin doğruluğu, olayı mahallinde incele
yen Kurumun Müfettişi tarafından da doğrulandığı, (Ek: 10) 

Anlaşıldığından, 
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Yukarıda değinilen olumsuzlukların oluşmasına fiilleriyle katkıda bulundukları kanaatine va
rılan 

Zamanın Genel Müdürü (halen) İsparta Milletvekili Ömer BİLGİN ile, Bodrum Marina (eski) 
Müdürü Cengiz KURT, Kemer Marina (eski) Müdürü Enver ÇAMLIDERE, Kuşadası Marina (es
ki) Müdürü Haydar MENGİ, 

Haklarında, görev ve yetkisini kötüye kullanmak, zimmet ve evrakta sahtekârlık suçlarından 
dolayı yasal takibatta bulunulmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması 
gerektiği kanaatine varılmıştır. 
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3.22. ADANA SEYAHAT ACENTASI İLE İLGİLİ TURBAN A.Ş. 
MÜFETTİŞLERİNİN RAPORU 

Turban A.Ş. Adana Seyahat Acentası Müdürü Levent HATİPOĞLU'nun ücret avanslarıyla 
ilgili olarak Turban A.Ş. Müfettişlerince düzenlenen soruşturma raporu aşağıya alınmıştır. 

1. SORUŞTURMANIN SAFHALARI: 
Tasviyesi yapılan Turban Seyahat Acentası Adana Şubesinin kayıtlarının incelenmesi sonu

cunda; çeşitli tarihlerde 1.292.704.001.-TL ve 6.380.-$ (Amerikan Doları) tutarın Turban Seyahat 
Acentası Adana Şubesi Müdürü Levent HATİPOĞLU tarafından ücret avansı adı altında çekildiği 
görülmüştür. (Ek: 1/1-25) 

Bu konuda ifadesine başvurulan Turban Seyahat Acentası Adana Şubesi Veznedarı Şule Kİ-
MİNSU 20.06.1996 tarihli ifadesinde; Müdür Levent HATİPOĞLU'nun talimatıyla çeşitli firma
lardan yapılan tahsilatların ve Genel Müdürlükten yapılan havalelerin büyük oranda Levent HATİ
POĞLU tarafından alınarak kendisine ücret avansı ödemesi olarak gösterildiğini, hatta 1996 yılı 
Mart ayında personelin tasarruf teşvik nemalarının ödenmesi amacıyla İşletmelerine havale edilen 
570.000.000.-TL tutarın 350.O0O.0OO.-TL'lık kısmının bile Levent HATİPOĞLU tarafından ücret 
avansı adı altında kasadan alındığını, ayrıca Levent HATİPOĞLU'nun Nazçiçek Tur adlı firmadan 
Turban Ürgüp Oteli'nin alacağını tahsil etmesine rağmen kasaya para ödemeden adı geçen İşletme
ye dekont çıkarmalarını söylediğini ve bu tahsilat tutarını da kendisine ücret avansı olarak kayıtla
ra aldırdığını belirtmiştir. (Ek: 2/1) 

Yine aynı konuda TSA Adana Şubesi Önbüro Şefi Hasan YALÇIN ve Önbüro Şef Yardımcı
sı Serpil TÖZÜN; önkasa tarafından yapılan tahsilatların Acenta Müdürü Levent HATİPOĞLU ta
rafından alındığını, kendilerinin bu tutarı önkasa tahsilat formunun arkasında belirttiklerini, Acen
ta adına tahsilatların Levent HATİPOĞLU tarafından yapıldığını ancak adı geçenin bu tahsilatları 
kasaya intikal ettirmediği için kendisine ücret avansı ödemesi olarak kayıtlara alındığını ifade et
mişlerdir. (Ek: 3/1-2) 

Konuyla ilgili ifadesine başvurulan Turban Seyahat Acentası Adana Şubesi Müdürü Levent 
HATİPOĞLU 21.06.1996 tarihli ifadesinde; girdiği maddi sıkıntıdan dolayı 1.292.704.001.-TL ve 
6.380.-$(Amerikan Doları) tutarın kendisi tarafından imza karşılığı alındığını belirtmiştir. (Ek:4/1) 

Ancak, Kurumumuz Toplu İş Sözleşmesine tabi olmayan kapsam dışı personel maaşını çalış
madan peşin aldığından adı geçenlere ücret avansı verilmesi mümkün bulunmamaktadır. Kurum 
adına yapılan tahsilatları ve Genel Müdürlükçe çeşitli sebeplerle gönderilen paraları özel işlerine 
kullanarak 1.292.704.001.-TL ve 6.380.-$ (Amerikan Doları) tutarı zimmetine geçirerek basiretli 
bir tacir gibi davranmayan Turban Seyahat Acentası Adana Şube Müdürü Levent HATİPOĞLU' 
nun Personel Yönetmeliği'nin 83.6 ve 83.8 ile İş Kanunu'nun 17/II-d maddeleri,uyarınca iş akdi
nin feshi ve zimmetine geçirdiği 1.292.704.001.-TL ve 6.380.-$ tutarın adı geçenden tahsili yolun
da hukuki takibat başlatılarak adı geçen hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulu
nulması gerekmektedir. 

Yukarıdaki fiilleri nedeniyle son savunması alınan Levent HATİPOĞLU 24.06.1996 tarihli 
ifadesinde; miktarı belirtilen parayı aldığını belirtmiştir. (Ek:5/1) 

2. ÖZET VE SONUÇ: 
Genel Müdürlük Makamı'nın (Teftiş Kurulu Başkanlığı) şifahi talimatlarıyla Turban Seyahat 

Acentası Adana Şubesi Müdürü Levent HATİPOĞLU'nca alınan ücret avansları soruşturulmuştur. 
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Ancak, Kurumumuz Toplu İş Sözleşmesine tabi olmayan kapsam dışı personel maaşını çalış
madan peşin aldığından adı geçenlere ücret avansı verilmesi mümkün bulunmamaktadır. Kurum 
adına yapılan tahsilatları ve Genel Müdürlükçe çeşitli sebeplerle gönderilen paraları özel işlerine 
kullanarak 1.292.704.001.-TL ve 6.380.-$ (Amerikan Doları) tutarı zimmetine geçirerek basiretli 
bir tacir gibi davranmayan Turban Seyahat Accntası Adana Şube Müdürü Levent HATİPOG-
LU'nun Personel Yönetmeliği'nin 83.6 ve 83.8 ile İş Kanunu'nun 17/II-d maddeleri uyarınca iş ak
dinin feshi ve zimmetine geçirdiği 1.292.704.001.-TL ve 6.380.-$ tutarın adı geçenden tahsili yo
lunda hukuki takibat başlatılarak adı geçen hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bu
lunulması gerekmektedir. 

Yukarıdaki fiilleri nedeniyle son savunması alınan Levent HATİPOGLU 24.06.1996. tarihli 
ifadesinde; miktarı belirtilen parayı aldığını belirtmiştir. 
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3.23. BEDELSİZ (FREE) YAPILAN KONAKLAMALAR 

İndirim Yönetmeliği gereği; işletme açısından yararı görülen kişiler (Yabancı Turizm Yazarı 
ve Basın-Yayın mensupları, Tur Operatörü yada Seyahat Acenta yetkilisi; bakım-onarım vb. tek
nik hizmetinden yararlanmak üzere yöre dışından çağrılan teknisyen personel vs) ve işletmeye grup 
gönderen Acentaya mensup tur lideri, rehber gibi kişiler ile Acenta ile yapılan grup anlaşmasında 
var ise karşılıklı mutabakata varılan sayıdaki oda, normal oda fiyatı üzerinden folyo açılmak (öde
necek Katma Değer Vergisi tahakkuk ettirilmek) koşuluyla bedelsiz (Free) olarak tahsis edilebil
mektedir. (Ek: 1) 

Turban Genel Müdürlüğü işyerlerinde yapılagelen free (bedelsiz) konaklama uygulamaları
nın Yönetmelik çerçevesinde kalınıp kalınmadığının tespiti ve bu hususta ileri sürülen iddialara 
açıklık getirilmesi amacıyla; Meclis Araştırma Komisyonu'na intikal ettirilen, Otel işletmelerinin 
1993-1996 yıllarına ait, House-Keeper ve Resepsiyon Raporları, Konaklama Belgeleri, Gelecek 
Konuklar Listesi, müşteriler adına düzenlenen Fatura ve Adisyonlar ile Şirket Müfettişlerince bu 
konuda düzenlenen Raporlar üzerinde, bilgisayar ortamında yapılan inceleme ve değerlendirme
ler sonrasında; 

Özellikle Abant, Adalya, Beldibi, Çeşme, Ilıca, Kilyos ve Marmaris olmak üzere Turban Ge
nel Müdürlüğüne ait otel işletmelerinde Yönetmelik dışı free (bedelsiz) konaklama uygulaması 
yaptırıldığı saptanmıştır. 

Başta Genel Müdürlük üst düzey yöneticileri olmak üzere (Genel Müdür, Genel Müdür Yar
dımcıları .Daire Başkanları gibi) Otel İşletme Yöneticilerinin bilgisi ve talimatları doğrultusunda 
gerçekleştirilen ve çoğunlukla yukarıda belirtilen bu yöneticilerin misafirlerinden oluşan free (be
delsiz) konaklamaların gizli kalmasını teminen işletmelerde: 

- Gelen müşteriler (misafirler) için folyo açılmadığı, 
- Hause-Keeper raporlarında dolu odaların boş olarak gösterildiği, 
- Regıstration Form (Konaklama Belgesi) düzenlenmediği, -
- Gelecek Konuklar Listesinde free kalacak misafirlere ait kayıtlara yer verilmediği, 
Veya; 
- Usûlüne göre düzenlenen bu belgelerin yöneticilerin talimatıyla işleme konulmadığı, 
Gibi, önlemler alındığı saptanmıştır. 
Yönetmelik dışı Free uygulamaların ortaya çıkmaması için alınan bu önlemlere rağmen; free 

olarak konaklayan misafirlerin bulundukları otel odalarından yaptıkları şehirlerarası telefon görüş
melerinin İşletme santrallarından alman döküm listelerinde yeralması, otelin Restaurant, Kafeter
ya, Havuz, Plaj, Bar gibi hizmet ünitelerinden istifade etmeleri halinde düzenlenen Adisyonların 
servislerinde muhafaza edilmesi, adisyonlarda, hizmet verilen müşterin adı, soyadı, konakladığı 
oda numarası, konaklama biçiminin bedelsiz (Free) olup olmadığı, hizmetin veriliş tarihi gibi hu
suslara basılı metni gereği yerverilmiş olunması, Free (bedelsiz) konaklama yapacak olan müşte
rilerin diğerlerinden ayırtedilmesini sağlamak amacıyla, Gelecek Konuklar Listesinde, kendilerine -
tahsis edilen odaların Bedelsiz (Free/Kodıuıar) olduklarını göstermek amacıyla (F) veya (K) harf
leriyle işaretlenmesi, usulüne göre düzenlenmiş olunmasına rağmen yetkililerin talimatıyla işleme 
konulmayan, ancak İşletmede muhafaza edilen belgelerin bir biçimde Komisyona iletilmesi gibi 
nedenlerle kimlere ne oranda Free konaklama yaptırıldığını belgelemek imkânlar ölçüsünde 
mümkün olabilmiştir. 
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Sözü edilen bu belgeler üzerinde bilgisayar ortamında yapılan inceleme ve değerlendirmeler 
sonrasında, Free (bedelsiz) konaklama yaptırılan kişilere ait, işletmeler bazında düzenlenen liste
ler bu Rapora ek yapılmıştır. (Ek:4-10) 

Ekli listelerdeki kayıtların tetkikinden de anlaşılacağı üzere; incelemeye alman 1993-1996 yıl
larını kapsayan dönemde free olarak tahsis edildikleri belirlenebilen oda sayısı ile, iki kişilik oda
ların, dolar cinsinden bir gecelik konaklama fiyat tarifesi işletme bazında aşağıdaki tabloda göste
rilmiştir. 

Free/Bedelsiz olarak 
İşletmenin Adı: 
Abant Oteli 
Adalya Oteli 
Beldibi Oteli 
Çeşme Oteli 
Çeşme Ilıca 
Kilyos Oteli 
Marmaris Oteli 

Toplam 

Tahsis edilen oda savısı: 
276 

2388 
1623 
3309 
497 
173 

4034 
12300 

Fivat $: 
95 $ 
69 $ 
20 $ 

108 $ 
66 $ 
65 $ 
82$ 

Zarar Tufan $: 
26.220 $ 

164.772 $ 
32.400 $ 

357.372 $ 
32.802 $ 
11.245 $ 

330.788 $ 
955.599$ 

Yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere; toplam: 12300 odanın Free (Bedelsiz) konaklamaya 
tahsis edildiği, karşılığında da işletmenin 955.599 Dolar gelir kaybına uğratıldığı, bir doların 
90.000.TL olduğu varsayımından hareketle, işletmelere verdirilen zarar; yaklaşık değerle 86 Mil
yar Lira olarak hesaplanmaktadır 

Yapılan bu hesaplamaya Restaurant, Kafeterya, Plaj, Havuz, Bar gibi servislerde verilen eks-
ra yiyecek ve içecekler dahil edilmemiştir. Bedelsiz (Free) konaklama uygulamasından genelde İş
letmenin üst düzey yöneticileri, bunların eş - çocuk, akraba ve yakınları istifade ettirildiğinden Res
taurant, Kafeterya, Plaj, Havuz, Bar gibi otelin diğer servislerinde hiçbir kısıtlamaya gidilmeden bu 
kişiler için verilen ekstra hizmetlerin ücretlendirilmesi halinde İşletmenin gelir kaybının bir bu ka
dar daha artacağına muhakkak gözüyle bakılmaktadır. Nitekim Adisyonlarda kayıtlı yiyecek ve 
içecek miktarındaki fazlalık bu görüşümüzü doğrulamaktadır. 

Ayrıca, free olarak konaklayan kişiler adına folyo açılmadığı için bu şahıslara verilen hizmet 
tutarlarından Ödenecek Katma Değer Vergisi tahakkuku da yapılamamıştır.Bu yönüyle vergi ka
çağına da sebebiyet verilmiştir. : 

Turban Genel Müdürlüğü üst düzey yöneticileri, bunların eş ve çocukları ile referans verdik
leri kişilere sağlanan free (bedelsiz) konaklamalar sonucu İşletmeye verdirilen 

955.599 Dolar karşılığı yaklaşık 86 Milyar Lira olarak hesaplanan zarardan ve folyo açılma
dığı için tahakkuk ettirilemeyen hizmet tutarları ve bunlar üzerinden alınması gereken %15 ora
nındaki Ödenecek Katma Değer Vergisi kaçağından; 

Başta dönemin Genel Müdürü Ömer BİLGİN olmak üzere, Genel Müdür Yardımcıları Ahmet 
DÜNDAR, Yasemin ÖZESKİCİ, Personel Başkanı Özcan Ali GÜR, İşletmeler Başkanı Tekmil 
BEKER, Mali İşler Başkanı Nevin BİLTEKİN, Hukuk Müşaviri Ayşe Emel KOÇOĞLU, Satmal
ına Başkanı Korkmaz TAŞKIN, Genel Müdürlük Müşaviri Ercan IŞIK, Reklam ve Organizasyon 
Müdürü Haydar MENGİ, Adalya Otel Müdürü Turan TOK, Adalya otel Müdür Yardımcısı Bilgin 
EKİZ, Antalya Bölge Müdürü Metin Riyaz KARAALTIN, Beldibi Otel İşletmesi Müdürü Muhlis 
BAL, Abant Otel Müdürü Şakir ÖZSÜREKCİĞİL, Çeşme Otel Müdürü Sabri BAYRAK-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 115) 



- 183 -

TAR.Çeşme Müd.Yrd. Mustafa TOYGUÇ, Marmaris Müdürü Bülent ÖRK, Kilyos Otel İşletmesi 
Müdürü Cabbar YILDIZ' in sorumlu oldukları ve bu eylemleriyle görevlerini kötüye kullandıkla
rı kanaatine varıldığından, 

Adıgeçenler hakkında Türk Ceza Kanunu ve Vergi Usul Kanununun, eylemlerine uyan ilgili 
maddeleri gereğince yasal işlem yapılması Cumhuriyet Başsavcılığına duyuruda bulunulmasının 
uygun olacağı görüş ve kanaatine varılmıştır. 
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3.24. İSPARTA SEYAHAT ACENTASI 

3.24.1. İNCELEME : 
Turban Turizm A.Ş İsparta Seyahat Acentasına ait 31.12.1995 tarihli mahsup fişi ve eklerinin 

incelenmesinde; 
a) 1994-1995 yılları içinde açılış giderleri olarak gösterilen faturaların, sehven işleme alınma

dığı gerekçe gösterilerek, Aralık-1995 ayında muhasebeleştirildiği hususu işletme personeli Ay ten 
DEMİRALAY, Hatice EROL ve Naciye ERSAN tarafından müştereken düzenlenen tutanaktan an
laşılmıştır. (Ek: 3/1-6) 

b) Genel Müdürlüğün 07.04.1994 tarihli 952,953,954,955,956, ve 957 sayılı olurları ile ata
ması uygun görülen ve yine Genel Müdürlüğün 21.02.1995 tarih, PEB-352-1000 ve 1001 sayılı 
atama üst yazıları ile BELDİBİ işletmesi'ne başlatılmaları istenilen personelin, 01.03.1995 ve 
15.03.1995 tarihleri itibariyle İsparta Turizm Seyahat Acentasında göreve başlatıldıkları ve yine 
01.03.1995 ve 15.03.1995 tarihleri itibariyle bu kişiler adına sigorta giriş bildirgeleri düzenlendiği 
anlaşılmıştır. 

Görevde olmayan bu personel adına maaş avansı olarak gösterilen giderlere ait ödeme fişleri 
ve tutarları aşağıda belirtilmiştir. (Ek: 4/1-15, 5/1-56) 

S.N 
1 
2 
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-

10-
11-
12-
13-
14-
15-
16-
17-
18-
19-
20-
21-
22-
23-
24-
25-

Öd. kime yapıldığı Öd. nedeni 
Necmiye GÜLÖREN Maaşa mahsup. 
A.Lale YALVAÇKURAN " 
Veli BÜYÜKBAŞ 
Naciye ERSAN " " 
Erkan AYTEKİN " " 
Ayten DEMİRALAY 
Meryem ÇETİN 
Özlem ŞAPÇI " " 
Suat UYSAL " " 
Erkan AYTEKİN 
Suat UYSAL 
Veli BÜYÜKBAŞ " " 
Necmiye GÜLÖREN 
A.Lale YALVAÇKURAN " 
Naciye ERSAN Maaşa mahsup. 
Necmiye GÜLÖREN 
Erkan AYTEKİN 
Naciye ERSAN 
Şükrü BAYINDIR " " 
Veli KÜÇÜKBAŞ 
Suat UYSAL 
Veli KÜÇÜKBAŞ 
Şükrü BAYINDIR 
Şükrü BAYINDIR " 
Şükrü BAYINDIR 

Fiş.Tarihi 
19.11.1994 
19.11.1994 
19.11.1994 
19.11.1994 
19.11.1994 
19.11.1994 
19.11.1994 
19.11.1994 
19.11.1994 
25.11.1994, 

'29.11.1994 
03.12.1994 
05.12.1994 
05.12.1994 
05.12.1994 
05.12.1994 
12.12.1994 
14.12.1994 
14.12.1994 
15.12.1994 
15.12.1994 
19.12.1994 
19.12.1994 
02.01.1995 
07.02.1995 

Fiş.no 
000001 
000002 
000003 
000005 
000006 
000007 
000008 
000009 
000010 
000013 
000014 
000015 
000016 

. 000017 
000018 
000019 
000020 
000022 
000023 
000025 
000026 
000031 
000032 
000040 
000044 

Tutarı(.-TL.) 
1.500.000. 
1.500.000. 
1.500.000. 
2.000.000. 
1.500.000. 
1.500.000. 
1.500.000. 
1.500.000. 
1.500.000. 
1.500.000. 

500.000. 
2.000.000. 
2.350.000. 
2.350.000. 
3.000.000. 
3.000.000. 

500.000. 
ı.ooo.ooo. 
1.000.000. v 
1.000.000. 
ı.ooo.ooo. . 

500.000. 
500.000. 

2.000.000. 
1.000.000. 
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SJ4 
26-
27-
28-
29-
30-
31-
32-
33-
34-
35-
36-

37-
38-
39-
40-
41-

' 42-
43-
44-
45-
46-
47-
48-
49-
50-
51-
52-
53-
54-
55-

. 56-

Öd. kime yapıldığı 
Suat UYSAL 
Şükrü BAYINDIR 
Suat UYSAL 
Suat UYSAL 
Necmiye GÜLÖREN 

Öd. nedeni 
i< «t 

(C (< 

(jid.alı.(avans) 
Yolcu bileti 
Otobüs ücreti 

A.Lale YALVAÇKURAN Otobüs ücreti 
Şükrü BAYINDIR 
Necmiye GÜLÖREN 
Gamze BİLTEKÎN 

Maaşa mahsup 
«< « 
" , " 

A.Lale YALVAÇKURAN " 
Necmiye GÜLÖREN 
A.Lale YALVAÇKURAN 
Gamze BİLTEKÎN 

Şükrü BAYINDIR 
Suat UYSAL 
Erkan AYTEKİN 
Şükrü BAYINDIR 
Necmiye GÜLTEKİN 
Suat UYSAL 

İstanbula giden 
personele otobüs 
ücreti 
Maaşa mahsup 

. " ' 
" ' 
" ' 
" , ' 

." ' 
A.Lale YALVAÇKURAN" 
Naciye ERSAN 
Ayten DEMİRALAY 
Veli BÜYÜKBAŞ 
Özlem ŞAPÇI 
Meryem ÇETİN 
Zaliha ASLAN 
Gamze BİLTEKÎN 
Suat UYSAL 
Ali BILDIRCIN 
Suat UYSAL 
Şükrü BAYINDIR 
Suat UYSAL 
Şükrü BAYINDIR 

Ek: (6/1-49) 

" . ' 
c< i 

" 
" ' 

." ' 
" ' 
" " 
Alacağa mahsup 
Göreve mahsup 
İş avansı 
Maaşa mahsup. 
Avans 
Maaşa mahsup. 

TOPLAM: 

Fiş.Tarihi 
09.02.1995 
09.02.1995 
18.02.1995 
20.02.1995 
20.02.1995 
20.02.1995 
20.02.1995 
20.02.1995 
20.02.1995 
20.02.1995 

20.02.1995 
23.02.1995 
23.02.1995 
27.02.1995 
27.02.1995 
28.02.1995 
28.02.1995 
28.02.1995 
28.02.1995 
28.02.1995 
28.02.1995 
28.02.1995 
28.02.1995 
28.02.1995 
28.02.1995 
02.03.1995 
02.03.1995 
02.03.1995 
02.03.1995 
06.03.1995-
07.03.1995 

Fiş.no 
000046 
000051 
000076 
000077 
000079 
000080 
000081 
000084 
000085 
000086 

000087 
000095 
000107 
000110 
000112 
000127 
000128 
000129 
000130 
000131 
000133 
000134 
000135 
000136 
000137 
000144 
000146 
000147 
000150 
000153 
000157 

c) 31.12.İ995 tarih, 1354, 1371 ve 1372 sayılı mahsup fişleri ekinde, Suat 
avanslarına ait ödeme fişlerinin bulunduğu, (Ek: 6/1-9' 

Ödeme Fişinin 
Tarihi : No.su : 
22.02.1995 000092 
28.02.1995 000121 

: .'.'27.02.1995 000119 . 

Miktarı: 
45.000.-TL. 

172.500.-TL. 
690.000.-TL. . 
907.500.-TL. 

Tutarı(.-TL.). 
1.000.000. 
1.000.000. 

250.000. 
140.000. 
200.000. 
200.000. 
500.000. 
2.500.000. 
2.500.000. 
2.500.000. 

2.500.000. 
2.000.000. 
2.500.000. . 
5.000.000. 
2.750.000. 
2.550.000. . 
6.000.000. 
2.550.000. 
1.500.000. 
6.000.000. 
2.500.000. 
6.000.000. 
3.500.000. . 
5.000.000. 

400.000. 
180.000. 

5.000.000. 
1.500.000. 
1.700.000. 
1.500.000. 

250.000. ' 
109.620.000. 

Jysal'a verilen iş 
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Ayrıca 1994 Aralık, 1995 Ocak, Şubat aylarında Oktay Petrol firmasından alınan akaryakıt alı
mına ilişkin veresiye senetler üzerinde senet bedelini ödeyecek kişi olarak Suat UYSAL isminin 
yazıldığı, (Ek: 7/1-20) 

Görül müştür. 
d). 31.12.1995 tarihli mahsuplar ekinde, 1994-1995 yıllarına ait toplam 645.000.000.-TL.'lık 

Antalya ve civarından alınmış çoğunluğu itibariyle akaryakıt ve yemek giderlerine ilişkin fatura
lar bulunmaktadır. (Ek: 9/1-76) 
. e) Acenta'nm, vergi dairesine ve Turban A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne olan 13.02.1995 tarih 106 
ve 108 sayılı yazılarından, 31.12.1995 tarihli mahsup fişi ekinde bulunan faturaların tanzim edildi
ği tarihte henüz faaliyette bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

f) Turban A.Ş. Genel Müdürlüğü'nce tüm birimlerine gönderilen 30.12.1993 tarih ve 68 sayı
lı Genel Müdür Ömer BİLGİN imzalı genelgede; "Gerek yazılı, gerek telefonla verilen talimatla
ra tüm işletme yöneticilerinin titizlikle uymaları gerekmektedir. Bu hususa dikkat etmeyen kişiler 
hakkında kanuni işlem yapılacaktır." denilmektedir. (Ek: 10) 

3.24.2. DEĞERLENDİRME - SONUÇ : 
Raporun inceleme bölümünde yer alan bilgi ve belgeler değerlendirildiğinde; 
Turban İsparta Seyahat Acentası'nda 01.03.1995-15.03.1995 tarihlerinde göreve başlayan ve 

bu tarihler itibariyle sigorta giriş bildirgeleri tanzim edilen personel için gider evraklarının geriye 
dönük olarak sonradan tanzim edildiği görülmüştür. 

1994 Kasım, Aralık, 1995 yılı Ocak ve Şubat aylarında görevde olmayan personele maaş 
ödenmesi söz konusu olamayacağı gibi, maaşına mahsuben avans ödenmesi ve bu ödemeyle ilgili 
ödeme fişinin de tanzim edilmesi mümkün görülmemektedir. 

Yine 01.03.1995 tarihi itibariyle göreve başladığı belirlenen Suat UYSAL'a Şubat -1995 
ayında iş avansı adı altında ödeme fişi ile toplam 907.500.-TL. ve akaryakıt alımına ilişkin tan
zim edilen 41.695.000.-TL. tutarındaki veresiye fişlerine istinaden düzenlenen faturalara göre de 
ödeme yapılması aynı şekilde mümkün değildir. 

Suat UYSAL'a görevde bulunmadığı bir sırada, satınalma memuru gibi iş avansı verilmesi ve 
bu kişi tarafından temin edilen Oto Eren, Oto Azim ve Sağlam Ticaret firmalarına ait faturaların da 
uhdesindeki avansdan karşılanması yapılan ödemelerin hayali olduğunu göstermektedir. 

Öte yandan, İsparta Seyahat Acentası'nın 1995 yılında açılıp kapanmasının işletme amaçları 
ile ilgisinin olmadığı, siyasi amaçlı olduğu görülmektedir. Nitekim bu Acenta ile ilgili harcamala
rın seçim giderlerinin karşılanması amacıyla yapıldığı ve Accntanın adeta seçim bürosu gibi kulla
nıldığı şeklindeki şifahi personel beyanları da bu hususu teyit etmektedir. 

Ayrıca, Genel Müdür Ömer BİLGİN imzalı 30.12.1993 tarih 68 sayılı genelgede; "Gerek ya
zılı gerekse telefonla verilen talimatlara tüm işletme yöneticilerinin titizlikle uymaları gerekmek
tedir. Bu hususa dikkat etmeyen kişiler hakkında kanuni işlem yapılacaktır." denilmesi yapılan 
usulsüz işlemlerin gerçek boyutunu ve Genel Müdürlükle bağlantısını ortaya çıkarmaktadır. 

Sonuç olarak; 
Yukarıdaki bilgi ve belgeler, 
1994-1995 yıllarında Antalya ve civarından temin edilen 536.000.000.-TL. tutarlı faturaların 

seçim giderlerine ilişkin olduğunu, 
Yine seçim gideri olarak yapıldığı anlaşılan 109.000.000.-TL.'lık harcamanın ise personele 

yapılmış bir ödeme izlenimini vermek amacıyla yapıldığını, ancak, ödeme yapılan personelin öde
me yapıldığı tarihte işletmeyle hiçbir bağının bulunmadığını, hesaplarda görülen açığın bu şekilde 
kapatıldığını, 
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Ayrıca.Isparta Seyahat Acentası'nm seçim bürosu gibi kullanılması açılış gayesinin politik 
amaçlı olduğunu, 

30.12.1993 gün 68 sayılı genelge ile yaşanan tüm bu yolsuzluk olaylarından Turban Genel 
Müdürlüğü'nün sorumlu olduğunu, 

Ortaya çıkarmaktadır. 
Belirtileri bu eylemlerden dönemin Genel Müdürü Ömer BİLGİN, Genel Müdürlük üst düzey 

yöneticileri ve bu olayda etkisi olduğu anlaşılan Kaleiçi Eski Müdürü Turan TOK, Acenta Eski 
Müdürü Alten IŞIK ve Eski Müdür Yardımcısı Şenol AKSOY sorumlu bulunmuştur. 

Konunun yargıya intikal ettirilmesini teminen, kapsamlı bir soruşturma yapılmalıdır. 
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4. SONUÇ: 

Sait Halim Paşa Yalısı'nda meydana gelen yangının nedenlerinin belirlenmesi ile Turban Ge
nel Müdürlüğü'nde yapıldığı ileri sürülen yolsuzluk iddialarının açıklığa kavuşturulması amacıyla 
kurulan Araştırma Komisyonunun işletmeler bazında yaptığı çalışmalar sonucu elde edilen bilgi ve 
bulgular ayrı ayrı değerlendirilmiş, varılan sonuçlar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. 

4.1. SAHTE FATURALAR: 
Turban Genel Müdürlüğüne bağlı işyerlerinde bakım, onarım tadilat ve imalat adı altında ya

pılmadığı halde yapılmış gibi gösterilen işler için piyasadan temin edilen mahiyeti itibariyle ya
nıltıcı beyana dayalı sahte faturalar yatırım veya gider hesaplarına alınarak tutarları İşletme kasa
sından ödenmiştir. • ' . ' • • " . . . 

Genel Müdürlüğün bilgisi dahilinde yapılan bu. yöntemle kurumun uğradığı zarar yaklaşık 
262 Milyar Lira olarak belirlenmiştir. 

Komisyonumuzun talebi üzerine; inceleme başlatan Maliye Bakanlığı Müfettişleri ve diğer de
netim elemanlarından intikal eden Raporlar;Turban Genel Müdürlüğü adına fatura düzenleyen fir
maların tamamına yakınının mahiyeti itibariyle sahte fatura kesen firmalar olduğunu ortaya çıkar
mıştır. 

Turban GentH Müdürlüğüne sahte fatura düzenleyen bu firmaların aynı şekilde piyasaya da 
sahte fatura sürdükleri Maliye Bakanlığının bu incelemeleri sırasında tespit edilmiştir. Ön incele
meleri tamamlanan sadece iki firmanın piyasaya sürdüğü sahte fatura tutarı 400 Milyar lira civa
rındadır. İncelenmek üzere Maliye Bakanlığının Merkez ve Taşra teşkilatına 565 adet yazı ekinde 
yaklaşık 350 Milyar lira tutarından 2500 adet, muhtelif firmalara ait fatura gönderilmiş neticesi 
alınanlar Raporumuzda değerlendirilmiştir. Gönderilen belgelerin büyük bir kısmı henüz incele
me aşamasında olup Raporumuza alınmamıştır. 

4.2. SAHTE FATURALARIN SAHTE FATURALARLA DEĞİŞTİRİLMESİ: 
Abant, Yalova ve Çeşme Otel İşletmelerinde örneklerine rastlanılan sahte faturaların yevmi

ye kayıtlarına alındıktan sonra, Genel Müdürlüğün bilgisi dahilinde kayıtlardan çıkartılarak yerle
rine sahte oldukları bilinen başka firmalara ait faturalar konulmuştur. Yapılmayan inşaat işlerine 
ait faturalann et faturaları ile değiştirilmesi gibi, böylece İnşaat faturaları ile yapılan yolsuzluk et 
faturaları ile kamufle edilmek istenmiştir. 

4.3. AVANSLARIN SAHTE FATURALARLA KAPATILMASI: 
İşletme Yöneticilerinin usulsüz olarak çektikleri Milyarları aşan tutarlardaki avanslarını ka

patmak amacıyla, yapılmayan işleri yapılmış gibi, alınmayan mal ve hizmetleri alınmış gibi göste
ren sahte faturaları işleme koydukları belirlenmiştir. Bu uygulamanın en çarpıcı örneğine Çeşme 
İşletmesinde rastlanılmıştır.Bodrum, Çeşme ve Marmaris İşletmelerinde Avans kapatma işlemin
de kullanılan hayali firmalar adına tanzim edilmiş sahte faturaların Çeşme Oteli İşletme Müdürü 
Sabri BAYRAKTAR tarafından bizzat kendi el yazısı ile düzenlendiği kriminolojik polis laboratu-
varı raporu ile kesinlik kazanmıştır. 

4.4. BİLGİSAYAR KAYITLARININ GERİYE DÖNÜK OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ: 
Menfaat ve zimmet kasdıyla piyasadan temin edilen sahte faturalar; Başta Genel Müdür Ömer 

BİLGİN olmak üzere Genel Müdürlük üst düzey yöneticileri ve İşletme Müdürlerinin bilgisi ve ta
limatları ile muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmiştir. Geriye doğru yeniden düzenlenen Bilgisayar 
kayıtlarına eş olarak İşletmelerde ve Genel Müdürlükte muhafaza edilen mali rapor, mizan ve de
kontlar yeniden düzenlenmiştir. Abant,Yalova Otel İşletmelerinin muhasebe kayıtları bu eyleme 
örnek teşkil etmektedir. 
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4.5. BİLGİSAYAR KAYITLARININ SİLİNMESİ : 
Örneğine Çeşme Otel İşletmesinde rastlanıldığı üzere; yapılan yolsuzlukları gizlemek kasdıy-

la 1995 yılı bilgisayar kayıtları Şubat 1996 ayında tamamen silinmiştir. 
4.6. MUHASEBE EVRAKININ YOKEDİLMESİ : 
İşletmelerde yapılan yolsuzlukları gizlemek amacıyla, Genel Müdür Ömer BİLGİN'in talima

tıyla Elmadağ Dağevi İşletmesinde toplanan muhasebe evrakları yakılmak ,kağıt kıyma makinasın-
da kıyılmak veya üzerlerine su dökülmek suretiyle yok edilmek istenilmişlerdir. Marmaris Tatil kö
yü İşletmesinde muhafaza edilen 1995 yılı muhasebe evrakı çalıntı süsü verilerek yok edilmiştir. 

4.7. BEDELSİZ YAPTIRILAN ( FREE) KONAKLAMALAR: 
Turban Genel Müdürlüğüne bağlı Abant, Adalya, Çeşme, Ilıca otel işletmeleri ile Beldibi, Kil-

yos ve Marmaris tatil köylerinin 1993-1995 yıllarına ait elde edilebilen belgeleri incelenmiş ve top
lam 13.200 odanın usulsüz olarak bedelsiz konaklama işlemine tabi tutulduğu kesinlik kazanmış
tır. 

Bu uygulama ile kurum sadece geceleme ücretinden yaklaşık 86 Milyar Lira karşılığı 955.599 
$ zarara uğratılmıştır. Bedelsiz konaklama yapanlara verilen diğer hizmetler ( Restaurant, Kafeter
ya, Plaj, Havuz, Bar gibi) gözönünde bulundurulduğunda işletme zararının tespit edilen bu ra
kamın en az 2-3 katı olacağı muhakkaktır. Free konaklamalar üzerinden tahakkuk ettirilmesi gere-̂  
ken %15 oranındaki İndirilecek Katma Değer Vergisi dikkate alındığında bir nevi vergi kaçakçı
lığı suçu işlenerek Devlet Maliyesi de zarara uğratılmıştır. 

Mevzuat dışı bu. uygulamadan üst düzey yöneticilerin eş, çocuk ve akrabalarının yanısıraki-
şisel itibar sağlamak amacıyla Devletin üst kademesindeki hatırlı kişilerin yararlandırılması dik
kati çeken diğer bir husustur 

4.8. USULSÜZ PERSONEL ALIMI: 
Başbakanlığın 2/8/1993 tarihli tasarruf genelgesi hilafına, geriye doğru evrak tanzim edilerek 

geçmiş tarihte yapıldığı görüntüsü altında 338 kişinin usulsüz olarak işe alındığı tespit edilmiştir. 
4.9. USULSÜZ PERSONEL ATAMASI: 
Tahsil durumu, hizmet süresi ve deneyimi dikkate alınmaksızın siyasi tercihler ön plana çıka

rılarak İlk, Orta ve Lise mezunlarının mevzuat hilafına Daire Başkanı, Başkan Yardımcısı ve İş
letme Müdürü kadrolarına atamaları yapılmıştır. 

Ayrıca; 
Genel Müdür Ömer BİLGİN'e yakınlığı ile tanınan Sabri BAYRAKTAR'ın Çeşme Otel İşlet

mesine, Haydar MENGİ'nin İstanbul Reklam ve Organizasyon Müdürlüklerine yapılan atamaları
nın sahte yüksekokul diplomaları ile yapıldığı tespit edilmiştir. 

4.10. İŞE GİTMEDEN MAAŞ ALANLAR : 
Siyasi tercihler ön plana çıkarılarak, alımı usulsüz yapılan birçok personele işyerlerine gitme

den ücret ödemesinde bulunulmuştur. 
İsimleri belirlenen 44 adet personelden 27 tanesinin halen işletmelerde çalışıyor gözüktükleri 

halde işe gelmeden, 17 tanesinin ise geçmişte işletmelerde çalışmış gibi gösterilerek maaş aldıkla
rı belirlenmiştir. 

İşe gelmeden maaş alanların arasında; Genel Müdür Ömer BİLGİN'in yeğeni Bilgin EKİZ, 
Adana Milletvekili Halit DAĞLI'nın oğlu Alper DAĞLI ile özel Şoförü Soner HAN, Özer ÇİL
LER'İN OĞLU Mert ÇİLLER'in tenis hocası Okan ÜNALMIŞER, Kaleiçi İşletme Müdürü Tu
ran TOK'un eşi Seval TOK, gibi isimler de bulunmaktadır. 
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AİL ÖMER BİLGİN'İN USULSÜZ TALİMATI: 

Genel Müdür Ömer Bilgin imzalı 30.12.1993 tarih 68 sayılı Genelge'de "Gerek yazılı, gerek
se telefonla verilen talimatlara tüm İşletme Yöneticilerinin titizlikle uymaları gerekmektedir. Bu 
hususa dikkat etmeyen kişiler hakkında kanuni işlem yapılacaktır." denildiği görülmüştür. Bu Ge
nelge personel üzerinde manevi baskı oluşturduğu gibi yapılan usulsüz işlemlerin gerçek boyutu
nu ve Genel Müdürlükle bağlantısını ortaya çıkarmaktadır. 

4.12. DYP'NİN SEÇİM MİTİNGLERİNE KATILANLAR : 
Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Tansu ÇİLLER'İN, Afyon, Kastamonu, Adana, Diyarbakır, 

Sinop gibi yerlerde yaptığı seçim mitinglerine Genel Müdür Ömer BİLGİN'in bilgisi ve talimatıy
la görev onaysız olarak gönderilen personelin yeme, içme, konaklama araç kiralama ve harcırah gi
bi masrafları İşletme bütçesinden karşılanmıştır. 

Ayrıca; 
1995 Milletvekilliği Genel Seçimlerinde DYP İsparta Milletvekili adayı olarak seçimlere ka

tılan Turban (eski) Genel Müdürü Ömer BİLGİN'e seçimlerde katkıda bulunmak amacıyla Tur
ban Beldibi tesislerinde eğitime tabi tutulan 250-300- kadar Turban personelinin yeme, içme gi
derleri tutan olarak belirtilen 6.100.000.000.- Lira, diğer işletmelere paylaştırılarak dekont edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk Devletidir. Gerekli yasal şartlara haiz olan her Türk vatanda
şı Milletvekili seçilebilir. Ancak bu amacına ulaşmak için Devletin imkânlarını kullanan, yolsuz
luk yapan, nüfuz ticaretinde bulunan kişilerin Bağımsız Mahkemelerde bunun hesabını vermeli
dirler.. 

4.13. MARİNALARDA BEDAVA BAĞLAMA YAPTIRILAN YATLAR : 
4.13.1. VANESSA: 
Nevzat AK'a ait olduğu belirlenen bu tekne 31/1/1995 tarihinde Kemer Marinasına giriş yap

tığı halde, Müdür Enver ÇAMLIQERE!nin talimatıyla kayıt dışı tutularak Kurum 26.565 DM. za
rara sokulmuştur. 

4.13.2. İMBAT - AMBER YATLARI 
Çiller ailesine yakınlığı ile tanınan Orhan ÖZBAŞ . ve Babasına ait olan bu tekneler 

31/12/1994 tarihinde Kuşadası Marinasına giriş yaptıkları halde, ücret tahakkuk ettirilmcyerek Ku
rumu sadece bağlama ücretinden 50.000.DM. zarara uğratılmıştır. 

4.14. KARAR DEFTERLERİNİN GERİYE DÖNÜK OLARAK DÜZENLENMESİ : 
Örneğine Kuşadası, Beldibi İşletmelerinde rastlanıldığı üzere 1994-1995 Yıllarında İşletmele

rinde yapılmış gibi gösterilen İşlere ait kararların, Meclis'te Araştırma Komisyonu Kurulduktan 
sonra geriye dönük olarak düzenlendiği, karar defterlerine isimleri yazılan personelin bu kararları 
imzalamaları yönünde yöneticiler tarafından icbar edildikleri, işletme personelinin yazılı beyanla
rından ve kararların incelenmesinden anlaşılmıştır. 

4.15. ÇİLLER AİLESİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR : 
Sorumsuzluk, yolsuzluk ve usulsüzlük örneği sahte faturalarla Turban Genel Müdürlüğünün 

soyulması, basında, Meclis Genel Kurulunda ve Kit komisyonunda gündeme getirilmişti. Özellik
le Çeşme Otel İşletmesinde sahte faturalarla yapılan yolsuzluk iddiaları nedeniyle dönemin Genel 
Müdürü ÖMER BİLGİN ve Yardımcısı hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. 

Faturaların sahteliği Maliye Bakanlığı Müfettişlerince kanıtlanmıştır. Ankara Cumhuriyet 
Savcılığı kendisine iletilen suç duyurusunu yerinde bulmuş ve ilgililer hakkında dava açmak üze
re düzenlediği fezlekeyi Adalet Bakanlığı kanalıyla Turban Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu 
Başbakanlığa iletmiştir. Adalet Bakanlığı, Cumhuriyet savcısının izin isteme yazısını 13/4/1995 
gün ve 008722 sayılı yazı ile Başbakanlığa göndermiştir. 
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Dönemin Başbakanı Tansu ÇİLLER;, Turban (eski) Genel Müdürü ÖMER BİLGİN'in mil
letvekilliği kesinleşinceye kadar Savcılığın izin talebini işleme koymamıştır.Başbakanın buradaki 
amacı; Ömer BİLGİNMn Milletvekili olmasını sağlamak ve yargı denetiminden uzak tutmaktır. 

Ömer BİLGİN Milletvekili olduktan sonra, dava açma talebini yineleyen Cumhuriyet Savcı
sının bu girişimi Başbakan Tansu ÇİLLER tarafından ikinci kez engellenmiştir. Böylece, adı geçen 
Genel Müdürün Meclise girmesi ve dokunulmazlık zırhına büründürülmesi sağlanmıştır 

Dönemin Başbakanı Sayın Çiller'in Ömer Bilgin'i koruma nedenlerine gelince: 
4.15.1. YATLAR OLAYI 
Turban Kuşadası Marina İşletmesine bağlama yaparak bakım onarım işleri gerçekleştirilen 

Çiller ailesine ait yatlar için yapılan ödemeler ile bu ödemelerden başka borcu bulunup bulunma
dığı hususunda Komisyonumuza ulaşan Turban Genel Müdürlük Müfettişlerinin düzenlediği 
10.06.1996 tarih ve 61-1 sayılı raporda aşağıdaki tespitlere yerverilmiştir. 

4.15.1.1. Presıdent Teknesi: Çiller ailesine ait PRESIDENT isimli Tekne 15.12.1993 tari
hinde Kuşadası Marina İşletmesine bağlama yapmıştır. Çok kötü durumda gözüken teknenin ba
kım ve onarımı İşletmede yaplmıştır. Özellikle Teknenin iç aksamı dışarıdan getirtilen ustalara 
yaptırılmıştır. İşletme tarafından temin edilen malzemelere % 15 oranında kâr marjı konularak fa
tura edilmesi gerekirken, bu oran %5 seviyesinde tutulmuştur. Ayrıca; dışarıdan sağlanan hizmet 
karşılığında alınması gereken %30 oranındaki komisyonun fatura edilmemiştir. Bu uygulama ile 
İşletme 13.500 DM gelir kaybına uğratılmıştır/İşletmenin teknik Atelyesinde yapılan hizmetler 
karşılığında tahakkuk ettirilen 226.101 DM'tan 155.408 DM tahsil edilmiştir. Kalan 70.693 DM 
borcun üzerine tahakkuk ettirilmeyen komisyon tutan 13.500 DM in ilavesiyle Teknenin İşletme
ye olan borcu 84.193 DM ye ulaşmıştır. 

Öte yandan; 
ÇİLLER ailesine ait Kuşadası Marinasında bakım ve onarım gören Presıdent yatının borcu 

olduğu yolunda basında çıkan haberleri yalanlamak amacıyla Kuşadası Marina (eski) Müdürü Hay
dar MENGİ'ye düzenlettirilen sahte tahsilat makbuzlarının, Turban (eski) Genel Müdürü Ömer 
BİLGİN'İn basın açıklamasında ibraz ettiği tahsilat makbuzları olduğu belirlenmiştir. 

4.15.1.2. Denge Teknesi: 
ÇİLLER ailesine ait Denge Teknesinin Kuşadası Marina İşletmesine 77.112 DM olan borcun

dan 63.239 DM.lık kısmını banka havalesiyle ödemiştir. Denge Teknesine Marinada yapılan bakım 
ve onarım nedeniyle tahakkuk ettirilmeyen 7500 DM Komisyon, 8500 DM işçilik ücretinin ilave
siyle mevcut borcu 29.873 DM'a ulaşmaktadır. 

Her iki teknenin marinaya toplam 114.066 DM borcu bulunmaktadır. 
Dönemin Genel Müdürü Ömer Bilgin'in Komisyona ve basına yaptığı alel acele açıklamalar

dan Çiller ailesinin adıgeçen yatlardan dolayı borcununun olmadığını bir çok defa bildirimiştir.Bu 
beyanlar Özer çiller tarafından da basın açıklaması olarak kullanılmıştır. Böylece Kamuoyu yanıl
tılmıştır. Halbuki gerçek yukarıda arzedildiği şekildedir. Nitekim Turban Genel Müdürlüğü bu ko
nudaki alacağının tahsili için Ankara 7. İcra Müdürlüğü nezdinde 31.7.1996 tarihinde yasal giri
şimde bulunmuştur. Bu hususlar anılan teknelerin Ömer Bilgin ve Özer Çiller tarafından Kamu
oyuna borcu olmadığı şeklinde yapılan açıklamaları yalanlamaktadır. 

4.15.2. OKAN ÜNALMIŞER OLAYI: 
Başbakanlığın açıktan atama yapılmamasına ilişkin 20.08.1993 tarih ve 10104 sayılı genel

gesine aykırı olarak Kuşadası Marina Müdürlüğü daimi kadrosuna açıktan ataması yapılan Okan 
ÜNALMIŞER'in işletmenin hiç bir departmanında çalışmadığı ve ücret alma dışında işletmeye hiç 
uğramadığı hususu Kuşadası Marina Müdürlügü'nün Komisyonumuza verdiği yazılı beyanıyla 
doğrulanmıştır. 
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Adıgeçenin; Özer Çiller'in oğlu Mert ÇÎLLER'e tenis öğretmek üzere atandığı hususunda ya
zılı ifadeler mevcuttur. Sadece özel bir şahsa tenis öğretmek için işe alınan Okan^ÜNALMIŞER'in 
bir kamu kuruluşu olan Turban'dan maaş verilmesini sağlayanlar hakkında suç duyurusunda bulu
nulmuştur. 

4.15.3. TELEFAKS OLAYI: 
Kuşadası Marina Müdürü Haydar Mengi 'nin talimatıyla, İşletmeye ait Faks cihazının ÇİL

LER ailesine ait olduğu bilinen Pelister Çiftliğine götürüldüğü ve halen kullanıldığı tesbit edilmiş
tir. 

4.15.4. JET SKY (MOTORLU SUKAYAĞI) OLAYI: 
Kuşadası Marinasına alınan SUZUKİ marka motorlu sukayağı Tansu ÇİLLER'in oğ|u Berk 

ÇÎLLER'e verilmiştir. İşletme kayıtlarının doğrulanması açısından, yerine tamirciden alınan ve 
üzerine HUNDA yazısı yazdırılan derme-çatma sukayağı İşletmeye teslim edilmiştir. 

Özer ÇİLLER ve korumalarına Turban Kuşadası Marinası'nda verilen yemek ve muhtelif içki 
paraları tahsil edilemediği için bir tutanağa bağlanmış ve işletmenin temsil giderlerine yüklenmiştir. 

Tansu ÇİLLER'İN Kuşadası yakınlarındaki Pelister Çiftliğine, ERTEN MÜHENDİSLİK fir
ması tarafından açılan artezyen kuyususuna yapılan masraflar; Kuşadası Marina Müdürlüğüne ya-
pilmış gibi İşletmeye fatura edilmiştir. 

Öteyandan; 
Özer Çiller'e ait çiftlikle ilgili bir çok harcamaların Turban tarafından karşılandığı yönünde 

pek çok personel ifadeleri mevcuttur. 
4.15.5. YENİKÖY YALISININ BOYANMASI: 
Sait Halim Paşa Yalısı'nm boyanması amacıyla alınan malzemeler, bu Yalı'nın yakınında bu

lunan ÇİLLER ailesine ait yalının da boyanmasında kullanılmıştır. Boyama işleri Sait Halim Paşa 
Yalısını boyayan Cagaloğlu İnşaat Firmasında çalışan Ferhat ve Turgut isimli taşeronlara yaptırıl
mıştır. Bu şahıslara yapılan ödemeler Müteahhit alacağına dahil edilmiştir. 

Komisyon süresinin sınırlı olması ve işletmelerin çokluğu nedeniyle Turban Genel Müdürlüğü 
ile Erciyes, Elmadağ, Adana Seyahat Acentası, İsparta Seyahat Acentası.Ürgüp, Gümüldür, Akçay, 
Ilıca, Urfa, Samsun, Amasya ve Çorum İşletmelerinde araştırma yapma imkânı bulunamamıştır. 

Komisyonumuza tanınan sınırlı sürede tesbit edilemeyen belgeler veya diğer gider hesapların
da gizlenen miktarlarla gelirlerden yapılan ancak kapsamlı bir incelemeyle ortaya çıkarılabilecek 
yolsuzluk miktarı gözönüne alındığında tesbit edilebilen 350 Milyar lira çok küçük kalacaktır. 

Nitekim; 
1995 yılı Nisan-Temmuz aylarını kapsayan 4 aylık dönemde 2.134.000 $. olan şirket zararı, 

1996 yılının aynı dönemin % 101 oranında azalmış ve 32.000 $ kâra geçmiştir.Verilen bu istasit-
tiki bilgi Yolsuzluğun gerçek boyutunu ortaya koyan diğer bir kanıttır. 

Anlatımı yapılan bu yolsuzluklar bireysel eylemlerle gerçekleşen münferit olaylar olmayıp, 
başta Genel Müdür Ömer.BİLGÎN olmak üzere, Genel Müdürlük teşkilatı üst düzey yöneticileri ve 
İşletme Müdür ve Yardımcılan'nın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 

Yukarıda sayılan yolsuzluklar ile bu yolsuzlukları gerçekleştiren personelin Genel Müdür 
Ömer BİLGİN'le, Onun da dönemin Başbakanı Tansu ÇİLLER ve ailesi ile yakından ilgisi bu
lunmaktadır. 

Sayın Başbakan, Turban Genel Müdürlü ve bağlı İşletmelerinde yolsuzluk yapıldığına dair, 
gazetelerde, televizyonlarda, Meclis gündeminde yeralan şahsi ve aile fertleri ile ilgili konuları 
ihbar kabul edip emrindeki denetim organları aracılığıyla gerçeğin ortaya çıkmasını sağlayacağı 
yerde, bunlar.tarafından iddiaları yalanlayıçı aksi yönde düzenlen raporları gerçekmiş gibi Kamu
oyuna sunmuştur 
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Oysa, Komisyonumuz tarafından düzenlenen bu Rapor; İddiaların doğruluğunu ortaya koyar
ken, daha önce, Başbakanlık Teftiş Kurulu ile Yüksek Denetleme Kurulu tarafından düzenlenen 
Raporların Kamu oyunu yanıltmaya yönelik gerçek dışı bilgiler içerdiğini ortaya çıkarmıştı. 

Turban Genel Müdürlüğü Başbakanlığa bağlı bir kuruluştur. Bu kurumun Genel Müdürünün 
faaliyetleri Başbakanın siyasi sorumluluğu altındadır. Ömer BİLGİN' Turban Genel Müdürü ola
rak görev yaptığı dönemde yolsuzluk adı altında tanımlanan birçok eylemden Başbakan Tansu 
ÇİLLER veya ailesi menfaatlendirilmiştir. Dolayısıyla Turban Genel Müdürlüğünde yapılan bu 
yolsuzluklardan dönemin Başbakanı sorumludur. 

Derinlemesine yapılacak bir soruşturma ile Turban Genel Müdürlüğü ve bağlı İşletmelerinde 
yapılmayan araştırmaların yapılacağı, Kuşadası Marina İşletmesinde, Sait Halim Paşa Yalısında ve 
diğer işyerlerinde tesbit edilen Sn. Çiller ile ilgisi bulunan yolsuzluk hadiselerin boyutunun geniş
leyeceği ve daha vahim boyutlara ulaşacağı muhakkaktır. 

Doksan Milyonluk sahte bir fatura ile başlatılan inceleme yüz milyarları aşmıştır. Bu incele
me içinde Sayın ÇİLLER' le ilgili olan kısmı Milyarlarla başlamış olduğuna göre yapılacak kap
samlı bir soruşturma iîe boyutunun Türbandaki yolsuzluğu aşacağı hususu Yüce heyetin takdirle
rine arz olunur. 

Yukarıda arz ve izahına çalıştığımız yolsuzluk iddialarının aydınlatılması amacıyla, hazırlanan 
bu Rapor, Komisyon görevlisi uzman ve üyelerin özverili çalışmaları sonucunda ortaya çıkmıştır. 

Çalışmalarda sadece belgeye dayalı konuların Müfettişler ve konusunda Uzman kişilerin tes-
bitlerine bağlı kalınmıştır. Herhangi bir kişi veya kurum hedef alınmadan düzenlenmiştir. 

Amacımız; T.B.M.Meclisini ve Kamuoyunu bilgilendirmek, iddia konularını belgeleriyle or
taya koymak, kusurlu görülenler hakkında yasal işlem yapılmasını sağlamaktır. 

Yapılan araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlar, bu Raporun konusu olan iddia ve olayların so
ruşturmaya dönüştürülmesini gerekli kılmaktadır.Bu düşüncelerle Rapor Yüce Mecilisin takdirle
rine arzölunur. 

4.16. KOMİSYON ÜYELERİNİN İMZASI: 
Komisyon Başkanı Komisyon Başkanvekili 
Halit Dumankaya Bahri Zengin 

İstanbul İstanbul 
(Son toplantıda bulunamadı) 

Komisyon Sözcüsü ' 
Ahmet Güryüz Ketenci Mehmet Aydın 

İstanbul İstanbul 

Azmi Ateş Metin İşık 
İstanbul İstanbul 

(Son toplantıda bulunamadı) (Son toplantıda bulunamadı) 
(İtirazı Notum Eklidir.) (İmzası var muhalifim) 

Abdulkadir Baş Faris Özdemir 
Nevşehir Batman 

(Son toplantıda bulunamadı) 
(Muhalifim) 

Ömer Bilgin 
İsparta 

(Son toplantıda bulunamadı) 
, " '• (Muhalifim) 
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5. CUMHURİYET SAVGILIĞI'NA SUÇ DUYURULARI 

1) 199612273355 Ankara Cumhuriyet Savcılığına 
19.07.1996 tarihine kadar Turban Adana Seyahat Acentası'nda Müdür olarak görev yapan Le

vent HATİPOĞLU hakkında ücret avansı adı altında çektiği 1.292.704.001.-TL. ve 6380 $ zimme
tine geçirdiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştur. 

2)1996158379 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Genel Müdürlüğe ait 4182836, 4192875, 4256992, 4185219 ve 4184049 no'lu telefonlardan 

Kasım ve Aralık 1995 tarihinde Isparta'lı seçmenleri arayarak dönemin Genel Müdürü Ömer BİL-
GİN'in kendisine oy istediği anlaşıldığından (1996 tarih ve 7718 no'lu soruşturma raporuna göre) 
görevi kötüye kullandığı, 2918 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki 
kanuna muhalefette bulunduğu iddiasıyla Ömer BİLGİN ve Korkmaz TAŞKIN hakkında suç du
yurusunda bulunulmuştur. 

3)1996111764 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Turban Müfettişlerince düzenlenen 23.07.1996 tarih ve 2-2 sayılı soruşturma raporuna göre, 

Turban Kaleiçi 1995 yılı muhasebe kayıtları üzerinde yapılan inceleme sonucunda büyük miktar
da parayı zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla Turan TOK, Ramazan YAŞAR, İbrahim İNCE, 
Muhlis BAL, ve İbrahim SARI hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Muhlis BAL, İbrahim 
SARI hakkında gıyabi tutuklama kararı verilmiştir. 

4) 1996111762 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Metin Riyaz KARAALTIN 'in işletme ihtiyacı adı altında Genel Müdürlükten ve Turban Bel-

dibi İşletmesinden aldığı 300.000.000-TL.'yi zimmetine geçirdiği Metin Riyaz KARAALTlN'ın 
şoförü Yalçın YÜCEBULUT'un ise 180.000.000.-TL.Mi avans adı altında çekip iade etmediği ne
deniyle haklarında suç duyurusunda bulunulmuştur. 

S)1996111771 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Turban Genel Müdürlüğü müfettişlerince düzenlenen rapora göre; Turban Genel Müdürü 

Ömer BİLGİN, Antalya Bölge Müdürü Metin Riyaz KARAALTIN ve Beldibi İşletmesi Müdürü 
Muhlis BAL'ın işletmeye alınmış gibi gösterilen muhtelif gıda maddelerini İsparta'da seçimde par
ti çıkarları için harcadıkları tespitiyle Ömer BİLGİN, Metin Riyaz'KARAALTIN ve Muhlis BAL 
hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. 

6)1996115518 Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığı'na 
Turban İstanbul Bölge Müdürü Metin Riyaz KARAALTIN ve Turban Kilyos İşletme Müdü

rü A.Cabbar YILDIZ hakkında Ak Hafriyat Firmasına 4.453.000.000.-TL. ödeme .yapılmış gibi 
göstererek bu parayı zimmetlerine geçirdikleri iddasıyla suç duyurusunda bulunulmuştur. 

7)199611891 Marmaris Cumhuriyet Savcılığı'na 
Marmaris Tatil Köyü Müdürü Bülent ÖRK ve Müdür Yardımcısı Ömer KIRMIZI hakkında iş

letmeye 4.605.660.300.-TL.'lık parayı sahte faturalarla zimmetlerine geçirdikleri iddasıyla yapılan 
suç duyurusunda bulunulmuştur. 
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8)199611752 Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na 
Turban Bodrum Marina İşletmesi Müdürü Cengiz KURT hakkında sahte faturalarla 

2.873.767.500.-TL. parayı zimmetine geçirdiği iddasıyla suç duyurusunda bulunulmuştur. 

9)1996114702 Beyoğlu Cumhuriyet S avcılığı'na 
İstanbul Bölge Müdürü Ali BEYKOZ ve Müdür Yardımcısı Gürsel ERK, Sadettin YILDIZ 

hakkında gerçeğe aykırı faturalarla toplam 932.006.000.-TL.'yi zimmetlerine geçirdikleri iddasıy
la suç duyurusunda bulunulmuştur. 

10)199619378 Antalya Cumhuriyet Savcılığı'na 
Kaleiçi İşletme Müdürü Turan TOK ve Personel Mehmet KOÇ hakkında gerçeğe aykırı fatu

ralarla işletmeye ait paralan zimmetlerine geçirdikleri iddasıyla suç duyurusunda bulunulmuştur. 
Savcılık Ağır Ceza'da dava açmış ve Turan TOK ve Mehmet KOÇ tutuklanmıştır. 

11)1996155109 Ankara Cumhuriyet S avcılığı'na 
Turban Genel Müdürlüğü İşletmeler Daire Başkanı Yüksel Tekmil BEKER, Genel Müdür 

Ömer BİLGİN'in Milletvekili adayı olması nedeniyle Ömer BİLGİN'e ait seçim broşür ve bayrak
larının nakliye bedelini işletmenin hesabından ödettirdiği anlaşıldığından bu miktarda parayı zim
metine geçirdiği iddasıyla suç duyurusunda bulunulmuştur. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıl
dı. 

12) 19961827 Antalya Cumhuriyet Savcılığı'na 
Turban Beldibi İşletme Müdürü Muhlis BAL ve Ayhan BAL hakkında Beldibi İşletmesi adı

na düzenledikleri sahte fatura bedellerini zimmetlerine geçirdikleri iddasıyla suç duyurusunda bu
lunulmuştur. 

13)1996/14703 Beyoğlu Cumhuriyet S avcılığı'na 
Turban İstanbul bölge Müdürü Ali BEYKOZ ve Müdür Yardımcısı Gürsel ERK hakkında .lan-

Ajans Ltd.Şti. ile anlaşarak, gerçeğe aykırı faturalarla işletmeye ait 2.081.500.000-TL.'yi zimmet
lerine geçirdikleri iddasıyla yapılan suç duyurusudur. 

14)1996114704 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Turban İstanbul Bölge Müdürü Ali BEYKOZ ile Müdür Yardımcısı Gürsel ERK ve Kilyos 

Moteli Müdürü Cabbar YILDIZ hakkında gerçeğe aykırı faturalarla işletmeye ait 1.0351000.000.-
TL.'nı zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla yapılan suç duyurusudur. 

15)1996/1754 Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na 
Turban Bodrum Marina Müdürü Cengiz KURT hakkında gerçeğe aykırı faturalarla işletmeye 

ait 2.873.767.500.-TL.'nı zimmetine geçirdiği iddasıyla yapılan suç duyurusudur. 

16)1996/58361 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
İstanbul Bölge Müdürlüğü ve bağlı departmanları hakkında 25.02.1995 / 69-2 Sayılı Teftiş Ra

porunda tespit edilerek Genel Müdürlük Makamına gereği için 17.04.1995 tarih TKB/101-36 Sa
yılı yazı ile arz edilen raporun Komisyonumuzca incelenmesi neticesinde İstanbul Bölge eski Mü
dürü Metin Riyaz KARAALTIN, İstanbul Reklam ve Organizasyon eski Müdürü Haydar MENGİ, 
İstanbul Seyahat Acentası eski Müdür Yardımcısı Gürsel ERK ve Sancar YÜCEBULUT hakkın-
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da, yukarıda belirtilen kişiler hakkında düzenlenen teftiş raporunu işleme koymayarak görevini kö
tüye kullanan eski Genel Müdür Ömer BİLGİN hakkında, suç duyurusunda bulunulmuştur. 

17)1996158362 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Çeşme - Ilıca Moteli ile ilgili olarak 08.12.1993 Tarih 56/4 Sayılı Soruşturma raporu ile tes

pit edilen suç unsurları ile ilgili olarak işletme eski müdürü Cengiz KURT ve Mustafa TÖYGUŞ 
hakkında ve ilgililer hakkında düzenlenen raporlara işlem yaptırmayarak suçu örtbas eden eski Ge
nel Müdür Ömer BİLGİN hakkında, suç duyurusunda bulunulmuştur. 

18) 1996158363 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Turban Urfa Oteli hakkında 18.07.1994-11/1 tarih sayı ile hazırlanarak 19.09.1994 Tarih ve 

bila Sayılı ile Genel Müdürlük Makamına sunulan soruşturma raporunda belirtilen hususların Ko
misyonumuzca incelenmesi neticesinde Urfa Oteli eski Müdür A.Cabbar YILDIZ ile rapor hak
kında işlem yapmayan eski Genel Müdürü Ömer BİLGİN hakkında suç duyurusunda bulunulmuş
tur. 

19)1996158364 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Çeşme-Ilıca Moteli ile ilgili olarak yine eski Genel Müdür Ömer BİLGİN, otel eski Müdürü 

Sabri BAYRAKTAR ile muhasebe personeli Ali ALYÜREK ve İsmet ŞENOL hakkında, 
28.01.1994 tarihinde işi başlayıp, 30.07.1994 tarihinde işi terk eden ve faaliyette bulunduğu dönem 
içerisinde sadece noter tasdikli 001.-150 seri numaralı, faturaları kulanan Ahmet ALPAY adına 
bastırılan Maliye Bakanlığı bandrollü sahte faturalar ile 949.509.000.-TL.'lik emtia alınmış gibi 
gösterilerek bedeli Turban A.Ş, Çeşme Oteli'neden çekildiğinden, zimmet, sahte evrak düzenlemek 
ve görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunulmuştur. 

20) 1996158365 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Işıl Elektrik Taahhüt Ticaret limited Şirketince Turban Çeşme Oteli Müdürlüğü'ne düzenle

nen 2.739.191.338.-TL.'lık elektrik malzemesi satışını gösterir tarihsiz 12 adet faturanın yapılan 
araştırmasında işletmesinin hayali olduğu tespit edilmiştir. 

Naylon faturalar ile alınmış gibi muhasebe kayıtlarında göstererek bedellerini tahsil eden bu 
nedenlerle Turban A.Ş. eski Genel Müdürü Ömer BİLGİN için görevi kötüye kullanmaktan, Çeş
me Oteli eski Müdürü Sabri BAYRAKTAR ile muhasebe personeli Ali ALYÜREK ve İsmet ŞE
NOL hakkında ise zimmet, sahte evrak tanzimi ve görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda 
bulunulmuştur. 

21)1996158366 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Ömer Dönmez İnşaat ve Orman Ürünleri Satış firmasına yüzde 1, komisyonla Çeşme Oteli 

adına 1.956.641.000.-TL.'lik naylon fatura tanzim ettirdikleri bu faturaları muhasebe kayıtlarına 
aldırarak bedellerini tahsil etmişlerdir. 

Dönemin Genel Müdürü Ömer BİLGİN, ise bahse konu yıllarda denetleme yaptırmayarak bu 
suça iştirak ettiği anlaşılmaktadır. 

Bu nedenlerle Turban A.Ş. eski Genel Müdürü Ömer BİLGİN, otel eski Müdür Sabri BAY
RAKTAR ile muhasebe personeli Ali ALYÜREK ve İsmet ŞENOL hakkında, zimmet, görevi kö
tüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunulmuştur. 
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22)1996158367 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
x İzmir-Bornova Vergi Dairesi mükellefi olan Serdar HIRDAVAT Sanayii Ticaret Limited Şir

keti adına tanzim edilen Çeşme Oteli ve Marmaris Tatil Köyü adına kesilen 2.145.356.675.-TL. tu
tarında belgelerin İkiçeşmelik'de bir matbaada bastırıldığı ve gerçek işletme ile ilgisi bulunmadığı 
tespit edilmiştir. 

Gerçek işletmenin durumu tespit etmesi üzerine işletme yetkililerine, Sabri BAYRAKTAR'ca 
arkalarında Turban Genel Müdürü Ömer BİLGİN'in olduğu kendilerine kimsenin birşey yapama
yacağı ifade edilerek 5.000,000.000.-TL. rüşvet teklif edildiği belirlenmiştir. 

Yukarda açıklanan hususlarla ilgili olarak Turban eski Müdür Ömer BİLGİN, Marmaris Tatil 
Köyü eski Müdürü Ömer KIRMIZI ve Müdür yardımcısı Bülent GÜLERCE ile Çeşme Oteli eski 
Müdürü Sabir BAYRAKTAR ile Çeşme Oteli personelinden Ali ALYÜREK , İsmet ŞENOL, Se
dat ÖZÖNCÜL ile Enis EROL hakkında zimmet, sahte evrak düzenlemek, rüşvet ve görevi kötü
ye kullanmak suçlarından suç duyusunda bulunulmuştur. 

23)1996/58368 Ankara Cumhuriyet Savcılığı*na 
Gerçekte var olmadığı ve şubesi bulunmadığı vergi dairesi kayıtlarından ve Maliye raporların

dan anlaşılan YILDIZ KIRTASİYE Sanayi ve Ticaret Limited Şirketince Turban A.Ş. Çeşme Ote
li adına düzenlenen 10 adet naylon faturalara tutarı 1.717-441.050.-TL. emtia miktarı muhasebe ka
yıtlarına alınmış ve bedeli çekilmiştir. 

Faturalarda alındığı belirtilen emtia incelendiğinde otel işletmesini değil, Genel Müdürlük dü
zeyinde bir kamu kurumunun ihtiyacını karşılayacak miktarda olduğu görülmektedir. 

Yukarıda belirtilen hususlar ışığında Turban A.Ş. eski Genel Müdür Ömer BİLGİN hakkında 
görevi kötüye kullanmak, Çeşme Ilıca Oteli eski Müdürü Sabri BAYRAKTAR ile muhasebe per
soneli Ali ALYÜREK ve İsmet ŞENOL hakkında ise, sahte fatura düzenleyerek bunların bedelle
rini zimmetlerine geçirdikleri yönünde haklarında suç duyurusunda bulunulmuştur. 

24) 1996158369 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Çeşmc-Uıca Moteli ile ilgili olarak yine eski Genel Müdür Ömer BİLGİN, otel eski Müdürü 

Sabri BAYRAKTAR ile muhasebe personeli Ali ALYÜREK ve İsmet ŞENOL hakkında, 1993 yı
lından itibaren hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmediği ve aynıjarihten itibaren de hiçbir fatura 
tanzim etmediği tespit edilen DEMİRPÖLAT İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi'nin faturalarının 
taklit edilmiş olduğu ve bu taklit bastırılan faturalar ile Turban Turizm A.Ş.'ye 440.542.000.-TL. 
.emtia alınmış gibi gösterilerek muhasebe kayıtlarına alınarak bedeli çekildiğinden, zimmet, evrak
ta sahtekarlık, görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunulmuştur. 

25)1996158370 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Çeşme-Ilıca Moteli ile ilgili olarak yine eski Genel Müdür Ömer BİLGİN, otel eski Müdürü 

Sabri BAYRAKTAR ile muhasebe personeli Ali ALYÜREK ve İsmet ŞENOL hakkında, Meysan 
Marina Sanayi Ticaret Şirketi ortağı Sedat ÖZÖNCÜL ve Enis EROL'un hakkında Tüzel kişiliğe 
haiz Özhünkar Dış Ticaret ve Turizm Ticaret Limited Şirketi'ne ait, çalınmak suretiyle elde edilen 
7 cilt faturanın turban turizm A.Ş. Çeşme tarafından yapıldığı iddia edilen bazı giderlerin belgelen-
dirilebilmesinde kullanıldığı ve bu yolla 1.017.946.878.-TL.'nin muhasebe kayıtlarına alınarak be
deli çekildiğinden, zimmet, görevi kötüye kullanmak, hırsızlık ve hırsızlık malı bilerek kullanma-
tan suç duyurusunda bulunulmuştur. 
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26)1996/58371 Ankara Cumhuriyet S avcılığı'na 
Genel Müdürlükçe yapılan işlemlerin incclenebilen kısmı ile ilgili olarak da eski Genel Mü

dür Ömer BİLGİN, Genel Müdür eski Yardımcısı Ahmet DÜNDAR, Başbakanlık Teftiş Kurul 
Başkanlığı Müfettişi Sinan EROL ile Turban eski Personeli Erol UĞURLU hakkında zimmet, ev
rakta sahtekârlık ve görevi kötüye kullanmaktan haklarında suç duyurusunda bulunulmuştur. 

21)1996158372 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Çeşme-Ilıca Motelince yapılan işlemlerin incelenmesi rieticesince işletme adına Asır Züccaci-

ye Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından düzenlendiği muhasebe kayıtlarına ge
çirilen 1.814.947.250.-TL. gerçekte var olmayan faturaları naylon olan, faturalar muhteviyatı em
tianın alınmadığı halde muhasebe kayıtlarında alınmış gibi gösterilerek bedelinin işletmeden çekil
diği anlaşıldığından eski Genel Müdür Ömer BİLGİN, Çeşme Oteli eski müdürü Sabri BAYRAK
TAR, muhasebe görevlisi Ali ALYÜREK ile İsmet ŞENOL hakkında zimmet ve görevi kötüye 
kullanmaktan haklarında suç duyurusunda bulunulmuştur. 

28)1996158373 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
5 inci maddede belirtilen hususlar doğrultusunda ve suç duyurusunda bulunulan şahıslarla il

gili olarak Cevat ERKAN firmasından komisyon karşılığı olarak düzenlenen 313.490.000.-TL. fa
tura ile ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur. 

29)1996158374 Ankara Cumhuriyet Savcılığı 'na 
Çeşme-Ilıca Moteli adına Özgün Medikal firmasınca düzenlenen 147.775.000-TL. tutarındaki 

faturaların herhangi bir mal ve hizmet alımı karşılığı olmayıp kurumdan para çekmek amacıyla kul
lanılan sahte faturalar olduğu yönündeki Maliye raporu gereğince, eski Genel Müdür Ömer BİL
GİN, otel eski Müdürü Sabri BAYRAKTAR, Muhasebe görevlileri İsmet ŞENOL ve Ali ALYÜ
REK hakkında, suç duyurusunda bulunulmuştur. 

30) 1996158375 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Çeşme-Ilıca Moteli ile ilgili olarak yine eski Genel Müdür Ömer BİLGİN, otel eski Müdürü 

Sabri BAYRAKTAR ile muhasebe personeli Ali ALYÜREK ve İsmet ŞENOL hakkında, gerçek
te var olmadığı tespit edilen, TURSAN Gıda Pazarlama Sanayii ve Ticaret Limited Şirketi adına 
düzenlenen naylon faturalar tutarı 2.658.863.356.-TL.'nı muhasebe kayıtlarına geçirerek bedelleri
nin işletmeden çekilmesi nedeniyle ihtilasen zimmet, evrakta sahtekârlık ve sahte evrak tanzimi ile 
görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunulmuştur. 

31) 1996158376 Ankara Cumhuriyet S avcılığı'na 
Çeşme-Ilıca Moteli ile ilgili olarak yine eski Genel Müdür Ömer BİLGİN, otel eski Müdürü 

Sabri BAYRAKTAR ile muhasebe personeli Ali ALYÜREK ve İsmet ŞENOL hakkında, gerçek
te var olmadığı tespit edilen, TEM-PA Genel Temizlik Maddeleri Toptan Satış Pazarlama Firma
sı adına tarihsiz olarak düzenlenen üç adet naylon fatura tutarı 1.430.657.500.-TL.'sini muhasebe 
kayıtlarına geçirerek bedellerinin işletmeden çekilmesi nedeniyle zimmet, evrakta sahtekârlık ve 
görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunulmuştur. 

32)1996158377 Ankara Cumhuriyet S avcılığı'na 
Çeşme-Ilıca Moteli ile ilgili olarak yine eski Genel Müdür Ömer BİLGİN, otel eski Müdürü 

Sabri BAYRAKTAR ile muhasebe personeli Ali ALYÜREK ve İsmet ŞENOL hakkında, Güler 
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Sondajcılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Çeşme Oteline 3400 kamyon su taşıttırıl-
dığı ve işletme adına düzenlenen fatura tutarı 1.790.806.532.-TL. su bedelinin gerçek rakamları 
yansıtmadığı izlenimi edinildiğinden haklarında görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bu
lunulmuştur. 

33) 1996158378 Ankara Cumhuriyet Savcıhğı'na 
Çeşme-Ilıca Moteli ile ilgili olarak yine eski Genel Müdür Ömer BİLGİN, otel eski Müdürü 

Sabri BAYRAKTAR ile muhasebe personeli Ali ALYÜREK ve İsmet ŞENOL hakkında, gerçek
te var olmadığı vergi kayıtlarından ve Maliye raporlarından anlaşılan Terzioğlu İnşaat ve Petrol 
Ürünleri Limited Şirketi düzenlenen naylon faturalar tutarı 386.155,000.-TL.'nın muhasebe kayıt
larına alınmış gibi gösterilerek bedellerinin işletmeden çekilmesi nedeniyle zimmet, sahte evrak 
düzenlemek ve görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunulmuştur. 

34) 19961453 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Turban Çeşme Oteli'ne, Sarıçam firması tarafından kesilen 474.950.000.-TL.'lık faturanın 

sahteliği İzmir Defterdarlığı'nca tespit edildiğinden, sahte faturanın bedelini zimmetlerine geçir
dikleri iddiasıyla, 

Ömer BİLGİN, İsmet ŞENOL, Sabri BAYRAKTAR, Ali ALYÜREK, hakkında suç duyuru
sunda bulunulmuştur. 

35) 19961454 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Bodrum Marina İşletmesi'ne, Sarıçam İnşaat firması tarafından kesilen. I.817;261.000.-

TL.'lık faturanın sahteliği İzmir Defterdarlığı'nca tespit edildiğinden, sahte faturanın bedelini zim
metlerine geçirdikleri iddiasıyla, 

Ömer BİLGİN, Cengiz KURT, M.Hanifi GÜLER hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. 

36)1996/455 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Bodrum Marina İşletmesi'ne, Kınay Müteahhitlik firması tarafından kesilen. 64.400..000.-

f L. 'lık faturanın sahteliği İzmir Defterdarlığı'nca tespit edildiğinden, sahte faturanın bedelini zim
metlerine geçirdikleri iddiasıyla, 

Ömer BİLGİN, Cengiz KURT, M.Hanifi GÜLER hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. 

37) 19961456 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Turban Çeşme Oteli'ne, Tursan Gıda tarafından kesilen 3.511.746.606.-TL.'lık faturanın sah

teliği İzmir Defterdarlığı'nca tespit edildiğinden, sahte faturanın bedelini zimmetlerine geçirdikle
ri iddiasıyla, 

Ömer BİLGİN, Sabri BAYRAKTAR, İsmet ŞENOL, Ali ALYÜREK, hakkında suç duyuru
sunda bulunulmuştur. 

38) 19961457 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Bodrum Marina İşletmesi'ne, Arslanaoğlu firması tarafından kesilen. 301.616.250.-TL.'lık fa

turanın sahteliği İzmir Defterdarlığı'nca tespit edildiğinden, sahte faturanın bedelini zimmetlerine 
geçirdikleri iddiasıyla, 

Ömer BİLGİN, Cengiz KURT, M.Hanifi GÜLER hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. 
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39) 1996/458 Ankara Cumhuriyet Savcılığımla 
Bodrum Marina İşletmesi'ne, Ayşe Dindar firması tarafından kesilen. 68.052.000.-TL.'lık fa

turanın sahteliği İzmir Defterdarlığı'nca tespit edildiğinden, sahte faturanın bedelini zimmetlerine 
geçirdikleri iddiasıyla, 

Ömer BİLGİN, Cengiz KURT, M.Hanifi GÜLER hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. 

40)19961459 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Bodrum Marina İşletmesi'ne, Uğur Herel firması tarafından kesilen. 97.175,000.-TL.'lık fatu

ranın sahteliği İzmir Defterdarlığı'nca tespit edildiğinden, sahte faturanın bedelini zimmetlerine 
geçirdikleri iddiasıyla, 

Ömer BİLGİN, Cengiz KURT, M.Hanifi GÜLER hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. 

41)19961460 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Bodrum Marina İşletmesi'ne, Yapser İnşaat firması tarafından kesilen. 3.157.757.975.-TL.'lık 

faturanın sahteliği İzmir Deftertarlığı'nca tespit edildiğinden, sahte faturanın bedelini zimmetleri
ne geçirdikleri iddiasıyla, 

Ömer BİLGİN, Cengiz KURT, M.Hanifi GÜLER hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. 

42)19961461 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Bodrum Marina İşletmesi'ne, İzmir Kemeraltı Kimya Sanayii Tic.Ltd.Şirketince kesilen. 

654.695.000.-TL'lık faturanın sahte olduğu İzmir Defterdarlığı'nca tespit edildiğinden, sahte fatu
ranın bedelini zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla, 

Ömer BİLGİN, Cengiz KURT, M.Hanifi GÜLER hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. 

43)19961462 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Bodrum Marina İşletmesi'ne, Özburaksan firması tarafından kesilen. 194.983.000.-TL.'lık fa

turanın sahte olduğu İzmir Defterdarlığı'nca tespit edildiğinden, sahte faturanın bedelini zimmetle
rine geçirdikleri iddiasıyla, 

Ömer BİLGİN, Cengiz KURT, M.Hanifi GÜLER hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. 
44)19961463 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Bodrum Marina İşletmesi'ne, Ayşe ÖZKAYA firması tarafından kesilen. 289.800.000.-

TL.'lık faturanın sahteliği İzmir Deftertarlığı'nca tespit edildiğinden, sahte faturanın bedelini zim
metlerine geçirdikleri iddiasıyla, 

Ömer BİLGİN, Cengiz KURT, M.Hanifi GÜLER hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. 

45) 19961464 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Bodrum Marina İşletmesi'ne, Star Hafriyat firması tarafından kesilen. 1.686.378.000,-TL'lık 

faturanın sahteliği İzmir Defterdarlığı'nca tespit edildiğinden, sahte faturanın bedelini zimmetleri
ne geçirdikleri iddiasıyla, m 

Ömer BİLGİN, Cengiz KURT, M.Hanifi GÜLER hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. 

46) 19961465 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Bodrum Marina İşletmesi'ne, Asır Züccaciye firmasınca, kesilen 501.723.235.-TL.'lık fatu

ranın sahte olduğu İzmir Defterdarlığı'nca tespit edildiğinden, sahte fatura bedelini zimmetlerine 
geçirdikleri iddiasıyla, 
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Ömer BİLGİN, Cengiz KURT ve Mehmet Hanifi GÜLER hakkında suç duyurusunda bulunul
muştur. 

47) 19961466 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Bodrum Marina İşletmesi'ne, Ömer Dönmez firması tarafından kesilen. 1.559.584.000.-

TL.'lık faturanın sahte olduğu İzmir Defterdarlığı'nca tespit edildiğinden sahte faturanın bedelini 
zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla, , 

Ömer BİLGİN, Cengiz KURT, MHanifi GÜLER hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. 
• ' • • • • • ' ' • . • • • • • ' 

4$) 1996/467 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Bodrum Marina İşletmesi'ne, Cağaloğlu İnşaat firması tarafından kesilen. 500.250.000.-

TL.'lık faturanın sahte olduğu İzmir Defterdarlığı'nca tespit edildiğinden,, sahte faturanın bedelini 
zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla, 

Ömer BİLGİN, Cengiz KURT, M.Hanifi GÜLER hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. 

49)19961468 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Bodrum Marina İşletmesi'ne, Güzeray Nakliyat firması tarafından kesilen. 54.050.000.-

TL.'lık faturanın sahte olduğu İzmir Defterdarlığı'nca tespit edildiğinden, sahte faturanın bedelini 
zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla, 

Ömer BİLGİN, Cengiz KURT, M.Hanifi GÜLER hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. 

50)19961469 Ankara Cumhuriyet Savcılığı1'na 
Bodrum Marina İşletmesi'ne, Güzeray Nakliyat firması tarafından kesilen. 859.703.870.-

TL.'lık faturanın sahte olduğu İzmir Defterdarlığı'nca tespit edildiğinden, sahte faturanın bedelini 
zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla, 

Ömer BİLGİN, Cengiz KURT, M.Hanifi GÜLER, AH ALYÜREK hakkında suç duyurusun
da bulunulmuştur. 

51)19961470 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Bodrum Marina İşletmesi'ne, Ramazan Özsoy firması tarafından kesilen. 308.660.000.-

TL.'lık faturanın sahte olduğu İzmir Defterdarlığı'nca tespit edildiğinden, sahte faturanın bedelini 
zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla, • 

Ömer BİLGİN, Cengiz KURT, M.Hanifi GÜLER hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. 

52)19961471 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Bodrum Marina İşletmesi'ne, Sadık Çam firmasrtarafından kesilen. 379. J76.500.-TL.'lık fa

turanın Sahteliği İzmir Defterdarlığı'nca tespit edildiğinden, sahte faturanın bedelini zimmetlerine 
geçirdikleri iddiasıyla, 

Ömer BİLGİN, Cengiz KURT, M.Hanifi GÜLER hakkında duyurusunda bulunulmuştur. . 

53)19961472 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Bodrum Marina İşletmesi'ne, Eğem Tekstil firması tarafından kesilen. 54.050.000.-TL.'lık fa

turanın sahteliği İzmir Defterdarlığı'nca tespit edildiğinden sahte faturanın bedelini zimmetlerine 
geçirdikleri iddiasıyla, 

Ömer BİLGİN, Cengiz KURT, M.Hanifi GÜLER hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. 
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54)1996/473 Ankara Cumhuriyet S avcılığı'na 
Bodrum Marina İşletmesi'ne, Damla Elektrik firması tarafından kesilen. 2.927.256.000.-

TL.'lık faturanın sahteliği İzmir Defterdarlığı'nca tespit edildiğinden, sahte faturanın bedelini zim
metlerine geçirdikleri iddiasıyla, 

Ömer BİLGİN, Cengiz KURT, M.Hanifi GÜLER, Salih ÖZDEMİR hakkında suç duyurusun
da bulunulmuştur. 

55) 19961474 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Bodrum Marina İşletmesi'ne, KazansanA.Ş. firması tarafından kesilen. 3.045.200.000.-

TL.'lık faturanın sahteliği İzmir Defterdarlığı'nca tespit edildiğinden, sahte faturanın bedelini zim
metlerine geçirdikleri iddiasıyla, 

Ömer BİLGİN, Cengiz KURT, M.Hanifi GÜLER hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. 

56)1996/475 Ankara Cumhuriyet Savcılığı*na 
Bodrum Marina İşletmesi'ne,Özhünkar firması tarafından kesilen. 1.938.571.933.-TL.'lık fa

turanın sahteliği İzmir Defterdarlığı'nca tespit edildiğinden, sahte faturanın bedelini zimmetlerine 
geçirdikleri iddiasıyla, 

Ömer BİLGİN, Cengiz KURT, M.Hanifi GÜLER hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. 

57)1996/476 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Bodrum Marina İşletmesi'ne, Demirpolat firması tarafından kesilen. 1.534.330.000.-TL.'lık 

faturanın sahteliği İzmir Defterdarlığı'nca tespit edildiğinden, sahte faturanın bedelini zimmetleri
ne geçirdikleri iddiasıyla, 

Ömer BİLGİN, Cengiz KURT, M.Hanifi GÜLER, Salih ÖZDEMİR hakkında suç duyurusun
da bulunulmuştur. 

58) 19961477 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Bodrum Marina İşletmesi'ne, Ahmet Alpay firması tarafından kesilen. 227.523.000.-TL.'lık 

faturanın sahteliği İzmir Defterdarlığı'nca tespit edildiğinden, sahte faturanın bedelini zimmetleri
ne geçirdikleri iddiasıyla, 

Ömer BİLGİN/Cengiz KURT, M.Hanifi GÜLER hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. 

59)19961478 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Bodrum Marina İşletmesi'ne, Yıldız Kırtasiye firması tarafından kesilen. 63.768.000., 

39.100.000.-TL.'lık faturaların sahteliği İzmir Defterdarlığı'ncü tespit edildiğinden, sahte faturala
rın bedelini zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla, 

Ömer BİLGİN, Cengiz KURT, M.Hanifi GÜLER, Salih ÖZDEMİR hakkında suç duyurusun
da bulunulmuştur. 

60)1996/479 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Bodrum Marina işletmesi'ne, Terzioğlu İnşaat firması tarafından kesilen. 783.725.000.-

TL.'lık faturanın sahteliği İzmir Defterdarlığı'nca tespit edildiğinden, sahte faturanın bedelini zim
metlerine geçirdikleri iddiasıyla, 

Ömer BİLGİN, Cengiz KURT, M.Hanifi GÜLER, Salih ÖZDEMİR hakkında suç duyurusun
da bulunulmuştur. 
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61) 19961480 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Bodrum Marina İşletmesi'ne, Cevat Erkan înşaat firması tarafından kesilen. 4.361.319.500.-

TL/Vık faturanın sahteliği İzmir Defterdarlığı'nca tespit edildiğinden, sahte faturanın bedelini zim
metlerine geçirdikleri iddiasıyla, 

Ömer BİLGİN, Cengiz KURT, M.Hanifi GÜLER hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. 

62)19961481 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Bodrum Marina İşletmesi'ne, Işıl Elektrik firması tarafından kesilen.4.230.167.869.-TL.'lık 

faturanın sahteliği İzmir Defterdarlığı'nca tespit edildiğinden, sahte faturanın bedelini zimmetleri
ne geçirdikleri iddiasıyla, 

Ömer BİLGİN, Cengiz KURT, M.Hanifi GÜLER, Salih ÖZDEMİR hakkında suç duyurusun
da bulunulmuştur. 

63)19961482 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Bodrum Marina İşletmesi'ne, Özgün Medikal firması tarafından kesilen. 441.232.000-TL.'lık 

faturanın sahteliği İzmir Defterdarlığı'nca tespit edildiğinden, sahte faturanın bedelini zimmetleri
ne geçirdikleri iddiasıyla, 

Ömer BİLGİN, Cengiz KURT, M.Hanifi GÜLER, hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. 

64)1996/483 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'ria 
Turban Çeşme Oteline Ser Mobilya (Ali Haydar KIR) firması tarafından kesilen. 

4.028.566.250-TL.'lık faturanın sahteliği İzmir Defterdarlığı'nca tespit edildiğinden, sahte fatura
nın bedelini zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla, 

Ömer BİLGİN, Sabri BAYRAKTAR, İsmet ŞENOL, Ali ALYÜREK hakkında suç duyuru
sunda bulunulmuştur. 

65)19961484 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Bodrum Marina İşletmesi'ne, Ser Mobilya (Ali Haydar KIR) firması tarafından kesilen. 

472.707.500-TL.'lık faturanın sahteliği İzmir Defterdarlığı'nca tespit edildiğinden, sahte faturanın 
bedelini zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla, 

Ömer BİLGİN, Cengiz KURT, M.Hanifi GÜLER, hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. 

66)19961485 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Çeşme Oteli'ne Hüseyin Dizdar tarafından kesilen. 1.576.791.000-TL.'lık faturanın sahteliği 

İzmir Defterdarlığı'nca tespit edildiğinden, sahte faturanın bedelini zimmetlerine geçirdikleri iddi
asıyla, 

Ömer BİLGİN, Sabri BAYRAKTAR, İsmet ŞENOL, Ali ALYÜREK hakkında suç duyuru
sunda bulunulmuştur. 

67) 19961486 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Bodrum Marina İşletmesi'ne, Demirpolat firması tarafından kesilen. 316.106.250.-TL.'lık fa

turanın sahteliği İzmir Defterdarlığı'nca tespit edildiğinden, sahte faturanın bedelini zimmetlerine 
geçirdikleri iddiasıyla, 

Ömer BİLGİN, Cengiz KURT, M.Hanifi GÜLER, hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. 
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68) 19961487 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Bodrum Marina İşletmesi'ne, Se-Tek firması, tarafından kesilen. 2.665.790.4O0.-TL.'îık fatu

ranın sahteliği izmir Defterdarlığı'nca tespit edildiğinden, sahte faturanın bedelini zimmetlerine 
geçirdikleri iddiasıyla, 

Ömer BİLGİN, Cengiz KURT, M.Hanifi GÜLER, hakkında.suç duyurusunda bulunulmuştur. 

69) 19961488 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Bodrum Marina İşletmesi'ne, Muhlis Doğan firması tarafından kesilen. 1.224.950-TL.'lıkfa

turanın sahteliği İzmir Defterdarlığı'nca tespit edildiğinden, sahte faturanın bedelini zimmetlerine 
geçirdikleri iddiasıyla, 

Ömer BİLGİN, Cengiz KURT, M.Hanifi GÜLER, hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. 

70)19961489 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Çeşme ve Bodrum Marina İşletmesi'ne, İsmail Kaygusuz firması tarafından kesilen. 

İ.340.362.778-TL.'lık faturanın sahteliği İzmir Defterdarlığı'nca tespit.edildiğinden, sahte fatura
nın bedelini zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla, 

Ömer BİLGİN, Cengiz KURT, Sabri BAYRAKTAR hakkında suç duyurusunda bulunulmuş
tur. *- , 

71) 19961490 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Çeşme Oteli'ne, Altındağ firması tarafından kesilen. 229.949.879.-TL.'lık faturanın sahteliği 

İzmir Defterdarlığı'nca tespit edildiğinden, sahte faturanın bedelini zimmetlerine geçirdikleri iddi
asıyla, 

Ömer BİLGİN, Ali ALYÜREK, İsmet ŞENOL, Sabri BAYRAKTAR hakkında suç duyuru
sunda bulunulmuştur. 

72) 19961491 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Turban İstinye ve Küçüksu arsalarında yapılmadığı halde yapıldığı iddia edilen işlerle ilgili id

diaları araştırmak üzere görevlendirilen Teftiş Kurulu Başkanı Halil SAVATLI'nm olayı örtbas et
mek için yanıltıcı rapor düzenlemesi nedeniyle görevini kötüye kullandığı iddiasıyla Turban A.Ş. 
eski Genel Müdürü Ömer BİLGİN ve Teftiş Kurulu eski Başkanı Halil SAVATLI hakkında suç du
yurusunda bulunulmuştur. 

73) 19961492 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Turhan'da Başbakanlığın genelgesine aykırı olarak lojmana demirbaş ve sarf malzemesi alı

nıp, bunların daha sonra ortadan yok olması ve tanık Hüseyin BILDIRCIN'ın çeşitli evrakların yok 
edilmesine dayalı olarak ortaya çıkan usulsüzlükler için Ömer BİLGİN, hakkında zimmet yapıldı
ğı iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştur.. • 

74) 19961493 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Yalova Termal İşletmesi'ne, Mahmut'Çomoğlu firması tarafından yapılan iş için ödendiği id

dia edilen 764.750.000.-TL.'nın, hiçbir iş yapılmadan zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla, 
Ömer BİLGİN, Nevin BİLTEKİN, Ali BEYKOZ, Şefik YÜZERÇETİN hakkında suç duyu

rusunda bulunulmuştur. 
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75) 19961494 Ankara Cumhuriyet Savcılığı*na 
Yalova Termal Tesisleri'nin göletindeki çamurun temizlenmesi işi Hüseyin Tutaş firmasına 

ihale edilmiş ancak iş hiç yapılmadan, bunun bedeli olan 2.739.100.000.-TL'yi' zimmetlerine ge
çirdikleri iddiasıyla, ' 

Ömer BlLGİN, Nevin BİLTEKİN, Ali BEYKOZ, Şefik YÜZERÇETİN hakkında suç duyu
rusunda bulunulmuştur. 

16)19961495, Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Yalova Termal İşletmesi'ne, İbrahim Fencioğlu firması tarafından yapılan bir işe karşılık usul

süz olarak 234.000.000.-TL'lık fazla ödemeyi zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla, 
Ömer BİLGİN, Nevin BİLTEKİN, Ali BEYKOZ, Şefik YÜZERÇETİN hakkında suç duyu-

surunda bulunulmuştur. 

77)1996/496 Ankara Cumhuriyet S avcılığı'na 
Yalova Termal İşletmesi'ne, Eliz İnşaat firması tarafından kesilen. 6.972.000.000.-TL.'lık 

sahte faturanın bedelini zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla, 
Ömer BİLGİN, Nevin BİLTEKİN, Ali BEYKOZ, Şefik YÜZERÇETİN hakkında suç duyu

rusunda bulunulmuştur. 

78)1996/497 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Yalova Termal ve Abant İşletmeleri'ne, Rıfat Sinanoğlu firması tarafından kesilen. 

241.500.000.-TL.'lık sahte faturanın bedelini zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla, 
Ömer BİLGİN, Nevin BİLTEKİN, Ali BEYKOZ, Şefik YÜZERÇETİN hakkında Ankara 

Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. ' 

79)19961498 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Yalova Termal İşletmesi'nde 16 takım üniforma alındığı şeklinde düzenlenen sahte fatura ile 

bunun bedeli olan 300.000.000.-TL.'nin ödendiği (mahsup fişi ile), ancak üniformaların işletmeye 
gelmediği ve bu parayı zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla, 

Ömer BİLGİN, Nevin BİLTEKİN, Ali BEYKOZ, Şefik YÜZERÇETİN hakkında suç duyu
rusunda bulunulmuştur. 

80)1996/499 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Abant Otel İşletmesi'ne, Dilber İnşaat firmasınca hiçbir iş yapılmadığı halde iş yapılmış gibi 

gösterilerek,. 2.368.433.188.-TL.'nı zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla, 
Ömer BİLGİN, Nevin BİLTEKİN, Ali BEYKOZ, Nevzat TÜRE, Şakir ÖZSÜREKÇİGİL, 

hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. 

81) 1996/500 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Abant Otel İşletmesi'ne, Asena İnşaat firmasınca kesilen 1.150.000.000-TL.'İık faturanın, Ge : 

nel Müdür talimatıyla, Adnan Cingöz ve Merkez Et faturaları ile değiştirilip bedelini zimmetlerine 
geçirdikleri ve sahte faturayı sahte fatura ile değiştirdikleri iddiasıyla, 

Ömer BİLGİN, Nevin BİLTEKİN, Ali BEYKOZ, Şakir ÖZSÜREKÇİGİL, hakkında suç du
yurusunda bulunulmuştur. . 
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82) 19961501 Ankara Cumhuriyet Savcılığı 'na 
Abant Otel İşletmesi'ne, Gür Dekor firmasınca halı kaplama işi yapılmadığı halde yapılmış gi

bi gösterilerek, 1.354.500.000.-TL.'yi zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla, 
Ömer BİLGİN, Nevin BİLTEKİN, Ali BEYKOZ, Nevzat TÜRE, Şakir ÖZSÜREKÇİGİL, 

hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. 

83)1996/502 Ankara Cumhuriyet S avcılığı'na 
Abant Otel İşletmesi'ne, Şahin TİCARET (Rıfat Sinanoğlu) firmasınca, tenis kortu ve çevre 

düzenlemesi için kesilen 1.679.000.000.-TL.'lık sahte faturanın daha sonra Merkez Et tanzim ve 
Adnan Cingöz firmalarının faturaları ile değiştirilmesiyle ilgili olarak, 

Ömer BİLGİN, Nevin BİLTEKİN, Ali BEYKOZ, Şakir ÖZSÜREKÇİGİL, hakkında suç du
yurusunda bulunulmuştur. , 

84) 1996/503 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Abant Otel İşletmesi'ne, Metro İnşaat firmasınca, tenis kortu ve çevre düzenlemesi için kesi

len 224.250.000.TL.'lık faturanın, bedelini zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla, 
Ömer BİLGİN, Nevin BİLTEKİN, Ali BEYKOZ, Şakir ÖZSÜREKÇİGİL, hakkında suç du

yurusunda bulunulmuştur. 

85)1996/504 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Abant Otel İşletmesi'ne, Yeşil Pazarlama (Muhterem Yeşil) firmasınca, çeşitli onarımlarla il

gili olarak kesilen 1.562.850.000.-TL.'lık faturanın bedelini zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla, 
Ömer BİLGİN, Nevin BİLTEKİN, Ali BEYKOZ, Şakir ÖZSÜREKÇİGİL, hakkında suç du

yurusunda bulunulmuştur. 

86)1996/505 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Abant Otel İşletmesi'ne, Turgay Cam (Mustafa Çelik) firmasınca, cam takılma işi yapılmadı

ğı halde, yapılmış gibi gösterilerek, 1.557.445..000.-TL.'nı zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla, 
Ömer BİLGİN, Nevin BİLTEKİN, Ali BEYKOZ, Nevzat TÜRE, Şakir ÖZSÜREKÇİGİL, 

hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. 

87) 1996/506 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Abant Otel İşletmesi'ne Maya İnşaat (Mahmut Çomoğlu) firmasınca, tenis kortu ve çevre dü

zenlemesi için yapılan 5.158.551.144.-TL.'lık fazla ödemeyi zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla, 
Ömer BİLGİN, Nevin BİLTEKİN, Ali BEYKOZ, Şakir ÖZSÜREKÇİGİL, hakkında suç du

yurusunda bulunulmuştur. 

88)19961507 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Abant Otel İşletmesi'ne, Dilber İnşaat firmasınca hiçbir iş yapılmadığı halde iş yapılmış gibi 

gösterilerek, 2.368.433.188.-TL.'nı zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla, 
Ömer BİLGİN, Nevin BİLTEKİN, Ali BEYKOZ, Nevzat TÜRE, Şakir ÖZSÜREKÇİGİL, 

hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. 
89) 19961508 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Abant Otel İşletmesi'ne, Murtaza Aydın Firmasınca hiçbir iş yapılmadığı halde iş yapılmış gi

bi gösterilerek, 737.150,000.-TL.'nı zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla, 
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Ömer BİLGİN, Nevin BİLTEKİN, Ali BEYKOZ, Nevzat TÜRE, Şakir ÖZSÜREKÇİGİL, 
hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. 

90)1996/509 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Abant Otel İşletmesi'ne, M.Fevzi Özdemir firmasınca kesilen, 700.951.200.TL.'lık sahte fa

tura bedelini zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla, 
Ömer BİLGİN, Nevin BİLTEKİN, Ali BEYKOZ, Nevzat TÜRE, Şakir ÖZSÜREKÇİGİL, 

hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. 

91) 19961510 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Abant Otel İşletmesi'ne, Varlık Ticaret firmasınca, temizlik malzemeleri alımı ile ilgili olarak 

kesilen 860.460.926.-TL.'lık faturanın, bedelini zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla, 
Ömer BİLGİN, Nevin BİLTEKİN, Ali BEYKOZ, Şakir ÖZSÜREKÇİGİL, hakkında suç du

yurusunda bulunulmuştur. 

92)19961511 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na * 
Abant Otel İşletmesine, Erten Mühendislik firmasınca hiçbir iş yapılmadığı halde iş yapılmış 

gibi gösterilerek,. 192.086.000.-TL.'nı zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla, 
Ömer BİLGİN, Nevin BİLTEKİN, Ali BEYKOZ, Nevzat TÜRE, Şakir ÖZSÜREKÇİGİL, 

hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. 

93)1996/512 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Turban personelini, DYP Mitinglerine gönderip, harcırah ve yol giderlerini İşletmelerine ödet

tirerek, görevini kötüye kullandığı gerekçesi ile o dönemde görevde bulunan, 
Turban Genel Müdürü Ömer BİLGİN hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. 
94) 19961513 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Çeşme Oteli İşletmesi'ne, Şahin Ticaret tarafından kesilen, ancak sahte olduğu İzmir Defter

darlığı'nca tespit edilen 2.028.048.000.-TL.'lık sahte faturanın bedelini zimmetlerine geçirdikleri 
iddiasıyla, 

Ömer BİLGİN, Sabri BAYRAKTAR, Ali ALYÜREK ve İsmet ŞENOL hakkında suç duyu
rusunda bulunulmuştur. 

95)1996/514 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Kuşadası Marina İşletmesi'nde, Erten Mühendislik firmasına yaptırıldığı iddia edilen işlerde 

sahte fatura karşılığı ödenen 16.278.147.122.-TL.'yi zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla, 
Ömer BİLGİN, Haydar MENGİ, Nevin BİLTEKİN hakkında suç duyurusunda bulunulmuş

tur. 

96) 1996/515 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Çeşme Oteli İşletmesi eski MUdürü Sabri BAYRAKTAR'in, başkasına ait olan, Manisa İkti

sadi ve Ticari İlimler Akademisi Çıkış Belgesini kullanarak (daha doğrusu fotokopisi üzerinde oy
nayarak)^ alınması ve daha sonra İşletme Müdürü olarak atanması ile ilgili olarak, 

Ömer BİLGİN, Yusuf AKGÜL, Sabri BAYRAKTAR hakkında suç duyurusunda bulunulmuş
tur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 115) 



\ 

- 2 0 8 -

97)19961516 Ankara Cumhuriyet S avcılığı'na 
Kuşadası Marina'da, Çillerlere ait President ve Denge Yatlarına yapılan bakım ve onarım be

delinden büyük bir kısmı ödenmemesine rağmen, ödenmiş gibi beyan ederek tahsili yoluna gitme
yen ve sahte makbuzlarla tahsilat yapılmış gibi.gösterilip kamuoyunu yanıltma nedeni ile, 

Ömer BİLGİN, Nevin BİLTEKİN, Haydar MENGİ hakkında görevlerini kötüye kullandıkla
rı gerekçesi ile hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. 

98)1996/517 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi Başkanlığı, İktisadi ve Ticari İlimler Yüksek Okulu

na ait lisans diploması sahibiymiş gibi işe alınan Haydar MENGİ ve Onu işe alan Ömer BİLGİN 
hakkında diplomanın sahteliğinin kanıtlanması nedeniyle, Ömer BİLGİN için görevi kötüye kul
lanmak, Haydar MENGİ için sahte evrak düzenlemekten dolayı suç duyurusunda bulunulmuştur. 

99)19961518 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Abant İşletmesi'nde, Başbakanlık Tasarruf Genelgesine rağmen, giden evrak defterinde boş 

sahife bırakarak Genelgenin tarihinden önce atama yapılmış gibi gösterilerek yapılan, usulsüz per
sonel atamaları ile ilgili olarak, sahte evrak düzenledikleri ve Başbakanlık Genelgesine uymadık
ları nedeniyle, 

Ömer BİLGİN, Ahmet DÜNDAR, Aydın GÜNGÖR, Erdal ÖZDOĞAN hakkında suç duyu
rusunda bulunulmuştur. 

100) 19961519 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Kuşadası Marina Müdürlüğü'ne, Başbakanlık Tasarruf Genelgesine rağmen, giden evrak def

terinde boş sahife bırakarak Genelgenin tarihinden önce atama yapılmış gibi gösterilerek yapılan, 
usulsüz personel atamaları ile ilgili olarak, sahte evrak düzenledikleri ve Başbakanlık Genelgesi'ne 
uymadıkları nedeniyle, 

Ömer BİLGİN, Marina Eski Müdürü Haydar MENGİ, Ahmet DÜNDAR hakkında suç duyu
rusunda bulunulmuştur. 

101)19961520 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Antalya Kemer İşletmesi'nde, Başbakanlık Tasarruf Genelgesine rağmen, giden evrak defte

rinde boş sahife bırakarak Genelgenin tarihinden önce atama yapılmış gibi gösterilerek yapılan, 
usulsüz personel atamaları ile ilgili olarak, sahte evrak düzenledikleri ve Başbakanlık Genelgesi'ne 
uymadıkları nedeniyle, . 

Ömer BİLGİN, Kemer Müdürü Enver ÇAMLIDERE, Ahmet DÜNDAR, hakkında Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. 

102) 19961521 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Turban Adalya İşletmesinde yapılan yolsuz ödemelerle ye sahte fatura ile zimmetlerine para 

geçirdiklerine dair Ömer BİLGİN, Metin Riyaz KARAALTIN, Turan TOK hakkında suç duyuru
sunda bulunulmuştur. 

103)19961522 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Kilyos İşletmesi'nde, Başbakanlık Tasarruf Genelgesine rağmen, giden evrak defterinde boş 

sahife bırakarak Genelgenin tarihinden önce atama yapılmış gibi gösterilerek yapılan, usulsüz pcr-
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sonel atamaları ile ilgili olarak, sahte evrak düzenledikleri ve Başbakanlık Genelgesi'ne uymadık
ları nedeniyle, 

Ömer BİLGİN, Kilyos Müdürü Hilkat DAĞLIK, Ahmet DÜNDAR, Bülent ÖRK hakkında 
suç duyurusunda bulunulmuştur. 

104) 19961523 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Antalya Beldibi İşletmesi'nde, Başbakanlık Tasarruf Genelgesine rağmen, giden evrak defte

rinde boş sahife bırakarak Genelgenin tarihinden önce atama yapılmış gibi gösterilerek yapılan, 
usulsüz personel atamaları ile ilgili olarak, sahte evrak düzenledikleri ve Başbakanlık Genelgesi'ne 
uymadıkları nedeniyle, 

Ömer BİLGİN, Ahmet DÜNDAR, Sabri BAYRAKTAR, Yakup Muhlis BAL hakkında suç 
duyurusunda bulunulmuştur. 

105)19961524 Ankara Cumhuriyet S avcılığı'na 
Bodrum Marina İşletmesi'nde, Başbakanlık Tasarruf Genelgesine rağmen, giden evrak defte

rine boş sahife bırakarak, Genelgenin tarihinden önce atama yapılmış gibi gösterilerek yapılan, 
usulsüz personel atamaları ile ilgili olarak, sahte evrak düzenledikleri ve Başbakanlık Genelgesi'ne 
uymadıkları nedeniyle, 

Ömer BİLGİN, Ahmet DÜNDAR, Cengiz KURT, Biİgehan ÖZKAN hakkında suç duyuru
sunda bulunulmuştur. 

106)1996/525 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Turban Belek İşletmesi'ne, Başbakanlık Tasarruf Genelgesine rağmen, giden evrak defterinde 

boş sahife bırakarak Genelgenin tarihinden önce atama yapılmış gibi gösterilerek yapılan, usulsüz 
personel atamaları ile ilgili olarak, sahte evrak düzenledikleri ve Başbakanlık Genelgesi'ne uyma
dıkları nedeniyle, 

Ömer BİLGİN, Ahmet DÜNDAR, Koksal SARI hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. 

107) 19961526 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Ürgüp İşletmesi'nde, Başbakanlık Tasarruf Genelgesine rağmen, giden evrak defterinde boş 

sahife bırakarak Genelgenin tarihinden önce atama yapılmış gibi gösterilerek yapılan, usulsüz per
sonel atamaları ile ilgili olarak, sahte evrak düzenledikleri ve Başbakanlık Genelgesi'ne uymadık
ları nedeniyle, 

Ömer BİLGİN, Ahmet DÜNDAR, O.Fevzi TARAR hakkında suç duyurusunda bulunulmuş
tur. 

108)19961527 Ankara Cumhuriyet S avcılığı'na 
Yalova İşletmesi'nde, Başbakanlık Tasarruf Genelgesine rağmen, giden evrak defterinde boş 

sahife bırakarak Genelgenin tarihinden önce atama yapılmış gibi gösterilerek yapılan, usulsüz per
sonel atamaları ile ilgili olarak, sahte evrak düzenledikleri ve Başbakanlık Genelgesi'ne uymadık
ları nedeniyle, , 

Ömer BİLGİN, Ahmet DÜNDAR, Şefik YÜZERÇETİN hakkında suç duyurusunda bulunul
muştur. k 
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109)19961528 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Marmaris Tatil Köyü İşletmesi'nde, Başbakanlık Tasarruf Genelgesine rağmen, giden evrak 

defterinde boş sahife bırakarak Genelgenin tarihinden önce atama yapılmış gibi gösterilerek yapı
lan, usulsüz personel atamaları ile ilgili olarak, sahte evrak düzenledikleri ve Başbakanlık Genel
gesi'ne uymadıkları nedeniyle, 

Ömer BİLGİN, Ahmet DÜNDAR, Ömer KIRMIZI ve dönemin işletme müdürü hakkında suç 
duyurusunda bulunulmuştur. 

110)1996/529 Ankara Cumhuriyet S avcılığı'na 
İstanbul Seyahat Acentası'na, Başbakanlık Tasarruf Genelgesi'ne rağmen, giden evrak defte

rine boş sahife bırakarak, Genelgenin tarihinden önce atama yapılmış gibi gösterilerek yapılan, 
usulsüz personel atamaları ile ilgili olarak, sahte evrak düzenledikleri ve Başbakanlık Genelgesi'ne 
uymadıkları nedeniyle, 

Ömer BİLGİN, Ahmet DÜNDAR, Âli BEYKOZ, Alten IŞIK, hakkında suç duyurusunda bu
lunulmuştur. 

111)19961530 Ankara Cumhuriyet S avcılığı'na 
Marmaris Tatil Köyü İşletmesi adına Ali Işıkbol İnşaat, Müteahhitlik ve Taahhüt firmasınca 

kesilen 60 adet 2.860.000.000.-TL'lık sahte fatura bedelini zimmetlerine geçirdkleri iddiasıyla, 
Ömer BİLGİN, Bülent ÖRK, Ömer KIRMIZI hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. 

112)19961531 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Genel Müdürlük makamına kesilen, Başaran Haşere firmasının Turbana bağlı bütün işletme

lerdeki kazan bakım ve onarımı için düzenlenen 1.329.326.950.-TL'lık 17 adet sahte fatura (def
terdarlık incelemesi bulunmaktadır) bedelini zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla, 

Ömer BİLGİN, Korkmaz TAŞKIN, Nevin BİLTEKİN, hakkında suç duyurusunda bulunul
muştur. 

113) 1996/532 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Elmadağ Dağevi'ne, Başbakanlık Tasarruf Genelgesi'ne rağmen, giden evrak defterine boş sa

hife bırakarak, Genelgenin tarihinden önce atama yapılmış gibi gösterilerek yapılan, usulsüz per
sonel atamaları ile ilgili olarak, sahte evrak düzenledikleri ve Başbakanlık Genelgesi'ne uymadık
ları nedeniyle, 

Ömer BİLGİN, Ahmet KIVRAK, Ahmet DÜNDAR hakkında suç duyurusunda bulunulmuş
tur. 

114)1996/533 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Sait Halim Paşa Yalısı, Urfa Oteli, Çeşme Oteli ve Erciyes Dağevi'nde görevli personellerin

den bazılarını, DYP Adana Mitingine gönderip, harcırah ve yol giderlerini İşletmelerine ödettire
rek, görevi kötüye kullandıkları gerekçesi ile, 

Ömer BİLGİN, Metin Riyaz KARAALTIN, Nevin BİLTEKİN, Cabbar YILDIZ, Sabri BAY
RAKTAR, Ahmet DÜNDAR, Levent HATİPOĞLU hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur, 

115) 19961534 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Sait Halim Paşa Yalısı'nda çeşitli onarımlar yapılmış gibi gösterilerek, bu paraları zimmetle

rine geçirmek için sahte fatura düzenleyen kişilerle ilgili olarak,, 
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Ömer BİLGİN, Gürsel ERK, Ali BEYKOZ, Metin Riyaz KARAALTIN; hakkında suç duyu
rusunda bulunulmuştur. 

116)19961535 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Turban Genel Müdürlüğü'ne usulsüz personel atamaları ve işe gelmeden maaş alanlarla ilgili; 

Başbakanlık Tasarruf Genelgesine rağmen, giden evrak defterinde boş sahife bırakarak Genelgenin 
tarihinden önce atama yapılmış gibi gösterilerek yapılan işlemlerle ilgili, sahte evrak düzenledik
leri ve Başbakanlık Genelgesi'ne uymadıkları nedeniyle, 

Ömer BİLGİN, Ahmet DÜNDAR, Nevin BİLTEKİN hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. 

117) 19961536 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Antalya Kaleiçi'ne ait tesislerde yapılan inşaat bakım ve onarım işlerine ait yapılan yolsuzluk

larla ilgili olarak, 
Ömer BİLGİN, Metin Riyaz KARAALTIN, Turan TOK, Ramazan YAŞAR, İbrahim İNCE 

hakkında ihtilasen zimmet iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştur. 

118)19961537 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Turban Kilyos Tesisleri'nde, erozyon kontrol sahasını yaptığı iddia edilen Çomoğlu firmasına 

yapılan usulsüz ödeme ile ilgili, 
Ömer BİLGİN, Bülent ÖRK, Ali BEYKOZ, Cabbar YILDIZ ve Halil SAVATLI hakkında 

zimmet ve görevi kötüye kullanmak iddiasıyla suç duyusurunda bulunulmuştur. 

119)19961538 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Turban Bodrum Marina'da sahte teklif mektuplarıyla yapılan ihalelerle ilgili usulsüzlükler (bu 

konuda Polis Kriminal Laboratuarı Raporları vardır) ile ilgili olarak, 
Ömer BİLGİN, Cengiz KURT, Sabri BAYRAKTAR, Mustafa ÖZLÜER ve Hanifi GÜLER 

hakkında evrakta sahtekarlık ve görevi kötüye kullanma iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuş
tur. 

120) 19961539 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Antalya Beldibi İşletmesi'ne ait tesiste yapılan usulsüz alımlarla ilgili olarak; 
Ömer BİLGİN, Metin Riyaz KARAALTIN, Turan TOK, Y.Muhlis BAL, Zeki ÇALIŞ, Arif 

EKŞİ hakkında zimmet, evrakta sahtekarlık, iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştur. 

121) 19961540 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Turban Genel Müdürlüğü'ne ait bazı demirbaş alımlarının usul ve yasaya uygun olmadan ya

pılması ve bazılarının ortadan kaybolmasından dolayı sorumlu görülerek zimmet iddiasıyla, 
Ömer BİLGİN hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. 

122)r 19961541 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Antalya Adalya İşletmesi'nde yapılan inşaat bakım-onarım ve diğer alımlara ait yapılan yol

suzluklarla ilgili olarak, 
Ömer BİLGİN, Metin Riyaz KARAALTIN, Turan TOK hakkında suç duyusurunda bulunul

muştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 115) 



- 2 1 2 -

123)19961542 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Erciyes Dağevi Oteli İşletmesi adına'Aslan Petrol firmasınca kesilen 70.000.000.-TL'lık sah

te fatura bedelini zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla, 
Ömer BİLGİN, Sabri BAYRAKTAR, Halil SAVATLI, Koksal SARI hakkında suç duyuru

sunda bulunulmuştur. 

124)19961543 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Turban Kemer İşletmelerindeki dükkanları yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak ve turizm bel

gesinde tahrifat yaptırarak, Sit alanında iş yapılması nedeniyle bu işlerden sorumlu olan 
Ömer BİLGİN, Korkmaz TAŞKIN, Nevin BİLTEKİN, Enver ÇAMLIDERE, Ömer BARUT

ÇU ve Saadet KÖK hakkında sahte evrak tanzimi ve görevi kötüye kullandıkları iddiasıyla suç du
yurusunda bulunulmuştur. 

125)1996/544 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Antalya Kaleiçi İşletmesi'ne ait dükkan ihalesinde, ihaleye fesat karıştırarak usulsüzlük yapıl

dığı, bu konudaki kanun, karar ve yönetmeliklere uyulmadığı, tespit edilmiştir. Bu hususla ilgili 
olarak, ihalelere fesat karıştırdıkları nedeniyle, 

Ömer BİLGİNJviustafa YÜCEDAĞ, Salih ÇORAKÇIOĞLU, Remzi AKDEMİR, Mehmet 
Hanifi GÜLER, Nevin BİLTEKİN, Turan TOK, hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. 

126) 19961545 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
' Antalya/Beldibi İşletmesi'nde 01.01.1994 ve 02.10.1994 tarihlerinde 36 tane Muhtarın Belek 

işletmesinde konakladıkları ve bunun bedelinin Turban Beldibi işletmesinin hesabından ödenme
si ile ilgili olarak, 

Ömer BİLGİN, Nevin BİLTEKİN, Turan TOK, Metin Riyaz KARAALTIN, Ahmet UYA
NIK, hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur 

127) 1996/554 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Ercan Işık Turban İşletmelerine ait işletmelerce şahsi hesabına Köroğlu İş Bankasına çıkartı

lan havalelerle ilgili suç duyurusudur. Kendi Turban Genel Müdürlüğü Müşaviri olup işletmelere 
ait bu paraları zimmetine geçirdiği iddasıyla -

Ömer BİLGİN, Ercan IŞIK, hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur 
128) 19961555 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Antalya/Belek İşletmesi'nde yapılan usulsüz ödemelerle ilgili olarak, 
Ömer BİLGİN, Nevin BİLTEKİN, Turan TOK, Metin Riyaz KARAALTIN, Ahmet UYA

NIK, hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur 

129) 19961556 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Turban Abant İşletmesinde usul yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak toplam 276 odanın free 

olarak kullanıldığı ve işletmeyi 26.220 $. zarara uğratan, 
Ömer BİLGİN, Nevin BİLTEKİN, Şakir ÖSSÜREKÇİGİL, Ahmet DÜNDAR, Yasemin 

ÖZESKİCİ, Özcan Ali GÜR, Tekmil BEKER, Ayşe Emel KOÇOĞLU, Korkmaz TAŞKIN, E.Er
can IŞIK, ve Haydar MENGİ hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. 
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130) 1996/557 Ankara Cumhuriyet S avcılığı'na 
Turban Antalya Adalya İşletmesinde usul yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak toplam 2 388 

odamrifree olarak kullanıldığı ve işletmeye 164.772 $ zarara uğratan 
Ömer BİLGİN, Nevin BİLTEKİN, Ahmet DÜNDAR, Yasemin ÖZESKİCİ, Özcan Ali GÜR, 

Tekmil BEKER, Ayşe Emel KOÇOĞLU, Kormaz TAŞKIN, EErcan IŞIK, ve Haydar MENGİ 
hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. 

131) 1996/558 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
90) No: 558 

Turban Antalya Beldibi İşletmesinde usul yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak toplam 1 623 
odanın free olarak kullanıldığı ve işletmeye 32.400 $. zarara uğratan, 

Ömer BİLGİN, Nevin BİLTEKİN, Ahmet DÜNDAR, Yasemin ÖZESKİCİ, Özcan Ali GÜR, 
Tekmil BEKER, Ayşe Emel KOÇOĞLU, Korkmaz TAŞKIN, EErcan IŞIK, Muhlis BAL hakkın
da suç duyurusunda bulunulmuştur. . . " . ' ' 

132) 1996/559 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Turban Çeşme Oteli İşletmesinde usul yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak toplam 3 309 oda

nın free olarak kullanıldığı ve işletmeye 357.372 $. zarara uğratan 
Ömer BİLGİN, Nevin BİLTEKİN, Ahmet DÜNDAR, Yasemin ÖZESKİCİ, Özcan Ali GÜR, 

Tekmil BEKER, Ayşe Emel KOÇOĞLU, Korkmaz TAŞKIN, EErcan IŞIK, Sabri BAYRAKTAR 
ve Mustafa TOYGUŞ hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. 

133) 19961560 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Turban Çeşme Oteli İşletmesinde usul yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak toplam 497 oda

nın free olarak kullanıldığı^ve işletmeye 32.802 $. zarara uğratan, 
Ömer BİLGİN, Nevin BİLTEKİN, Ahmet DÜNDAR, Yasemin ÖZESKİCİ, Özcan Ali GÜR, 

Tekmil BEKER, Ayşe Emel KOÇOĞLU, Korkmaz TAŞKIN, E.Ercan IŞIK ve Mustafa TOYGUŞ 
hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. 

134) 19961561 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Turban Kilyos Oteli'nde usul yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak toplam 497 odanın free ola

rak kullanıldığı ve işletmeye 11.245 $ zarara uğratan, 
Ömer BİLGİN, Nevin BİLTEKİN, Ahmet DÜNDAR, Yasemin ÖZESKİCİ, Özcan Ali GÜR, 

Tekmil BEKER, Ayşe Emel KOÇOĞLU, Korkmaz TAŞKIN, EErcan IŞIK ve Cabbar YILDIZ 
hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. 

135) 19961562 Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 
Turban Marmaris Tatil Köyü İşletmesinde usul yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak toplam 

4 034 odanın free olarak kullanıldığı ve işletmeyi 330.788 $ zarara uğratan, 
Ömer BİLGİN, Nevin BİLTEKİN, Ahmet DÜNDAR, Yasemin ÖZESKİCİ, Özcan Ali GÜR, 

Tekmil BEKER, Ayşe Emel KOÇOĞLU, Kormaz TAŞKIN, EErcan IŞIK ve Bülent ÖRK hakkın
da suç duyurusunda bulunulmuştur. 
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Türİriye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Çoğunluk Görüşü 
I. - (10/2) Esas Numaralı Araştırma Komisyonu, Usul ve Şekil Yönünden Yoklukla Sakattır : 
Bu araştırma komisyonu, usul ve esas kurullarına uygun olarak kurulmamıştır. Hiç bir hukuk 

sisteminde müşteki veya muhbirin, şikâyet ve ihbarını incelemekle görevli araştırma komisyonu
nun üyesi, hele başkanı olduğu görülmemiştir. Oysa üyesi bulunduğumuz bu araştırma komisyonu
nun başkanı, bu olayda müşteki ve muhbirlik görevini yapmış olan Halit Dumankaya'dır. 

Halit Dumankaya'ya bir süreden beri.kişisel tatmin ve kamuoyunun bilgilendirme yerine sırf 
kendi düşüncelerini komisyon çalışma raporuna geçirme yönünü tercih etmiştir. Araştırma komis
yonu kendi şahsi davasına ve kişisel siyasetine alet etmiştir Öyleki; Turban bürokratlarını tehdit 
ve müfettiş baskısı altında tutarak bizzat adı geçen üniteye giderek ifadelerini almıştır. Ayrıca ko
misyon üyelerinin hiçbirine resmi evrakları göstermemiş, saklamış ve komisyon kararı olmadan 
kendisini temin ettiği bilir kişilere bu evrakları inceletmiş ve muallel deliller yaratmıştır. Bu suret
le Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 104 maddesi hükümleri dışında yarattığı özel usul ile Meclis Araş
tırmasını belli bir konuda bilgi edinilmek için yapma yerine bir engizisyon işgencesi haline dönüş
türmüştür. 

Vurgulanması gereken bir başka nokta; komisyon başkanı yaptığı toplantılarda resmi çağrıda 
bulunmadığı gibi çalışmaları tamamen siyasi bir amaca yönelik olup, kanunen suç olmayan bir fi
ilden dolayı sanık yaratmak anayasa teminatı altındaki kişilik haklarını ihlal ve görevi kanun koyu-
culuk olan meclis'in asli görevine aykırı bir davranış sağlanmıştır. 

Bu durumda söz konusu araştırma komisyonu ve bu komisyonun vereceği karar (Rapor), ev
vel emir de usul ve şekilde usul ve şekil yönünden yoklukla sakattır. 

II. - Komisyonumuz çoğunluğu araştırma konusu olaylarda dönemin Başbakanı'nm suç teşkil 
eden bir fiil ve davranışının olmadığı görüşüne varmıştır. Oysa Komisyon Başkanı, Türk Ceza Hu-
kukun'daki nedensellik, (İlliyet) bağını ve ceza hukukunu bilmemekten kaynaklanan bir tavırla ob
jektif kıstaslar yerine şahsi değerlendirmeler yaparak ortaya koymak istediği hayalindeki raporu 
yaratmak için kanun ve içtüzüğe uygun olmayarak kendi icad ettiği usuller kullanmıştır. 

III. - Aynı şekilde Turban Genel Müdürlüğü görevini ifa eden kişinin de görevi esnasında iş
lediği iddia edilen suç ve fiillerin bazıları için doğrudan doğruya Cumhuriyet Savcılıklarına suç du
yurusunda bulunulmasına rağmen, bu duyuruların bazıları takipsizlik kararı verilmekle sonuçlan
mış, diğer bazıları da delil yetersizliği nedeniyle yetkili makam tarafından izin verilmemesi yüzün
den dava konusu yapılmamıştır. 

Nitekim Cumhuriyet Savcılığında bu konularda ilgili yapılan vaki şikâyetler üzerine Cumhu
riyet Savcılıkların dan bir kısımına takipsizlik kararları alınmış ve KİT Komisyonun da dosyada 
mevcut olan bütün iddialar tek, tek incelenerek bu komisyonca ibra edilmiştir. 

Açıklanması gereken bir diğer husus da bazı konularda dava açılmış ve duruşma devam eder
ken bunların başka bir olaymış gibi tekrar gündeme getirilmesini ve bazı iddialarda bulunulmasını 
Anayasanın 138. Maddesine aykırı bulmaktayız. Bir diğer deyişle araştırma komisyonu yeni bir şey 
ortaya koymamış araştırdığı bütün konular hukuki çerçevede yetkili mercilerce işleme 
konulmuştur. 

Bu itibarla Anayasanın 98. Maddesine uygun olarak Sayın Bahri Zengin, Sayın Azmi Ateş, 
Sayın Metin Işık ve Sayın Faris Özdemir'in hazırlayıp sundukları çoğunluk görüşü olan rapora da 
aynen katıldığımı iş bu raporumuz bir tespit ve çoğunluk görüşümüz komisyonun asli tasarrufu yer
ine kaim olmak üzere çoğunluk görüşü olarak Yüce Meclis'e takdim olunur. 

23.10.1996 
Ömer Bilgin 

İsparta 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

10/2 Esas numaralı rapor hakkında komisyonun yeterli incelemeye dayanmadığı, böylece ger
çekleri tam yansıtmayan raporu için komisyon üyeleri olarak aşağıdaki görüşlerimizin İçtüzüğün 
42 nci maddesi gereğince rapora eklenmesini arz ederiz. 

1. Komisyonun görevi araştırma yaparak Genel Kurula bilgi vermek üzere tarafsız bir tutum
la rapor hazırlamak olduğu halde; başkan tam tersini yaparak daha komisyon çalışmaya başlama
dan basın ve televizyonlarda itham ve suçlama yolunu seçmiştir. 

2. Komisyon Başkanı aynı önyargıyla komisyon kararı olmadan kendi seçtiği kişilere bazı ye
tersiz incelemelerde bulundurmuş, bu noksan ve tarafsızlıktan uzak raporlara dayanarak iddiaları
nı delillendirme yoluna tevessül etmiştir. . 

, 3. İddiaların büyük bölümü KİT Komisyonunca zaten tarafsız yargıya gönderilmiş konular 
olup, bu konular mahkemelerde görüşülmekte ve hatta bir kısmı neticelenmiş bulunmaktayken, 
TBMM'nde araştırma konusu yapılması, komisyon başkanının hukukun üstünlüğü yerine kendi si
yasî tavrının komisyonda etken kılma çabasının neticesidir. 

4. Araştırma Komisyonu ilgililer hakkında kendisine ulaşan bütün bilgi, belge ve delil niteli
ğinde olabilecek ne kadar evrak bulduysa bunların tamamını hiç eksik birşey bırakmadan Adalete 
intikal ettirmiştir, şayet varsa herhangi bir kanunsuzluğun savcılıklara intikalinden sonra örtbas edi-
lemiyeceği gerçeği de hukuk devletinin temel kuralıdır. Araştırma Komisyonunun 9 üyesinden 
4'ünün toplanarak hukukî nitelikden çok siyasî nitelikte bir netice elde etmek için düzenlemiş ol
duğu rapor gerçekleri yansıtmaktan ziyade hükümet bunalımı çıkarmaya yöneliktir. Bu bakımdan 
konunun dönemin başbakanı hakkında soruşturma yapılması şeklinde düzenlenmesini hukukî ve 
gerçekçi bulmadığımız için rapora iştirak etmiyoruz. 

Genel Kurulun takdirlerine arz olunur. 

Bahri Zengin Metin Işık 
İstanbul İstanbul 

Komisyon Başkan V. 
Faris Özdemir 

Batman 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
10/2 Esas Numaralı Komisyon çalışmalarını tamamlamış, ancak yeterli inceleme yapılmadan, 

üzerinde tartışma imkânı bulamadan hazırlanan rapor, Komisyonumuz raporu olarak Başkanlığını
za teslim edilmiş bulunmaktadır. 
^ Gerçekleri tam olarak yansıtmayan raporda, her ne kadar imzam yok ise de, İçtüzüğün 42 nci 
maddesi gereğince aşağıdaki görüşlerimin rapora eklenmesini arz ederim. 

1. Meclis araştırma komisyonları; komisyonun kuruluşunu sağlayan önergedeki iddiaları, ta
rafsız bir tutumla araştırarak yine tarafsız bir tutumla bir rapor tanzim ederek, Meclis Genel Kuru
lunu bilgilendirmek üzere kurulur. 

Komisyon başkanı, daha komisyon çalışmalarına başlamadan yukarıda ifade ettiğim ölçülerin 
dışında\medyaya muhatap olmuş, bilgi vermiş, tarafsızlığını zedelemiş, bu tutumunu rapor tanzi
mine kadar sürdürmüştür. Bu durum benim irademin ve bilgimin dışında gerçekleşmiştir. 

2. İddiaların büyük bir bölümü zaten KİT Komisyonunca incelenmiş ve tarafsız yargıya inti
kal ettirilmiş konular olup, bu konular mahkemelerde görüşülmekte ve hatta bir kısmı neticelenmiş 
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bulunmaktadır. Bu konuların soruşturulması talebi, komisyon başkanının/hukukun üstünlüğü ye
rine, kendi siyasî görüşünün üstünlüğünü ikame etme çabasının sonucu ortaya çıkmıştır. 

3. Araştırma komisyonu; ilgililer hakkında kendisine ulaşan bütün bilgi, belge ve delil niteli
ğinde olabilecek ne kadar evrak bulduysa, bunların tamamını hiç eksik bir şey bırakmadan adalete 
intikal ettirmiştir. Şayet varsa, herhangi bir kanunsuzluğun savcılıklara intikalinden sonra, örtbas 
edilemeyeceği gerçeği de Hukuk Devletinin temel kuralıdır. 

4. Araştırma Komisyonunun 9 üyesinden 4'ünün toplanarak hukukî nitelikten çok, siyasî nite
likte bir netice elde etmek için düzenlemiş olduğu rapor gerçekleri yansıtmaktan ziyade, hükümet 
bunalımı çıkarmaya yöneliktir. '-

Yukarıda sıraladığım gerekçelerle, hukukî ve gerçekçi bulmadığım soruşturma talebine katıl
mıyorum. 

Durum, Genel Kurulun takdirlerine delaletlerinizle arz olunur. 

Dr. Azmi Ateş 
İstanbul 

t<j^-
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