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İÇİNDEKİLER
Savfa

I. - GEÇEN TUTANAK OZETI
II. - GELEN KÂĞITLAR
III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

189

A) GUNDEMDIŞI KONUŞMALAR

790

1. — Antalya Milletvekili Hayri Doğan'ın, Alanya ve çevresindeki sel fe
laketine ilişkin gündemdışı konuşması
2. — İsparta Milletvekili Mustafa Köylü'nün, 4264 sayılı Yasanın uygu
lanması sırasında, afetten zarar gören vergi yükümlülerine muafiyet uygulan
madığına ilişkin gündemdışı konuşması
3. — Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül'ün, Tekel Akhisar Sigara Fab
rikasının işletme hakkı ile Samsun ve Yeni Harman sigaralarının marka hakla
rının kiralanmasına ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı Eyüp
Aşık'ın cevabı
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER
1. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail
Cem'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel'in vekâlet etmesinin
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1195)
2. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Kültür Bakanı M.
Istemihan Talay'ın, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Hasan Hüsamettin Öz-
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kan'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi
(3/1196)

196:197

3. — Bulgaristan'a gidecek olan İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu'na, dö
nüşüne kadar, Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun vekâlet etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1197)

197

4. — Bulgaristan'a gidecek olan Devlet Bakanı Rifat Serdaroğlu'na, dönü
şüne kadar, Devlet Bakanı Refaiddin Şahin'in vekâlet etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1198)

197

5. — Bulgaristan'a gidecek olan Devlet Bakanı Cavit Kavak'a, dönüşüne
kadar, Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1199)

197:198

6. — Bulgaristan'a gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa
Cumhur Ersümer'e, dönüşüne kadar, Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy'un ve
kâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1200)

198

7. — Bulgaristan'a gidecek olan Kültür Bakanı M. İstcmihan Talay'a, dönü
şüne kadar, Devlet Bakanı Hasan Hüsamettin Özkan'ın vekâlet etmesinin uygun
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı.tezkeresi (3/1201)

198

8. — İran ve Pakistan'a gidecek olan Devlet Bakanı A. Ahat Andican'a, dö
nüşüne kadar, Devlet Bakanı Işılay Saygın'ın vekâlet etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1202)

198

9. — Japonya'ya gidecek olan Çevre Bakanı İmren Aykut'a, dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğü
ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1203)

198:199

10. — Bulgaristan'a gidecek olan Başbakan A. Mesut Yılmaz'a, dönüşüne
kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit'in vekâlet etmesinin
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1204)

199

11. — İran'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e, dönüşüne
kadar, TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in vekâlet edeceğine ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1205)

199

12. — İran'a gidecek olan Devlet Bakanı Rifat Serdaroğlu'na, dönüşüne ka
dar, Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Sezgin'in vekâlet et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1206)

199:200

13. — Almanya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail Cem'e, dönüşüne
kadar, Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1207)

200

14. — İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komis
yonun, başkan, başkanvekilleri ve kâtip üye seçimini yaptığına ve sözcü seçimi
nin yenileneceğine ilişkin tezkeresi (3/1208)

202:203

15. — Antalya Milletvekili Yusuf Öztop'un, Antalya İli Kale İlçesi Adının
"Demre" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/610) doğrudan
gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/277)

203:204
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6. — Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın'ın, Siirt Organize Sanayi Böl
gesi Alt Yapı Projesi ve KOBİ kredilerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından
sözlü soru önergesi (6/588)

237:238

7. — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, sekiz yıllık kesintisiz eğitimi
protesto yürüyüşünde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/589)

238

8. — Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın'ın, Ilısu Barajı projesine iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/590)

238

9. —Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, MKE Kurumuna bağlı Kı
rıkkale mühimmat Fabrikasındaki zarara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/591)

238

10. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, MKE Kurumuna bağlı Kı
rıkkale Mühimmat Fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin Millî Savunma
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/592)

238

11. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, televole programının aile
ve çocuklar üzerindeki etkileri konusunda bir araştırma yapılıp yapılmadığına
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/593)

238

12. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, MKE Kurumuna bağlı El
madağ Barutsan Fabrikasında meydana gelen patlama ve iş kazalarına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/594)

238:239

13. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, MKE Kurumuna bağlı Kı
rıkkale Mühimmat Fabrikasında meydana gelen yangının söndürülmesinde ya
bancı ülkelerden gelen yardımlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/595)

239

14. — Giresun Milletvekili Turhan Alçelik'in, fındık fiyatlarına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/599)

239

15. —İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, Ekonomik ve Sosyal
Konseyin oluşumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/600)

239

16. — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, sekiz yıllık kesintisiz eğitimi
protesto gösterileri konusundaki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/602)

239

17. — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Bakanlık personelinin fişlen
diği yolunda basında çıkan haberlere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru
önergesi (6/603)

239

18. — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Bakanlıkta yapılan görevden
alma, atama ve tayinlere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/604)

239:240

19. — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, gazetelerin promosyon düzen
lemek için Bakanlığa verdikleri teminat mektuplarına ilişkin Sanayi ve Ticaret
Bakanından sözlü soru önergesi (6/605)

240

20. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Kırıkkale Mühimmat Fab-..
rikasında meydana gelen kazadan sonra yapılacak yatırımlara ilişkin Sanayi ve
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/606)

240
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36. — Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un, Alanya Alara Kale
sine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/623)

244

37. — Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un, sekiz yıllık kesinti
siz eğitim çalışmalarına ve personel maaşlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Ba
kanı Hikmet Uluğbay'ın cevabı (6/627)

244:245

38. — Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un, Alanya'da bulunan
bazı tarihî ve turistik yerlere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi
(6/628)

245

39. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nm, Îran-Türkiye ana doğalgaz boru ihalesine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun
cevabı (6/630)

245:246

40. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nm, Erzincan Sağlık Meslek
Lisesi binası ile öğretmen lojmanları ihalelerine ilişkin, Sağlık Bakanından sözlü
soru önergesi (6/631)

246:247

41. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nm, Erzincan'daki bazı bina
ve tarihî yerlerin restorasyon çalışmalarına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru
önergesi (6/632)

247

42. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nm, Doğu ve Güneydoğu
Anadolu Bölgelerinde verilen yatırım kredilerine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/633)

247

43. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nm, Erzincan Mercan I ve
Gırlevik II nci Hidroelektrik Santrali projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi (6/634)

247

44. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nm, Erzincan Otlukbeli Zira
at Bankası Şubesinin ne zaman açılacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/635)

247

45. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nm, Erzincan Turnaçayı Bara
jı ihalesinin ne zaman yapılacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü soru önergesi (6/636)

247

46. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nm, Erzincan'daki bazı ilköğ
retim okulu ve lojman inşaatlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/637)

247:248

47. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nm, yükseköğrenim öğrenci
lerine verilen burslara ve Erzincan Huzurevi inşaatına ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/638)

248

48. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nm, geçici olarak başka ile
nakledilen Erzincan Polis Okuluna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/639)

248

49. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nm, Erzincan Bağ-Kur hizmet
binası ihalesinin ne zaman yapılacağına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanı Nami Çağan'ın cevabı (6/640)

248:249
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50. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan ve Refahiye ka
palı spor salonlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/641)
51. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan Araştırma ve
Uygulama Hastanesi inşaatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/642)
52. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, özelleştirilen kuruluşlar
da çalışan işçilerin istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/643)
53. — Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın, SSK'nun usulsüz perso
nel aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/644)
54. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, personel atamalarına iliş
kin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/645)
55. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, sodalı içeceklere ilişkin
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/646)
56. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli doğumlu olup bu ilde
görev yapmak isteyen öğretmenlere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet
Uluğbay'ın cevabı (6/647)
57. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, İstanbul Defterdarının
görevden alınmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/648)
58. — Adana Milletvekili Sıtkı Cengil'in, Adana- Aladağ Sağlık Ocağı dok
toruna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/649)
59. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, yurtdışında lisans eğitima yapan öğrencilere denklik verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/650)
60. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Ardahan Merkez Hacıali
Köyünün su sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/651)
• 61. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı ve ilçelerinin kütüphane
ihtiyacına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/652)
62. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Hamur İlçesinin sağlık
merkezi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/653)
63. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Sağlık Meslek Liselerinden me
zun olanların istihdamına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/654)
64. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Hamur İlçesi Ceylanlı Kamışlı köyleri arasında bağlantıyı sağlayacak köprü projesine ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/655)
65. —Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Hamur İlçesine bağlı
Köşk - Tükenmez köylerinin köprü ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü
soru önergesi (6/656)
. 66. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, kalkınmada öncelikli yöreler
deki çiftçilere ek kredi verilip verilmeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/657)
67. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Tutak - Erzurum yoluna ilişkin
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/658)
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68. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı İline yeni barajlar yapılıp
yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/659)
. . - . • • • •

252

69. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Tutak baraj projelerine
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/660)

252

70. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Patnos Şeker Ova Bara
jı ihalesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi
(6/661)

252:253

7.1. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Murat Nehri üzerinde kurulma
sı planlanan baraja ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/662)
'

253

72. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Eleşkirt Aydıntepe Barajı pro
jesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/663)

253

73. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı Yazıcı Barajı inşaatına
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/664)

253

74. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Patnos Barajı ve Patnos Ovası
sulama inşaatlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi (6/665)

253

75. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı -Hamur İlçesi Yukarı
Gözlüce Sağlık Ocağının sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından
sözlü soru önergesi (6/666)

253

76. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Ceylanpınar'a bağlı bazı
köylerin içme suyu ve köprü sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/667)

253

77. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Yaylak Ovası Sulama
Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi
(6/668)

254

78. — Aksaray Milletvekili Nevzat Köse'nin, Aksaray - Ağaçören'de DYP
bayrağını yakan Ana. P. İlçe Başkanı ve muhtarlar hakkında yapılan işleme iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/669)

254

79. — Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'm, Güneydoğu'da boşaltılan
köylere dönüşün sağlanması için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/670)

254

80. — Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ın, Siirt'teki ilköğretim okul
larının branş öğretmeni açığına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet
Uluğbay'ın cevabı (6/671)

254:255

8 1 . — Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ın, Siirt - Şirvan'daki orman
alanlarının yok edildiği iddialarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önerge
si (6/672)

255

82. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan - Refahiye Doğandere Nahiyesinde Jandarma Karakolu açılıp açılmayacağına ilişkin İçişle
ri Bakanından sözlü soru önergesi (6/673)

255
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83. — Gaziantep Milletvekili Mehmet Bedri İncetahtacf nın, Gaziantep Sa
nayi Fuarında meydana gelen bombalama olayının faillerine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/674)

255

84. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Ankara - Sincan'daki Yu
nus Göleti alanı imar planının değiştirilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/675)

256

85. — Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın, Malatya - Doğanşehirde müfettişlerce öğretmenlere yöneltilen sorulara ilişkin sorusu ve Millî Eği
tim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın cevabı (6/676)

256:257

86. — Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın, İstanbul Millî Eğitim
Müdürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet
Uluğbay'ın cevabı (6/677)

257:258

87. — Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek'in, Balıkesir - Ayvalık İlçesi
Kovanç Sarıçalı İlköğretim Okulu Yaptırma ve Koruma Derneğince bazı vatan
daşlardan bağış için senet alındığı iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Baka
nı Hikmet Uluğbay'ın cevabı (6/678)

258:259

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

260

1. — Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Çevre Bakanlığınca belediye
lere tahsis edilmek üzere alınan kamyonetlere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı
Zekeriya Temizel'in yazılı cevabı (7/3743)

260:261

2. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Hışılayık Projesine ilişkin sorusu
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer'in yazılı cevabı
(7/3750)

262:263

3. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, ham zeytinyağı fiyatlarının ne za
man açıklanacağına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez'in ya
zılı cevabı (7/3760)

263:264

4. — Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
nin kurduğu BRT Radyosuna ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu'nun yazılı cevabı (7/3762)

264:265

5. — Hatay Milletvekili Atila Sav'ın, Dinar depreminde zarar görenlere ya
pılacak yardımlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel'in yazılı
cevabı (7/3763)

265:266

6. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Kahramanmaraş ve Erzurum il
lerinde yapılan yatırımlara ve atamalara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı
Hikmet Uluğbay'ın yazılı cevabı (7/3768)

266:267

7. — Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekin'in, RP Genel Başkanınca Kanal
7'ye yardım çağrısında bulunulduğu iddiasına ilişkin, sorusu ve İçişleri Bakanı
Murat Başesgioğlu'nun yazılı cevabı (7/3773)

267:268

8. — İsparta Milletvekili Mustafa Köylü'nün, İş Teftiş Kurulu Başkanının
görevden alınmasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami
Çağan'ın yazılı cevabı (7/3783)
.

268:269
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9. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, sanatçıların ödediği vergilere
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel'in yazılı cevabı (7/3794)

269:271

10. — istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in;
— Kamu İşletmeleri İşveren Sendikası Genel Kuruluna,
— Demokraside Birlik Vakfı ile TEDAŞ'ın bazı yöneticileri arasındaki iliş
kiye,
İlişkin soruları ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer'in yazılı cevabı (7/3809, 3810)

271:274

11. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman Bağ-Kur İl Müdürünün
görevinden alınmasının nedenine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Nami Çağan'ın yazılı cevabı (7/3815)

274:275

.12. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, Diyarbakır'da gözaltına alın
dığı iddia edilen bir şahsa ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu'nun, yazılı cevabı (7/3862)

275:276

13. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, milletvekili dokunulmazlı
ğıyla ilgili Anayasa değişikliğine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Mecli
si Başkanı Hikmet Çetin'in yazılı cevabı (7/3924)

276:277
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı.
Denizli Milletvekili Kemal Aykurt ve 54 arkadaşı tarafından, Karadeniz karayolu ihalesinde
usulsüzlük yaptığı iddiasıyla Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu hakkında verilen ve Genel
Kurulun 2.12.1997'tarihli 21 inci Birleşiminde gündeme alınması kabul edilen (11/13) esas numa
ralı gensoru önergesi üzerindeki görüşmeler tamamlandı.
İçel Milletvekili Turhan Güven ve arkadaşları tarafından verilen güvensizlik önergesi nedeniy
le, Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince, oylamanın, 10 Aralık Çarşamba günkü birleşimde ya
pılacağı Başkanlıkça açıklandı.
Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde yolsuzluk ve usulsüzlük nedeniyle 1993 - 1994 yıllarında
meydana gelen kurum zararının tespit edilmesi amacıyla kurulmuş bulunan (10/160) esas numara
lı Meclis araştırması komisyonu raporunu ve diğer denetim konularını sırasıyla görüşmek için, 9
Aralık 1997 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 17.55'te son verildi.
Uluç Gürkan
Başkanvekili
Ahmet Dökülmez

Ünal Yaşar

Kahramanmaraş

Gaziantep

Kâtip Üye

Kâtip Üye
—

.— ©

•

II. - GELEN KÂĞITLAR
9.12.1997 SALI

No.: 45

Raporlar
1. — 1998 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/669) (S.
Sayısı: 390) (Dağıtma tarihi: 9.12.1997) (GÜNDEME)
2. — 1996 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/633, 3/1046) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma ta
rihi : 9.12.1997) (GÜNDEME)
3. — Katma Bütçeli İdareler 1998 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/670) (S. Sayısı: 391) (Dağıtma tarihi : 9.12.1997) (GÜNDEME)
4.— 1996 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1996 Malî Yılı Katma Bütçeli
İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/634, 3/1047) (S. Sa
yısı : 402) (Dağıtma tarihi: 9.12.1997) (GÜNDEME)
5. — Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar ile Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'ın
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/780) (S. Sayısı: 403) (Dağıtma
tarihi : 9.12.1997) (GÜNDEME)
•

_

_ ©
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.00
9 Aralık 1997 Salı
BAŞKAN : Başkanvckili Uluç GÜRKAN
KÂTİP ÜYELER : Ahmet DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş), Levent MISTIKOĞLU (Hatay)

©——

.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 25 inci Birleşimini açıyo
rum.
Görüşmelere başlıyoruz.
Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim.
III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR
1. — Antalya Milletvekili Hayri Doğan'in, Alanya ve çevresindeki sel felaketine ilişkin gün
demdışı konuşması
BAŞKAN - Birinci söz, Alanya ve çevresindeki sel felaketleri üzerine olacak. Bu konuda,
Başkanlığımıza, Antalya Milletvekillerimizden Sayın Yusuf Öztop ile Sayın Hayri Doğan başvur
dular. Söz hakkını Sayın Doğan kullanacaklar. Sanıyorum, Sayın Doğan, bu konuda, Sayın Öztop'un da Başkanlığımıza iletmiş oldukları, bölgeyle ilgili duyarlılığa tercüman olacaklar.
Buyurun Sayın Doğan. (DYP sıralarından alkışlar)
HAYRİ DOĞAN (Antalya),- Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; hepinizi saygıyla se
lamlıyorum.
Geçtiğimiz günlerde, Antalya ve çevresinde fevkalade zor şartlar yaşandı. Bu zor şartlardan en
çok nasibini alan yörelerden biri de Alanya oldu. Bildiğiniz gibi, Antalya ve Alanya çevresi, Tür
kiye'nin dünyaya açılan bir penceresidir; bu pencere ışığında, ülkemize de en çok vergi veren yö
relerimizden biridir. Ne yazık ki, öyle talihsiz bir hadise ki, Alanya, denizin hemen kıyısında ve dar
bir şeritte olmasına rağmen, 3 Aralıkta saat 16.00 ile 17.00 arasında, şiddetli bir sel felaketine ma
ruz kalmıştır. Şiddetli yağmurun meydana getirdiği bu selden dolayı, bir lise talebemiz, şehrin içe
risindeki bir sokakta boğularak hayatını kaybetmiştir; kendisine Allah'tan rahmet dilerken, kederli
ailesine ye tüm Alanyalılara başsağlığı diliyorum.
Alanya'da yüzlerce araç parçalanmış, tahrip olmuş ve hasar görmüş; bin civarında işyeri âde
ta kullanılamaz durumda; konutla birlikte bin civarındaki bu işyeri, zor bir tablonun eşiğine gelmiş.
Burada fevkalade mağdur ve perişan olan insanlar, o günden bugüne, maalesef, çarnur ve sularla
boğuşmaktadır. Buraya, acilen, devletimizin, Hükümetimizin, Yardım Fonundan gerekli desteği
sağlaması bir zarurettir; çünkü, oradaki sel felaketine maruz kalan insanlarımızın, vergilerini öde
yecek ve hatta işyerlerini tekrar açacak durumda olmadıkları aşikârdır. Turistik işletmeler aynı ha
sarı görmüş; birçoğunun çatısı veyahut bahçesi veyahut da zemin katları su altında kalmış ve bura
larda da aynı perişanlık söz konusudur.
Maddî zarar trilyonları aşmış; 10'larca trilyonu bulan buradaki zararı acaba nasıl giderebiliriz;
burada mağdur olan halkımıza nasıl bir yardım eli uzatabiliriz? Biz, Hükümetin, bir an önce, hiç
değilse -Sayın Başbakanın moral bulmak için gittiği Alanya'da- oradaki mağdur olan insanlara yar
dım elini uzatmasını temenni ediyoruz. Çünkü, altyapı noksanlığı var; dereler bir anda tıkanabili-
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yor ve burada, fevkalade zor şartları yaşayan insanlar, bir derya gibi binaların altında, günlerdir cereyansız ve cereyansızlığın yanı sıra işyerleri de çamur deryası içerisindedir. Afet Fonundan, aci
len, bu yöreye, burada yaşayan mahzun insanlara destek olunması gerekmektedir.
Yine, Antalyamızda geçtiğimiz günlerde ve geçtiğimiz yıl üst üste meydana gelen sel felake
tinden dolayı, gerek pamuk üreticimiz gerekse sera çiftçimiz perişan olmuşlar; seralarını sular bas
mış; pamuk üretim alanları sel felakatinden fevkalade hasar ve zarar görmüş. Yine, bu arada, to
humluk olarak aldıkları krediler nedeniyle, ne yazık ki, Antbirlik -100 milyon lira para aldıysa 1
milyar liraya kadar çıkan faizlerle- fevkalade zor şartlar içerisine iteklemiş ve hepsi, şu anda icra
kapısının eşiğine gelmişler. Antbirlik ortağı çiftçilerimizin, hiç değilse bunların, mağduriyetlerinin
giderilmesi ve burada birtakım Ödeme planlarına bağlanarak, faizlerinin dondurularak borçlarının
ertelenmesi gerekmektedir. Buna da Hükümetimizin acilen bir çare bulması gerekmektedir.
Şimdi, Alanya ve Antalya, turizmde ülkemize en çok döviz sağlayan, girdi sağlayan bir yöre
dir. Niye Alanya ve Antalya diyoruz; çünkü, birbirinden 135 kilometre mesafede olan bu yöreleri
mizin âdeta mağduriyetleri had safhaya gelmiş.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
. BAŞKAN - Sayın Doğan, 1 dakika içerisinde toparlayınız.

.

HAYRİ DOĞAN (Devamla) - Biz, Sayın Hükümetten, Sayın Başbakandan, hiç değilse, moral
bulmak için ara ara gittikleri Alanya'da halkımıza destek ve çare olmalarını, o insanların mağduri
yetlerinin giderilebilmesi için, Yardım Fonundan veyahut da Afet Fonundan en iyi şekilde faydalan
dırılmalarını arzu ediyor; Yüce Meclisi ve mağdur olan tüm insanlarımızı saygıyla selamlıyoruz.
Söz verdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. (DYP ve RP sıralarından alkış
lar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Doğan.
Biz de, Alanya ve çevresindeki sel felaketinden mağdur olan Antalyalı yurttaşlarımıza geçmiş
olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Hükümet adına, gündemdışı konuşmayla ilgili, söz talebi şu aşamada yok.
2. — İsparta Milletvekili Mustafa Köylii'nün, 4264 sayılı Yasanın uygulanması sırasında, afet
ten zarar gören vergi yükümlülerine muafiyet uygulanmadığına ilişkin gündemdışı konuşması
BAŞKAN - Gündemdışı ikinci söz, 4264 sayılı Yasanın uygulanması sırasında, afetten doğ
rudan ya da dolaylı olarak zarar gören vergi yükümlülerine muafiyet uygulanmadığı konusunda Sa
yın Mustafa Köylü'nün.
Buyurun Sayın Köylü. (RP sıralarından alkışlar)
MUSTAFA KÖYLÜ (İsparta) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 4264 sayılı Kanunun uy
gulanmasıyla ilgili gündemdışı söz almış bulunuyorum; Sayın Başkana teşekkür ediyor, Yüce
Meclisi saygıyla selamlıyorum.
Altıncı ayın 5'inde; yani, haziran ayının 5'inde, 4264 sayılı Kanunu çıkardık. Bu Kanunda,
Vergi Usul Kanununun 115 inci maddesinde tadat edilmiş felaketlerden herhangi biriyle muhatap
olan afet yöresi esnafının, afetten doğrudan zarar gören esnafın vergilerinin yüzde yüzünün, o böl
gede olmasına rağmen afetten zarar görmeyen, ancak, o bölgede çalışma yapamadığı için dolaylı
olarak zarar gören esnafın da vergilerinin yüzde 50'sinin terkin edilmesini hedeflemiştik. Keza, Ku
rumlar Vergisi, götürü vergi de bu kapsam dahiline alınmıştı; ancak, sonradan, Sayın Maliye Ba
kanlığımızın yayımlamış olduğu tebliğle bu kapsamın gittikçe daraltıldığına ve kanun koyucunun
irade etmediği bir vadiye çekildiğine şahit oluyoruz.
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Aslında, bu Kanun, Plan ve Bütçe Komisyonuna Dinar ve Senirkent felaketleri için gelmişti
ve orada, Plan ve Bütçe Komisyonunda, zarar gören ve zarar görmeyen ayırımı yapılmamış, fela
ket bölgesindeki bütün esnafın ve bütün tüzelkişiliklerin Kurumlar Vergisinin ve götürü vergileri
nin tamamının terkin edileceği bir tasarı şeklinde geçmişti. Bu tasarı Genel Kurula intikal edince,
burada, birçok arkadaşımız, haklı olarak, kendi yörelerinde vuku bulan felaketten zarar gören es
nafın da bu vergi terkini kapsamı içerisine alınması hususunda önergeler verdiler. Bunun üzerine
grup başkanvekilleri, bu taleplerin çokluğuna bakarak, aralarında bir mutabakat sağladılar ve Ko
misyona rica ettiler, Komisyon bu tasarıyı geri çekti; ertesi gün yeniden düzenlenmiş olarak, umu
mî plana teşmil ederek tekrar getirdi; ancak, bu, belki biraz aceleye geldiği için metinde gerekli
hassasiyet gösterilmediğinden dolayı, sonradan uygulamada birtakım aksaklıklara sebep oldu.
Biz, burada, doğrudan zarar gören esnafın, Vergi Usul Kanununun 115 inci maddesinde belir
tilen afetlerden herhangi birine maruz kalmışsa, vergilerinin, yüzde yüzünün terkin edileceğini ka
nun olarak çıkarmış olmamıza rağmen, 115 inci maddenin fıkralarına istinat ettirilerek, bu zararın
miktarı, üçte l'den aşağı olmuşsa bu, kapsamdışmda kalır diye tebliğe konulmuş. Adam, yüzde 30
zarar görmüş, şimdi, bu kapsam dışı kalıyor. Keza, burada yine vergisinin miktarı hiç dikkate alın
madan bu kanun çıkarıldığı halde, hayat standardının üzerinde matrah beyan eden esnafın da bu
kapsam dışında kalması irade ediliyor. Dolayısıyla, bakıyoruz, âdeta bir huni gibi, kanunun kapsa
mı gittikçe daraltılıyor ve neticede çok cüzi miktarda bir terkin söz konusu oluyor.
Bu hususta, bölgemizden bize intikal eden ve terkine muhatap olması lazım geldiği halde bu
haktan istifade ettirilemeyen mükelleflerin isimlerini Sayın Maliye Bakanımıza arz ettik. Umuyo
ruz ve ümit ediyoruz, inşallah bu konu halledilecektir; ancak, Allah felaket vermesin, bu yıl, âdeta
felaketler yılı. Hemen her hafta bir sel baskını, bir heyelana muhatap oluyor Türkiye. Tabiî, bun
dan sonra önümüzdeki günlerde bu konu sık sık gündeme gelecek ve afet yörelerinin milletvekili
olan arkadaşlarımız bu konuyu kürsüye taşıyacaklar. Maliye Bakanlığı bu konuyu yeni baştan göz
den geçirip...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Lütfen, toparlayalım.
MUSTAFA KÖYLÜ (Devamla) - ...mümkün mertebe mükelleflerimizin ve kurumlarımızın,
bu terkin yasasından istifade edebilmelerini sağlayacak tedbirleri almak durumundadır.
Elbette, afet gören yöreleri o yörelerde yaşayan insanlar çok iyi bilecekler. Arkadaşlar, ben,
Senirkent'i biliyorum, bir ay süreyle Devlet Su İşlerinin, Köy Hizmetlerinin, Karayollarının araç
ları rüsubat taşıdılar, hayat felç oldu; otomobil büyüklüğündeki taşlar dağdan yuvarlandı, geldi il
çenin meydanına yığıldı. Böyle bir ortamda, o psikolojik yapı içerisinde esnafımızın iş yapması
mümkün değildi. O bakımdan, bilhassa küçük yerlerde, nüfusu 3 bin, 5 bin civarında olan yerler
de vuku bulan bu felaketlerde esnafımızı gözetmek mecburiyetindeyiz.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Köylü.
MUSTAFA KÖYLÜ (Devamla) - Ben de teşekkür ediyor, Meclise saygılar sunuyorum efen
dim. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Köylü'nün gündemdışı konuşmasını yanıtlamak üzere Hükümet adına söz
talebi?.. Yok.
3. — Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül'ün, Tekel Akhisar Sigara Fabrikasının işletme hak
kı ile Samsun ve Yeni Harman sigaralarının marka haklarının kiralanmasına ilişkin gündemdışı
konuşması ve Devlet Bakanı Eyüp Aşık'in cevabı
.
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BAŞKAN - Gündemdışı üçüncü söz, Tekel'in Akhisar sigara fabrikasının işletme hakkı ile
Samsun ve Yeni Harman sigaralarının marka haklarının yabancı bir kuruluşa kiralanması konusuy
la ilgili olarak, Kocaeli Milletvekili Sayın Bekir YurdagüTUn.
Buyurun Sayın Yurdagiil. (CHP sıralarından alkışlar)
BEKİR YURDAGÜL (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tekel Akhisar sigara
fabrikasının işletme hakkı ile Samsun ve Yeni Harman sigaralarının marka haklarının, 49 yıllığına,
çokuluslu British American Tobacco Şirketine ait ortaklığa devredilme çalışmalarıyla ilgili gün
demdışı söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sözlerime başlarken, 55 inci Hükümetin kuruluşuna katkı yapan sivil toplum örgütlerinden
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonumuzun dün İstanbul'da başlayıp Ankara'da sona erecek
olan, Hükümeti uyarmaya yönelik sendikal haklar yürüyüşü nedeniyle Konfederasyon yöneticile
rine başarılar diliyorum. 55 inci Hükümetin de, işçinin bu sesine kulak vereceğini umuyorum.
Bu ortaklık girişimi için ne ihale açılmış ne de ortaklığa ve marka hakkı satışına ilişkin değer
saptama yöntemlerinde bir açıklık sağlanmıştır. Pazarlıklar tam anlamıyla kapalı kapılar ardında ve
hukuk denetiminden uzak bir şekilde sürdürülmektedir. Gizli yürütülen pazarlıktan dışarıya yansı
dığı kadarıyla, ortaklığın yüzde"48'i Tekele, yüzde l'i Tekel Vakfına, yüzde 51'i ise British Ameri
can Tobacco adlı çokuluslu şirkete ait olacaktır.
Tekel, kurulacak olan şirkete sermaye olarak Akhisar sigara fabrikası ile Samsun ve Yeni Har
man sigaralarının marka haklarını koyacaktır.
Yapılan pazarlıklarda, hem Akhisar sigara fabrikasının bina ve arsa olarak ortaklığa katılması
hem de her iki markanın devredilmesi karşılığında 100 milyon dolarlık bir bedel öngörülmektedir
-bugünün kuruyla yaklaşık 20 trilyon lira- üstelik de bu miktarın yüzde 55'i peşin, geri kalan kısmı
ise üç yıl sonra ödenmek kaydıyla... Bu üç yıllık zaman zarfında, Tekel, Samsun ve Yeni Harman
sigaralarını fason olarak bu yeni ortaklık adına üretmeye devam edecektir. Yalnızca Akhisar siga
ra fabrikasının bugünkü değeri 5,5 trilyon liradır.
55 inci Hükümet, Tekelin özelleştirilmesinde -yasa ve hukuku aşmak üzere- yabancı şirketle
fabrika ortaklığı kurdurarak Tekelin en etkili üretimlerini çokuluslu tekellere teslim etme yolunu
seçmiştir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; söz konusu girişim üç boyutta değerlendirilmelidir.
Hukuksal Boyutu:
1. Hissesinin yüzde 5 Tinin BAT'a ait olacağı öngörülen iştirakin kurulması yasal olarak ola
naksızdır.
'
2. Tekelin hisse senedi satışı gibi mülkiyet devredecek biçimde özelleştirilebilmesi için yasa
çıkarılması zorunludur.
3. İşletme hakkı devri de yasal olarak mümkün değildir.
Ekonomik Boyutu:
. Ülkemizde sigara tüketimi artarken bu sigaralarda kullanılan Türk tütünü miktarı sürekli geri
lemektedir. 1987'de iç tüketimde 60 bin ton Türk tütünü kullanılmış, on yıl sonra bu miktar artaca
ğına azalmış ve 1996'da 53 bin tona inmiştir.
2001 yılında iç tüketimin 110 bin ton olacağı tahmin edilmektedir; ancak, Amerikan tipi siga
ralara sağlanan olanaklarla beraber Tekel sigara fabrikalarının bazıları özelleştirilir ve Samsun, Ye
ni Harman gibi Tekel markalarının üretim hakkı çokuluslu şirketlere devredilirse, 2000'li yılların
başında iç tüketimde kullanılacak Türk tütünü miktarı 40 bin tonda kalacaktır.
-
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Tekelin yurtiçi satış gelirinin, 1995'te yüzde 78,5'i, 1996'da yüzde 75,9'u tütün üretiminden,
yani sigaradan karşılanmıştır. Yüzde yüz yerli tütünden imal edilmiş bulunan Samsun sigarası, ha
len toplam pazarda yüzde 50'lik bir paya sahip olan yerli sigaralarımız içerisinde, Maltepeden son
ra tüketimde ikinci sırayı almaktadır. Samsun ve Yeni Harman sigaralarının pazardaki toplam pa
yı ise yüzde 25'tir.
49 yıllığına marka hakkının devredilmesi düşünülen Samsun sigarasının yıllık tüketimi 21 mil
yon kilogram, bugünkü perakende satış fiyatı üzerinden bir yıllık satış hâsılatı ise 89 trilyon lira ci
varındadır. Bu süreç sonunda, Tekel, iç piyasadan tamamen dışlanıp Amerikan sigaraları Türkiye
pazarında hâkim kılınacaktır.
Tekel sigara fabrikalarının özelleştirilmesi veya marka haklarının devredilmesi sonucu, üre
timde ve pazarlamada tüm inisiyatif, diğer bütün ülkelerde olduğu gibi, mutlaka çokuluslu şirket
lerin, yani yasal olmayan tekellerin eline geçecektir. Bunu bile bile yapmak, yasal olmayan tekel
lerin yasal tekele tercihi demektir.
Tekel sigara fabrikaları, devlete yük olmayan ve kâr eden kuruluşlardır. Tekel, 1994 yılında
10,7 trilyon, 1995 yılında 13,2 trilyon, 1996 yılında ise 7,8 trilyon kâr etmiştir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 55 inci Hükümetin ülkemizin çıkarlarına tamamen aykı
rı bu tercihi yaşama geçerse, muhtemelen, İzmir, Bitlis ve Adana sigara fabrikaları, er veya geç ka
patılacak; yerli tütünlerimiz, ülke içerisinde üretilen sigaralarda sadece dolgu maddesi olarak kul
lanılabilecek, ihracatla elde edilen gelirler, bu kez, yabancı markalı sigaralarda yüzde 85 oranında
kullanılan yabancı tütünlerin ithalini bile karşılamaya yetmeyecektir.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Lütfen, 1 dakika içerisinde toparlayın.
BEKİR YURDAGÜL (Devamla) - Olayın bir de sosyal boyutu yardır: Yukarıdaki açıklama
lardan da anlaşılacağı üzere, 55 inci Hükümetin konuya yaklaşımı sonucu, önümüzdeki yıllarda tü
tün üretiminin hızla azalması kaçınılmaz olacaktır. Bu da, ülkemizde tütün üretimiyle uğraşan 500
bin ailenin, yaklaşık 3 milyon yurttaşımızın katlanılmaz gelir kayıplarına uğrayacağını göstermek
tedir. Özellikle, tütün üretiminin yoğun olduğu Manisa-Akhisar, Denizli, Samsun, Adıyaman, Bat
man, İzmir, Muğla, Balıkesir, Uşak ve Hatay İllerinde ekonomik yaşamdaki olumsuzluk daha faz
la hissedilecektir. Diğer taraftan, Tekele ait işyerlerinde tütün işkolunda çalışanların sürekli tasfiye
edilmesij tütün işlerinin taşeronlara yaptırılması, sigara üreten ve pazarlayan çokuluslu şirketlerde
sendikalı tek bir işçinin çalıştırılmaması, Tekel sigara fabrikaları ve yaprak tütün atölyelerinde ça
lışan işçi ve memurlar için de...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Yurdagül.
BEKİR YURDAGÜL (Devamla) - ...önümüzdeki günlerin, tütün üreticileri kadar karanlık
olacağını göstermektedir. Sonuç şimdiden bellidir; Türkiye tütüncülüğü yok olacaktır, tütün ziraati
yapanlar açlığa mahkûm edilecektir.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Yurdagül, teşekkür ediyorum.
Evet, gündemdışı konuşmayı yanıtlamak üzere, Devlet Bakanı Sayın Eyüp Aşık...
Buyurun Sayın Aşık.
DEVLET BAKANI EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Akhisar
sigara fabrikasıyla ilgili gündemdışı konuşma yapan Sayın Bekir Yurdagül arkadaşıma teşekkür •
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ediyor, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. Arkadaşımızın belirttiği konuyla ilgili olarak Yüce
;
Heyetinizi bilgilendirmeye çalışacağım.
Kendilerinin de bahsettiği gibi, Akhisar sigara fabrikasının yabancı bir şirket olan British
American Tobacco (BAT) firmasıyla ortak yapımı ve işletilmesi konusunda üçbuçuk yıldan bu ya
na süren çalışmalar belli bir noktaya gelmiştir; henüz karar verilmemiştir; ama, ileri bir safhaya gel
miştir. Ben, Tekelden sorumlu Devlet Bakanı olarak göreve başlağımdan bu yana, bu kararın hız
landırılması ve sonuçlandırılması için gayret etmekteyim. Kanaatimce, daha sonra, muhtemelen bu
tartışmalar çok devam edecek; gerekçelerini uzun uzun anlatacağım, tartışacağız; ama, kaatimce,
bu işi süratle yapmamız lazım.
. Yalnız, bir iki hususun altını çizmeden geçemeyeceğim. Bugün Akhisar'da çalışan bir Tekel
sigara fabrikası yoktur. 1976 yılında başlanmış, bugüne kadar 50 milyon dolar masraf edilmiş; ama,
binaları bile tamamlanmamış. Şimdi, orada çalışan bir fabrika olmadığı gibi, üretim ve işçi de yok
tur; yani, var olan bir müessesenin, bir tesisin bir yabancıya devri söz konusu değildir. O fabrika
nın yapılması için daha 150 milyon dolara ihtiyacı var; ayrıca, 100 milyon dolar da işletme serma
yesi düşünürseniz, daha 250 milyon dolarlık yatırıma ihtiyaç var. Tekelin de şu anda bunu karşıla
ması mümkün değil; daha doğrusu, Türkiye'nin öncelikleri arasında bir sigara fabrikasına 250 mil
yon dolar yatırma yoktur. Enerji yatırımları, altyapı yatırımları varken, özel sektörün de yapabile
ceği bir işi öncelikle devlet bütçesinden karşılamanın doğru olmadığını düşünüyoruz.
Ayrıca, Tekelde özelleşmeye gitmeyi mecbur hale getiren başka sebepler de var. Evvela, ge
çen yıl imzaladığımız Gümrük Birliği Anlaşmasına göre, bu yılbaşından itibaren sigara ithalatı ser
best olacak. İkincisi, çok acımasız bir rekabet var. Sayın Milletvekilimin de altını çizerek söyledi
ği bir rakam var. Bu yıl Türkiye'de imal edilen, satılan ve içilen tüm sigaraların içerisinde kullanı
lan tütünün yüzde 50'den fazlası Amerikan tütünüdür. Yani, bunlar -2000 sigarası da dahil- Ame
rikan tütününden yapılmaktadırlar. Tekel -2000 Sigarasının rakibi olan Marlboro Sigarasının Tür
kiye'deki pazar payı her yıl Uç dört puan artmakta; buna karşılık, yerli tütün ve yerli sigaraların pa
yı azalmaktadır. Bunun sebebi, Tekel, bugünkü yapısı ve bugünkü mevzuat dolayısıyla, bu acıma
sız rekabete dayanamamaktadır. Bunun sonucu olarak, son on yıldan bu yana her yıl, hem sigara
mız hem de tütünümüz pazar payını kaybetmektedir. Bunun önüne geçmenin yolu, bugün, Türki
ye'de, tek başına, her yıl puanını ve pazar payını arttıran Marlboro sigarasına alternatif bir başka
şirketle onu yarıştırmaktır. Yani, Akhisar sigara fabrikasında Samsun markasıyla sigara üretildiği
zaman orada kullanılacak olan tütün yerli tütündür ve muhtemelen daha iyi rekabet edebileceği için
bugünkünden daha fazla olacaktır.
Ayrıca, 250 milyon dolarlık bir yatırım yapılacak; Tekel, bu işten, 100 milyon dolar isim hak
kı alacaktır. Tekelin, Samsun sigarasından, birkaç yıldan bu yana elde ettiği yıllık kâr yüzde 6 ci
varındadır. Halbuki, Akhisar'da bu ortaklığın kurulması halinde, royalty dediğimiz isim hakkı için
yüzde 6,5 alacaktır.
Ayrıca bu sigara için kullanılan tütünlerden yüzde 15 kâr alacaktır. Yani, anlaşma şartlarında,
Tekelin, tütün için yüzde 15 kâr alması, isim hakkı olarak tüm üretimden yüzde 6,5 alması ve 100
milyon dolar da peşin, isim hakkı alması vardır. Bu anlaşma şartları buraya zorla getirilmiştir. Ya
ni benden evvel üç senedir bu görüşmeler devam ediyordu ve bu dediğim rakamlar çok daha dü
şüktü. Mesela, tütünden alınan yüzde 15'lik kâr payı yüzde 10'du, yüzde 15'e çıkardık. Yüzde
6,5'lik royalty yüzde 5 idi, 6,5'e çıkardık; bu 100 milyon dolar da 53 milyon dolardı, onu 100 mil
yon dolara çıkardık. Daha ileriye gider mi? Daha ileriye gitmesi için de pazarlık sürüyor, halen de
teklife açıktır. Dünyada sigara tekeli olarak bilinen beş altı firmanın tamamına yazı yazılmış, tama
mından teklifler alınmış, onlar mukayese edilmiş, tekrarlanmış, birkaç kere tekrarlanmış ve bu ra-
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kamlara gelinmiştir. Örneğin BAT firmasının bugün verdiği 100 milyon dolara karşılık, daha yük
sek bir rakam verecek başka bir firma varsa -o anlaşma henüz bitmiş değildir- o rakamı kabul et
memiz mümkün. Yani, bu rakamlar devam eder; öyle, gizli mizli pazarlık yapılmış değil, hepsine
yapılmış; gerektiğinde buralarda da tartışılır, önemli değil; ama, bir nevi özelleştirme olan yaban
cı ortakla beraber işletmeyi yapmak mecburiyetindeyiz. Aksi halde, hem pazar payı bakımından
hem rekabet bakımından hem gümrük birliği anlaşmaları bakımından, yılbaşından itibaren, çok da
ha zor günler bizi beklemektedir.
O bakımdan, bu anlaşmanın -yapılırsa, henüz yapılmamış, daha Bakanlar Kurulu kararı çıka
cak, YPK kararı çıkacak, şirket kurulacak, daha birçok safhası var- muhtemelen birkaç ay içerisin
de bitirilip -yirmi yıldan bu yana sadece 50 milyon dolar harcama yapılmış; ama, daha 250 milyon
dolara ihtiyacı olan- Akhisar sigara fabrikasının birkaç ay içerisinde inşaatına başlanıp, iki yıl içe
risinde de üretime geçmesi ve burada, 1 000 yeni işçinin çalişması için ben şahsen gayret edece
ğim. Bunu, ülkeme, milletime ve tütün üreticisine faydalı olduğu için yapmaya gayret edeceğim.
Hiç şüpheniz olmasın, herhangi bir şekilde tütün üreticisini veya ülkenin menfaatlarını düşünmezlik veyahut da o konuda kıskançlık göstermezİik etmeyiz. İnşallah bu anlaşma gerçekleştiği
takdirde, iki yıl içerisinde orada yeni bir fabrika yapılmış ve Samsun Sigarası, yine Samsun ismiy
le, yine yerli tütünle ve daha iyi rekabet şartlarında yabancı sigaralarla yarışma imkânı bulmuş ola
cak, onlarla rekabet etme imkânı bulmuş olacak.
Bu fırsatı bana verdiğiniz için teşekkür ediyorum; daha.ilerki safhalarda, Yüce Heyetinize yir
ne bilgiler sunacağım.
Yüce Heyetinize saygılarımı arz ediyorum.(Alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Aşık.
Sayın milletvekilleri, diğer sunuşlara geçiyoruz.
Çok sayıda sunuş vardır ve oldukça uzundur; bu nedenle, Divan Üyesi arkadaşımızın, sunuş
ları oturarak okuması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Cumhurbaşkanlığının 13 adet tezkesi vardır; okutuyorum:
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER
1. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail Cem'e, dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi'(3/1195)
29 Kasım 1997
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşmelerde bulunmak üzere, 2 Aralık 1997 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerine gide
cek olan Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı
Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel'in vekâlet etmesinin; Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş oldu
ğunu bilgilerinize sunarım.
Süleymen Demirel
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
2. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Kültür Bakanı M. îstemihan Talay'ın, dö
nüşüne kadar, Devlet Bakanı Hasan Hüsamettin Özkan'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1196)
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29 Kasım 1997
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşmelerde bulunmak üzere, 2 Aralık 1997 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gi
decek olan Kültür Bakanı Istemihan Talay'ın dönüşüne kadar; Kültür Bakanlığına, Devlet Bakanı
Hüsamettin Özkan'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım.
Süleymen Demirel
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
3. — Bulgaristan'a gidecek olan İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu'na, dönüşüne kadar, Ada
let Bakam Mahmut Oltan Sungurlu'nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1197)
29 Kasım 1997
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Aralık 1997 tarihinde Bulgaristan'a gidecek olan İçişleri Ba
kanı Murat Başesgioğlu'nun dönüşüne kadar; İçişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı Oltan Sungur
lu'nun vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize suna
rım.
Süleymen Demirel
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
4. — Bulgaristan 'a gidecek olan Devlet Bakanı Rifat Serdaroğlu 'na, dönüşüne kadar, Devlet
Bakanı Refaiddin Şahin'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkere
si (3/1198)
'
29 Kasım 1997
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşmelerde bulunmak Üzere, 4 Aralık 1997 tarihinde Bulgaristan'a gidecek olan Devlet Ba
kanı Rifat Serdaroğlu'nun dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Refaiddin Şahin'in
vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.
Süleymen Demirel
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
5. — Bulgaristan 'a gidecek olan Devlet Bakanı Cavit Kavak 'a, dönüşüne kadar, Devlet Baka
nı Işın Çelebi'nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi
(3/1199)
29 Kasım 1997
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Aralık 1997 tarihinde Bulgaristan'a gidecek olan Devlet Ba
kanı Cavit Kavak'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin vekâlet et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.
Süleyman Demirel
Cumhurbaşkanı
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
6. — Bulgaristan'a gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer'e, dönüşüne kadar, Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy'un vekâlet etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1200)
29 Kasım 1997
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Aralık 1997 tarihinde Bulgaristan'a gidecek olan Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer'in dönüşüne kadar; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğına, Sağlık Bakanı H. ibrahim Özsoy'un vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.
Süleyman Demirel
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
7. — Bulgaristan'a gidecek olan Kültür Bakanı M. İstemihan Talay'a, dönüşüne kadar, Dev
let Bakanı Hasan Hüsamettin Özkan'ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1201)
29 Kasım 1997
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Aralık 1997 tarihinde Bulgaristan'a gidecek olan Kültür Ba
kanı Istemihah Talay'ın dönüşüne kadar; Kültür Bakanlığına, Devlet Bakanı Hüsamettin Özkan'ın
vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.
Süleyman Demirel
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
8. — İran ve Pakistan'a gidecek olan Devlet Bakanı A. Ahat Andican'a, dönüşüne kadar,
Devlet Bakanı Işılay Saygın'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez- /
keresi (3/1202)
29 Kasım 1997
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Aralık 1997 tarihinden itibaren Iran ve Pakistan'a gidecek
olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Ahat Andican'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı
Işılay Saygın'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgileri
nize sunarım.
Süleyman Demirel
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
9. — Japonya'ya gidecek olan Çevre Bakanı İmren Aykut'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı
Rüştü Kâzım Yücelen 'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi
(311203)
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29 Kasım 1997
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
BM İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi (İDÇS) 3. Taraflar Konferansına katılmak üzere, 5
Aralık 1997 tarihinde Japonya'ya gidecek olan Çevre Bakanı İmren Aykut'un dönüşüne kadar; Çev
re Bakanlığına, Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.
Süleyman Demirel
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
10. — Bulgaristan'a gidecek olan Başbakan A. Mesut Yılmaz'a, dönüşüne kadar, Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1204)
29 Kasım 1997
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Aralık 1997 tarihinde Bulgaristan'a gidecek olan Başbakan
A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent
Ecevit'in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize su
narım.
Süleyman Demirel
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
11. — İran'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e, dönüşüne kadar, TBMM
Başkanı Hikmet Çetin'in vekâlet edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1205)
5 Aralık 1997
, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
8-11 Aralık 1997 tarihlerinde İran'da düzenlenecek 8. İslam Zirvesine katılmak üzere, Tahran'a gideceğimden, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hikmet Çetin vekâlet edecektir.
Bilgilerinize sunarım.
Süleyman Demirel
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
12. — İran'a gidecek olan Devlet Bakanı Rifat Serdaroğlu'na, dönüşüne kadar, Millî Savun
ma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Sezgin'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1206)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşmelerde bulunmak üzere 8 Aralık 1997 tarihinde İran'a gidecek olan Devlet Bakanı Ri
fat Serdaroğlu'nun dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı İsmet Sezgin'in vekâlet etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine uygun görülmüş ol
duğunu bilgilerinize sunarım.
Süleyman Demirel
Cumhurbaşkanı
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
13. — Almanya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail Cem'e, dönüşüne kadar, Devlet Ba
kanı Şükrü Sina Gürel'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi
(3/1207)
'.'••''
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Bosna-Hersek'te Barışı Uygulama Konseyi Toplantısına katılmak üzere 8 Aralık 1997 tarihin
de Almanya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı ismail Cem'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı
na, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel'in vekâlet etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üze
rine uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.
Süleyman Demirel
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
Bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum:
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASİ VE MECLİS ARAŞTIRMASI
ÖNERGELERİ
1. — Aksaray Milletvekili Nevzat Köse ve 25 arkadaşının, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumu Genel Müdürlüğünde mevzuata aykırı uygulamalar yapıldığı iddialarını araştırarak
alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/221)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Dünyada, ülkeler, büyük bir yarış içerisinde, bilim ve teknolojide baş döndürücü bir değişimi
yaşamakta iken, Anasol-D Hükümetinin kuruluşuyla birlikte kamu çalışanları üzerinde yoğun bas
kı ve zulüm uygulaması başlatılmıştır. İktidarı oluşturan partiler, 1980 öncesine benzer ideolojik
bir yaklaşımla, kendileri gibi düşünmeyen kamu çalışanlarını âdeta cezalandırma yolunu tercih et
mişlerdir.
Bu kuruluşlardan birisi de Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
dür. Burada yapılan baskı ve kıyımlar zulüm noktasına ulaşmıştır. Bu olayları kısaca özetlemek ge
rekirse:
1. Kış arifesinde, özellikle "öğretmen" unvanlı personele yönelik sürgün işlemi başlatılmış
olup, 500'ün üzerinde personel, yurdun dört bir tarafına sürgün edilmiştir.
Yapılan personel kıyımında eş durumları dikkate alınmadığı gibi, üç yıldır kapalı bulunan
(Gökçeada Çocuk Yuvası ve benzeri) kuruluşlara sürgün mahiyetinde personel tayin edilmiştir.
Ayrıca, 17 yaşlının bakım altında bulunduğu Ağrı Huzurevine, Huzurevleri Yönetmeliğine ay
kırı olarak, 28 öğretmen sürgün edilmiştir. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür.
2. Yapılan tayinlerle ilgili, Bakan Gemici, gazetelere verdiği beyanatta, Atatürkçü olmayan
larla çalışmasının imkânsız olduğunu belirterek "benim kıstasım Atatürkçülük ve dürüstlüktür" de
mek suretiyle (Akşam Gazetesi 26.9.1997) yapmış olduğu sürgünleri Atatürkçü maskesi takınarak
savunmak zorunda kalmıştır. Sayın Bakan, Atatürkçü ve dürüst olmayanları nasıl tespit etmiştir?
Atatürkçü ve dürüst olmadıklarını iddia ettiği personele yönelik herhangi bir soruşturma açtırmış
mıdır? Açtırmışsa, Atatürkçü ve dürüst olmayan personel teftiş raporlarıyla da belirlenmiş midir?
3. Sayın Bakan, Atatürkçülük maskesi adı altında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru
mu Genel Müdürlüğünde Marksist bir kadrolaşmayı bütün hızıyla sürdürmektedir. Geçmişte hak-200-
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larında birçok kesinleşmiş yargı kararı bulunan, ülkenin millî politikası aleyhine hareket ederek ka
nunsuz eylemler ve illegal örgütlerle bağlantıları Başbakanlık Teftiş Kurulu raporları, Emniyet Ge
nel Müdürlüğü soruşturmaları, adlî ve idarî mercilerce belirlenmiş bulunan kişiler, kurumun kur
may birimlerinde, kilit noktalarında istihdam edilmişlerdir. Şöyle ki:
Bugün, Çevre Bakanı olan İmren Aykut'un Devlet Bakanı olduğu dönemde, 7.6.1996 tarih ve
00670 sayılı kuruma hitaben yazdığı gizli yazıyla;
Haklarında koruma altındaki çocuklara tecavüz,
Ruhsatsız silah taşımak,
12 Eylül öncesi yasadışı örgüt üyesi olarak faaliyette bulunduğu, silahlı çetenin sair efradı ol
mak suçlarından cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin kurumda görev yaparken çalışmalarını yakinen takip etmeyerek örgüt üyesi kişilerin örgütsel faaliyetlerine göz yuman personelden Şükrü Ak
doğan, Sultan Ünsalan, Ramazan Elhüseyni, eşi Seher Elhüseyni ve Nazan Erverdi, anılan tarihte
yazılmış olan gizliyazıyla dönemin Devlet Bakanı İmren Aykut tarafından görevlerinden azledil
mişlerdi; ancak, Sayın Bakan Hasan Gemici, şaibeli durumları ayyuka çıkmış olan yukarıda ismi
geçen kişileri yeniden kurumun kilit noktalarına yerleştirmiştir. Asıl acı olan ise, bu tür çirkin ey
lemlerini Atatürkçülük maskesi altında gerçekleştirmiş olmasıdır.
4. Etimesgut,Fatma Üçer Yetiştirme Yurdu Döner Sermaye Müdürlüğünde görev yapmaktay
ken, yolsuzlukları, evrakta sahtekârlıkları ve kurumu zarara uğrattığı teftiş kurulu raporları ile sa
bit olan ve yukarıda belirtilen suçlarından dolayı iki ayrı ağır ceza mahkemesinde halen yargılan
masına devam edilen Fevzi Koyunoğlu, Genel Müdür Bülent İlik'in teklifi ve Bakan Hasan Gemici'nin onayıyla Bolu İl Sosyal Hizmetler Müdürü yapılmıştır.
5. 3413 sayılı Yasayla, korunmaya muhtaç çocukların devlet dairelerinde işe yerleştirilmele
ri için hazırlanan belgeleri gerçeğe aykırı düzenlemekten, evrakta sahtecilik yapmaktan, görevini
kötüye kullanmaktan, yüzlerce yakınına sahte form düzenleyerek kimsesiz çocukların kontenjanın
dan devlet dairelerinde işe yerleştirmekten 54 üncü Hükümet döneminde hakkında soruşturma baş
latılan Etimesgut Yetiştirme Yurdu Müdür Yardımcısı Fevzi Yılmaz'a sadece kademe ilerlemesi
nin durdurulması cezası verilmiş; hiçbir hak kaybına uğratılmayarak sözleşmeli unvanda Ankara
Süleyman Demirel Huzurevine tayin edilmiştir.
Ayrıca, sahte form düzenleyerek kimsesiz çocukların kontenjanından devlet dairelerinde işe
yerleştirilen kişiler hakkında Genel Müdürlükçe hiçbir işlem yapılmamış ve bu sebeple, korunma
ya muhtaç kimsesiz çocukların hakkının gasp edilmesine Genel Müdürlükçe göz yumulmuştur.
Ülkeye huzur getireceklerini iddia edenler, bugüne kadar eşine rastlanmayan bir şekilde bölü
cü, ayırıcı ve üzüntü verici yol ve yöntemlere başvurmuşlardır.
Yukarıda açıklanan nedenlerle, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğündeki
kanun ve hukukdışı uygulamaları araştırmak ve gerekli tedbirleri almak için, Anayasanın 98, İçtü
züğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.
1. Nevzat Köse (Aksaray)
2. Yusuf Bahadır (Trabzon)
3. Saffet Kaya (Ardahan)
4. Mustafa Çiloğlu (Burdur)
5. Ahmet Sezai Özbek (Kırklareli)
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6. Y. Fevzi Arıcı (İçel)
7. Mahmut Nedim Bilgiç (Adıyaman)
8. Tahsin Irmak (Sivas)
9. Mehmet Ali Yavuz (Konya)
10. Mehmet Sağlam (Kahramanmaraş)
11. Nihanllgün (Tekirdağ)
12. Nevfel Şahin (Çanakkale)
13. Doğan Baran (Niğde)
14. Ümran Akkan (Edirne)
15. Cevdet Aydın (Yalova)
16. İsmail Kalkandelen (Kocaeli)
17. Tayyar Altıkulaç (İstanbul)
18. İrfettin Akar (Muğla)
19. Ergun Özkan (Niğde)
20. Mustafa Dedeoğlu (Muğla)
21. Veli Andaç Durak (Adana)
22. Osman Çilsal (Kayseri)
23. Cemil Erhan (Ağrı)
24. Nafiz Kurt (Samsun)
25. Mehmet Tatar (Şırnak)
26. Yusuf Bacanlı (Yozgat)
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme, sırasında yapılacaktır.
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun, başkan, başkanvekilleri, sözcü ve kâtip seçimine
dair tezkeresi vardır; okutuyorum:
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam)
14. — İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun, başkan, baş
kanvekilleri ve kâtip üye seçimini yaptığına ve sözcü seçiminin yenileneceğine ilişkin tezkeresi
(3/1208)
4.12.1997
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Korhisyonu başkan, başkanvekilleri
(2), sözcü ve kâtip seçimi için, 4.12.1997 günü saat 14.30'da toplanmış ve kullanılan 25 adet oy pu
sulasının tasnifi sonucu, aşağıda ad ve soyadları belirtilen üyeler/karşılarında gösterilen oyları ala
rak, başkan, başkanvekilleri ve kâtip seçilmişlerdir.
Ordu Milletvekili İhsan Çabuk 13 oy alarak sözcülüğe seçilmişse de, 3686 sayılı Yasanın 3
üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen siyasî parti gruplarının yüzde oranlarına uyulmadığı
gerekçesiyle istifa ettiğinden, sözcü seçimi yenilenecektir.
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Yüce makamlarının bilgilerine arz olunur.
Saygılarımla.
Yılmaz Karakoyunlu
İstanbul
Geçici Komisyon Başkanı
Başkan : Sema Pişkinsüt (Aydın) 13 oy
Başkanvekili: Süha Tanık (izmir) 25 oy
Başkanvekili: Ümran Akkan (Edirne) 14 oy
Kâtip: M. Bedri Incetahtacı (Gaziantep) 15 oy
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
İçtüzüğün 37 nci maddesine göre verilmiş doğrudan gündeme alınma önergeleri vardır; ayrı
ayrı okutup işleme koyacağım ve oylarınıza sunacağım.
İlk önergeyi okutuyorum:
75. —Antalya Milletvekili Yusuf Öztop'un, Antalya İli Kale İlçesi Adının "Demre" Olarak
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/610) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi
(4/277)
17 Haziran 1997
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
(2/610) esas numaralı, Antalya İli Kale İlçesi Adının "Demre" Olarak Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifimin, İçtüzüğün 37 nci maddesi uyarınca doğrudan Genel Kurul gündemine alın
ması hususunda gereğini arz ederim.
Saygılarımla.
Yusuf Öztop
Antalya

.

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet?.. Söz talebinde bulunmuyorlar.
Önerge sahibi olarak, Sayın Yusuf Öztop; buyurun. (CHP sıralanndan alkışlar)
Sayın Öztop, süreniz 5 dakikadır.
YUSUF ÖZTOP (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Antalya İline
bağlı Kale İlçesinin adının Demre olarak değiştirilmesi hakkında vermiş bulunduğumuz (2/610)
esas numaralı kanun teklifimiz, 45 günlük süre içerisinde ilgili komisyonlarda görüşülmediği için,
İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan Genel Kurul gündemine alınması dileğiyle söz almış
bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sözlerime başlamadan önce, ben de, Alanya'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle; Alanya
lılara geçmiş olsun diyorum. Yine, Antalya'ya bağlı Kumluca İlçesinde meydana gelen sel ve hor
tum sebebiyle seralarını kaybeden, seraları tahrip olan çiftçilerimize, geçmiş olsun dileklerimi ile
tiyorum.
Değerli milletvekilleri, Antalya'nın batısında yer alan Demre, Kaş İlçemize bağlı bir beldey
ken, 1987'de Kaş'tan ayrılıp, ayrı bir ilçe olarak kurulmuştur. İlçenin adı Demre iken Kale olarak
belirlenmiştir. Neden bu ismin verildiği, doğrusu, şaşırtıcı bir durumdur. Oysa, Demre adı, tarihî
değeri olan, yıllardan beri kullanılan bir isimdir. O nedenle, gerek ilçe merkezinde gerek köylerde
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gerekse Antalya'da yaşayan tüm halk, bu yerleşim yerini Demre olarak bilmekte, o şekilde kullan
maktadır; aradan on yıl geçmiş olmasına rağmen, hâlâ bu durum değişmemiştir.
Ayrıca, bu ilçemizin bir özelliği de şudur: Tarihî ve turistik önemi vardır, değeri vardır; İsa'
dan sonra 4 üncü Yüzyılda yaşadığı sanılan Noel Babanın mezarı buradadır. O nedenle, her yıl, bin
lerce yabancı turistin akınına uğramaktadır. Ancak, turistler, zaman zaman, Demre olarak bildikle
ri yeri bulmada zorlanmakta, çeşitli karışıklıklara neden olmaktadır. Çünkü, bugüne kadar, gerek
ülke içinde gerekse yurt dışında yazılan çeşitli kitaplarda, hazırlanan broşürlerde, dergilerde, bu
yerleşim yerinin adı Demre olarak geçmektedir; ama, yabancı turistler geldiklerinde, Kale adıyla
karşılaşıyorlar ve bu duruma şaşıyorlar.
Değerli arkadaşlarım, yine, bir başka olay şudur: Türkiye'nin iki ayrı ilinde de Kale isimli il
çe bulunmaktadır. Denizli'nin Kale isimli ilçesi vardır, Malatya'nın Kale isimli ilçesi vardır. O ne
denle, postayla gönderilen havaleler, bankadan çıkarılan havaleler, zaman zaman, Antalya Kale'ye
gideceği yerde Malatya'ya, zaman zaman da Denizli'ye gitmektedir.
Bir kavram kargaşalığı vardır. Bu durum gerçekten rahatsızlık verici boyuta gelmiştir. Halk da
bu konuyu yeterince kavrayamamıştır. Şu anda yaşayan, devletin resmî yazışmalarında sadece Ka
le adı geçmektedir; ama, gerçekte, insanlar, bu yerleşim yerini Demre olarak bilmektedir. Bu ba
kımdan, bu kanun teklifi verilmiştir. Ben, Genel Kurulumuzun, değerli milletv eklilerimizin, bu ka
nun teklifinin doğrudan Meclis gündemine alınması konusunda destek olacaklarına inanıyorum. Bu
inançla, Yüce Meclisi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum; sağ olun. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yusuf Öztop.
Başka söz talebi yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir.
İkinci önergeyi okutuyorum:
16. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Kırklareli'nde Kırklareli Üniversitesi Adıyla
Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin (2/722) doğrudan gündeme alınmasına iliş
kin önergesi (4/278)
18.6.1997
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Tarafımdan 11.3.1997 tarihinde verilen ve aynı tarihte komisyona havale edilen, Kırklareli'nde
"Kırklareli Üniversitesi" Adıyla Bir Üniversite Kurulmasıyla İlgili 2/722 Sayılı Kanun Teklifim,
İçtüzüğün 37 ve 38 inci maddelerinde öngörülen sürede görüşülmemiştir.
Adı geçen kanun teklifimin, İçtüzüğün ilgili hükümleri gereği doğrudan gündeme alınması
için gereğini arz ederim.
'

İrfan Gürpınar
Kırklareli

BAŞKAN - Efendim, önerge konusunda Komisyon ya da Hükümetin söz talebi var mı? Yok.
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, ben de önergeye katılıyorum; bu vesileyle, memleke
timizde sel felaketinden zarar gören bölgelerimizde ve illerimizdeki halkımıza da geçmiş olsun di
yorum efendim.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Oğuz.
Önerge sahibi olarak Sayın İrfan Gürpınar; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)
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İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) - Sayın Başkan, değerli milletvekileri; Yüce Meclisi saygıy
la selamlıyorum.
Kırklareli'nde Kırklareli Üniversitesi Adı Altında Bir Üniversite Kurulmasıyla İlgili Kanun
Teklifimizi, 19 uncu Dönemde vermiştik. Bu teklifimiz, 19 uncu Dönemde Millî Eğitim Komisyo
nundan, Bütçe ve Plan Komisyonundan geçmiş ve Meclis gündemine intikal etmişti; fakat, erken
seçim sebebiyle görüşülememişti. Bu teklifimi bu sene de tekrarladım; Millî Eğitim Komisyonuna
havale edilen teklifim, altı ayı geçen bir zamanda görüşülmedi; bu sebeple, İçtüzüğün 37 nci mad
desine dayanarak doğrudan gündeme alınması talebim vardır.
Değerli arkadaşlarım, Kırklareli, Türkiye'nin kuzeybatısında Bulgaristan'la sınırı olan bir ili
miz. Son zamanlarda gelişen bir ilimiz; gerçekten, büyük bir atağa kalktı. 1995 ve 1996 yılları ra
kamlarına göre en hızlı büyüyen 4 ilimizden biri; Türkiye'nin en zengin 5 inci ili. Okullaşma ora
nı bakımından Türkiye'de ikinci sırada. Elektrifikasyonu, yollarıyla gerçekten çok modern, çağdaş
bir il; bütün köylerinde telefon var; sekiz yıllık eğitime geçişte hiçbir sıkıntı çekilmedi. Şu anda, 1
fakültesi, 5 yüksekokulu vardır; bir üniversite kurulmasıyla ilgili altyapı tamamen hazırdır. Kırklareli'nin bu konuda büyük bir talebi var; ben de Kırklareli Milletvekili olarak, diğer milletvekili
arkadaşlarımla da anlaşmak suretiyle böyle bir teklifi getiriyorum.
Sonuç olarak, altyapısı hazır, coğrafî konumu yeterli, ekonomik ve sosyal nedenle Kırklareli'de Bir Üniversite Kurulmasıyla İlgili Kanun Teklifimin Meclisin gündemine doğrudan alınması
nı talep ediyorum; Yüce Meclisin de, bu teklifimi oylarıyla destekleyeceğine inanıyorum.
Saygılarımla. (CHP, DSP ve ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gürpınar.
Bu önerge üzerinde, Kırklareli Milletvekili Sayın Necdet Tekin ve İstanbul Milletvekili Sayın
Ali Oğuz'un söz talebi vardır. Sadece bir milletvekiline söz verebileceğimiz için, geliş sırasına gö
re Sayın Necdet Tekin'i kürsüye çağırıyorum.
Buyurun Sayın Tekin. (DSP sıralarından alkışlar)
NECDET TEKİN (Kırklareli) - Sayın Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım; hepinizi en de
rin saygılarımla selamlamak istiyorum.
Kırklareli üniversitesinin kurulması zaruridir. Sayın İrfan Gürkpınar arkadaşımın da belirttiği
gibi, artık, Kırklareli'ne bir üniversite kurulması zaruridir. Kırklareli'nin dört milletvekili de şu an
da Meclis Genel Kurulundadır ve dördümüz de bu üniversitenin mutlaka ve ivedilikle kurulmasını
istemekteyiz. Çünkü, Kırklareli, en batıda, çağdaş ve okuma-yazma oranı yüzde 100 olan bir ili
mizdir. Kırklareli, 1995, 1996 ve 1997'de ülkemizde yapılan üniversite sınavlarında, nüfusuna
oranla en çok öğrenci veren ve üniversite mezunu yine nüfusuna oranla en fazla olan bir ilimizdir.
Özel sanayi şirketleri ve ticaret şirketlerinin yaygın olarak geldiği bir tarım ve sanayi şehridir
Kırklareli.
Kırklareli, kültür merkezlerine, özellikle batıdaki kültür merkezlerine son derece yakın ve bü
yük üniversitelerimizden öğretim üyelerinin gelmesi için her türlü imkâna sahip bir ilimizdir. Da
ha önce söylenen, l fakülte ve 5 yüksekokulumuza gelmek için, öğretim üyelerinin azamî şekilde
müracaatları vardır. Bunun için, Kırklareli'ne mutlaka bir üniversitenin kurulması, bunun Meclisi
mizden geçmesi en hayırlı iş olacaktır.
Demokratik Sol Parti Kırklareli Milletvekili olarak bu teklifi destekliyorum ve "evet" oyu ve
riyorum.
Saygılar sunuyorum; teşekkür ederim. (Alkışlar)
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tekin.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir.
D) ÇEŞİTLİ İŞLER
1. — 1998. malî yılı bütçe görüşmelerinde, Turiyn Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı bütçele
rinin yer değiştirdiğine ilişkin Başkanlık duyurusu
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bütçenin görüşme programı basılıp dağıtılmıştır. Ancak,
bütçe görüşme programında, Turizm Bakanlığı bütçesi ile Ulaştırma Bakanlığı bütçesi yer değiş
tirmiştir. Buna göre, Turizm Bakanlığı bütçesi, 21.12.1997 Pazar günü 10 uncu turda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesiyle birlikte; Ulaştırma Bakanlığı bütçesi de, 19.12.1997 Cuma günü 6 ncı
turda, Adalet Bakanlığı ve Yargıtay Başkanlığı bütçeleriyle birlikte görüşülecektir.
Bütçeler üzerinde, şahısları adına söz almak isteyen sayın üyelerin söz kayıt işlemleri 10 Ara
lık 1997 Çarşamba günü saat 09.00 ilâ 10.00 arasında, Refah Partisi, Doğru Yol Partisi ve Anava
tan Partisi Grupları toplantı salonunda, Başkanlık Divanı Kâtip Üyelerince imza karşılığında yapı
lacaktır. Bu saatten sonra söz kaydı, Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünde yapılacaktır. Söz kaydı
nı, her sayın üyenin bizzat yaptırması gerekmektedir. Başkası adına söz kaydı yapılmayacaktır.
Genel Kurulun aldığı karara uygun olarak, kişisel söz kaydı,.her tur için, lehte ve aleyhte ol
mak üzere ve sadece biri hakkında yapılacaktır; 1 milletvekili, sadece bir tur için söz kaydı yaptı
rabilecektir.
Duyuru ayrıca ilan tahtalarına da asılmıştır.
Sayın üyelerin bilgilerine sunulur.
Sayın milletvekilleri, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçmek duru
mundayız; ancak, gündemin "Seçim" kısmında, bir araştırma komisyonuna üye seçimi yer almak
tadır. Genel Kurulun uygun görmesi halinde, özel gündeme geçmeden önce bu seçimi yapabilece
ğiz.
Bu seçimin, özel gündemde yer alan raporun görüşmelerinden önce yapılması hususunu oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Alınan karar gereğince, gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz.
IV. - SEÇİMLER
A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ
1. —;•. (10/22) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi
BAŞKAN - Bazı Gazete Kuruluşlarının Amaçları Dışında Fon Kaynaklı Kredi Kullandıkları
İddialarını Araştırmak Amacıyla Kurulan (10/22) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna,
siyasî parti gruplarınca aday gösterme işlemi tamamlanmıştır. Şimdi, listeyi okutup, oylarınıza su
nacağım:
Bazı Gazete Kuruluşlarının Amaçlan Dışında Fon Kaynaklı Kredi Kullandıkları İddialarını
Araştırmak Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi (10/22)
(13)
Adı, Soyadı

Seçim Çevresi
RP (4)

Ersönmez Yarbay

(Ankara)

Naci Terzi

(Erzincan)
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(Kahramanmaraş)

Sabahattin Yıldız

(Muş)
ANAP (3)

Cengiz Altınkaya

(Aydın)

Şadan Tuzcu

(İstanbul)

Şükrü Yürür

(Ordu)
DYP (2)

Ali Rıza Gönül

(Aydın)

Ahmet Uyanık

(Çankırı)
DSP (2)

Osman Kılıç

(İstanbul)

Çetin Bilgir

(Kars)
CHP(l)

Yılmaz Ateş

(Ankara)
DTP(l)

Muzaffer Arıkan

(Mardin)

BAŞKAN - Okunan listeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Bu Komisyona seçilen üyelerin, 10 Aralık 1997 Çarşamba günü, saat 10.30'da, halkla ilişkiler
binası (B) blok alt zemin 6 ncı banko karşısındaki Meclis araştırması komisyonları salonunda top
lanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını rica ediyorum.
Sayın milletvekilleri, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu, başkan, başkanvekili, sözcü ve
kâtip seçimini yapamamıştır; bu Komisyona üye milletvekillerinin de, 10 Aralık 1997 Çarşamba
günü saat 14.00'te kendi salonunda toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yap
malarını rica ediyorum.
Komisyonların toplantı yer ve saatleri, ayrıca ilan tahtalarına da asılmıştır.
Gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz.
V. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI
VE MECLİS ARAŞTIRMASI
A) GÖRÜŞMELER
1. — Bartın Milletvekili Zeki Çakan ve 21 arkadaşının, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde
yolsuzluk ve usulsüzlük nedeniyle 1993-1994 yıllarında meydana gelen kurum zararının tespit edilmesiamacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/160) (S. Sayısı: 352) (1)
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Genel Kurulun 3.12.1997 tarihli 22 nci Birleşiminde alınan
karar gereğince, bu kısımda yer alan Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde yolsuzluk ve usulsüzlük ne
deniyle 1993-1994 yıllarında meydana gelen kurum zararının tespit edilmesi amacıyla kurulan
(10/160) esas numaralı Meclis araştırması komisyonunun 352 sıra sayılı raporu üzerindeki genel
görüşmeye başlıyoruz.
Sayın Komisyon ve Hükümet?.. Burada.
İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması komisyonunun raporu üzerindeki genel görüşmede ilk
söz hakkı önerge sahibine aittir ve İçtüzüğümüzün 72 nci maddesine göre, daha sonra, siyasî parti
(1) 352 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
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grupları adına l'er üyeye, şahısları adına 2 üyeye söz verilecektir. Ayrıca, istemleri halinde, Komis
yon ve Hükümete de söz verilecek; bu suretle, Meclis araştırması komisyonu raporu üzerindeki ge
nel görüşme tamamlanmış olacaktır.
Konuşma süreleri, Komisyon, Hükümet ve siyasî parti grupları için 20'şer dakika, önerge sa
hipleri ve şahıslar için 10'ar dakikadır ve komisyon raporu, 352 sıra sayısıyla bastırılıp, dağıtılmış
tır.
Rapor üzerinde söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum: Önerge sahibi olarak,
sadece, Hatay Milletvekili Sayın Levent Mıstıkoğlu'nun konuşmasına ilişkin, önerge sahibi Sayın
Zeki Çakıroğlu'nun başvurusu bize ulaşmıştır.
Şimdi, önerge sahipleri adına Sayın Levent Mıstıkoğlu. (ANAP sıralarından alkışlar)
Sayın Mıstıkoğlu, süreniz 10 dakikadır.
LEVENT MISTIKOĞLU (Hatay) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmama başlamadan önce Yüce Heyetinizi saygıy
la selamlıyorum.
Bilindiği üzere, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde meydana gelen yolsuzluk ve usulsüzlük id
dialarını araştırmak ve alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla kurulan (10/5) sayılı Mec
lis araştırması komisyonunun düzenlemiş olduğu rapor, Meclisimizin Genel Kurulunda görüşül
müştü. Görüşme sonucunda, Bartın Milletvekili Sayın Zeki Çakan ve 21 arkadaşı tarafından, rapo
run sonuç bölümünde yer alan, Kurumun 1993 ve 1994 yılllarında meydana gelen zararının tespi
ti amacıyla yeni bir Meclis araştırması komisyonu kurulmasına ilişkin önerge verilmişti. Önerge
miz de, Genel Kurulun 4.2.1997 tarihli ve 54 üncü Birleşiminde oylanarak kabul edilmişti. Genel
Kurulun 6.3.1997 tarihli 64 üncü Birleşiminde yapılan seçim sonucunda komisyonumuz oluşturul
muş olup, komisyonumuzca 156 adet ve 11 073 sayfadan oluşan belgeler üzerinde çalışmalar ya
pılmış, çok sayıda kişinin bilgisine başvurulmuş, bilgi ve belgeler birlikte değerlendirilmiştir. Titiz
bir şekilde yürütülen bu çalışmalar neticesinde elde edilen sonuç:
istanbul Bölge Müdürlüğünde meydana gelen yolsuzluk olayları ile iskenderun Bölge Müdür
lüğüyle ilgili iddialar olmak üzere iki ana başlık itibariyle Yüce Meclisin bilgisine sunulmak üze
re hazırlanmıştır.
Bunlardan, İstanbul Bölge Müdürlüğünde meydana gelen yolsuzluk olaylarını üç ana başlıkta
özetlemek mümkündür:
İstanbul Bölge Müdürlüğünde çalışan birkısım personelin yapmış olduğu yolsuzluklar, Genel
Müdürlükte çalışan personelin yaptığı usulsüz işlemler ve yolsuzluklar, Petrol Ofisi müfettişlerin
ce düzenlenen 4.9.1992 tarihli ve (46/3) sayılı raporda, bölge müdürü hakkında yer alan idarî ted
bir konusu şeklinde dile getirmek mümkündür.
istanbul Bölge Müdürlüğünde çalışan birkısım personelin yaptığı usulsüzlükleri kısaca şu şe
kilde özetlemek istiyorum: Kasada fiilen bulunan parayla kasa kayıtlarının mutabık olması gerek
tiği halde, kasa fazlası yaratılmak suretiyle kasadan para alındığı ve doğrudan zimmete geçirildiği
tespit edilmiştir.
Tahsilat için bankaya verilen bazı bayilerin çekleri karşılıksız çıktığı halde işleme alınmamış,
karşılıksız çek bilgilerinin kayıtlara intikal ettirilmediği, böylece provizyon limiti programının dev
re dışı bırakılarak, karşılıksız çek keşide eden bazı bayilere ve özellikle yolsuzluğa adı karışan ba
yilere mal verilmeye devam edilerek, yolsuzluk ve usulsüzlükler devam ettirilmiştir.
Yine, kasadan bankaya nakit para çıkışı yapılmış gibi muhasebe kaydı düzenlendiği; ancak,
paranın bankaya yatırılmadığı ve zimmete geçirildiği tespit edilmiştir.
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Bazı bayilerin karşılıksız çeklerinin işleme alınmayarak, sürekli olarak, yetkisiz bir şekilde ye
ni çeklerle değiştirildiği tespit edilmiştir. Birkısım bayilerin karşılıksız çeklerinin, muhasebe kayıt
larında tahsil edilmiş gibi gösterilerek imha edildiği görülmüştür.
Bayilerden alınan yine birkısım çeklerin, muhasebe kayıtlarında bankaya gönderilmiş gibi iş
leme alındığı; ancak, çeklerin bankalara intikal ettiril mey erek yok edildiği tespit edilmiştir.
Bazı bayilerin müşteri kredisi kapsamında verdiği çeklerin zamanında tahsil edilmediği ve ye
ni çeklerle, yetkisiz olarak değiştirildiği tespit edilmiştir.
Akaryakıt müşteri kredisi kapsamındaki bazı faturalara, Ticaret Şube Müdürlüğü tarafından
faiz tahakkuk ettirilmemiş, bazı faturalara ise eksik faiz tahakkuk ettirildiği tespit edilmiştir.
Yine, bazı bayilerin, borçlarının muhasebe kayıtlarında tahsil edilmiş gibi gösterildiği; ancak,
borcun, başka bir bayinin hesabına aktarıldığı görülmüştür.
Yolsuzluk olaylarını gizlemek amacıyla, çek döküm listelerinin, Ödeme belgelerinin imha edil
diği; bazen, bayi borçlarının ilgisiz hesaplara aktarıldığı; yılbaşı hesap açılışlarının, özellikle çek,
banka ve malzeme avansı hesaplarının eksik tutarlar üzerinden gerçekleştirildiği; çok sayıda haya
lî kasa, tediye ve tahsil fişleriyle mahsup fişlerinin düzenlendiği; bilançolarda yer alan stok hesap
larında kayıtlı miktarlara göre ünite tanklarında bulunması gereken akaryakıt miktarlarının noksan
olduğu; bilançolarda stok hesaplarının tutulmadığı; miktarlı çalışan maliyet ve hasılat hesaplarında
kayıtlı satışı yapılan mal miktarının mutlaka karşılıklı olarak birbirini tutması gerektiği halde, ara
larında büyük ölçüde farklılıklar olduğu görülmüştür.
Yine, birkısım bayilerin, aldıkları mal bedellerinin geç tahsil edildiği halde, herhangi bir faiz
alınmadığı ve böylece, bu bayilere menfaat temin edildiği tespit edilmiştir.
Bankalardan alınan hesap ekstrelerinin çoğunluğunun ve günlük kasa fişlerinden bir kısmının
imha edildiği görülmüştür.
Değerli milletvekilleri, kasadan alınan nakit paraların yerine, personelin şahsî çekleriyle, bir
kısım bayilere ait çeklerin konulduğu, bunların bir süre sonra tahsil edildiği, bu süre zarfında Ofis
zararlarının adı geçenlere sermaye olarak kullandırıldığı, bu işlemin Ofis bayileriyle işbirliği yapı
larak gerçekleştirildiği görülmüştür.
Bölge arşivinin kanun, yönetmelik ve Ofis talimatlarına uygun olarak düzenlenmediği; birçok
yerde "arşiv" adı altında mahaller bulunduğu; ekinde, sipariş mektubu ve alınan mal miktarını gös
teren belgeler bulunan bayi faturalarından büyük bir kısmının dağınıklık içinde olduğu ve kaybol
duğu görülmüştür.
Bazı bayilere nakit karşılığında yapılan satışlarda çek alındığı, bu çeklerin tahsil edildiği süre
ye göre faiz tahakkuk ettirilmediği; böylece, bayilere finans imkânı sağlanarak menfaat temini ya
pıldığı görülmüştür. Resmî kurum ve kuruluşlar ile bayi ve müşterilerden gelen havalelerin bir kıs
mının banka hesaplarına alınmadığı, bir kısmının ise eksik ve fazla tutarlarda ya da mükerrer ola
rak muhasebe kayıtlarına intikal ettirildiği; kasa ve bankalarda, Ofis Yönetim Kurulunca belirlenen
kasa ve banka limitlerinin üzerinde para bırakıldığı; kasa, çek, müşteri kredisi ve banka işlemleri
nin sorumluluğunun sadece finansman şefine bırakıldığı, adı geçenin yetkililerce denetlenmediği;
çek ve banka hesaplarının mutabakatlarının yapılmadığı; bilanço dönemleri itibariyle, banka teyit
yazıları ile mizan bakiyelerinin büyük ölçüde farklılık arz ettiği görülmektedir. Bu gibi hususlarda
işlemler yapıldığı, yetkililerce alt kademedeki personel tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kont
rol edilmemesi suretiyle, 1992, 1993 ve 1994 yıllarında, İstanbul Bölge Müdürlüğünde yolsuzluk
olaylarının ve usulsüz işlemlerin meydana geldiği görülmüştür.
Genel Müdürlük personeli tarafından yapılan usulsüz işlemleri ise şöyle özetlemek mümkün
dür: İstanbul Bölge Muhasebe Servisince 1993 ve 1994 yıllarında düzenlenen 6 ara bilanço ile
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31.12.1993 yılsonu bilançosunun eklerinde, belgelere göre, banka, çek, stok, maliyet ve hâsılat he
saplarının tutmadığı görülmektedir. Bilanço hesaplarının dönem başı açılışlarının eksik tutarlar üze
rinden gerçekleştirildiği; yıl sonlarında, bilançoların, Genel Müdürlükçe çıkarılan bilanço talimatla
rına aykırı olarak hazırlandığı ve birkısım eklerin, bilançoların ekine konulmadığı; banka hesapla
rında, Ofis Yönetim Kurulunca belirlenen kasa ve banka limitlerinin çok üzerinde para bırakıldığı;
İstanbul bölge muhasebe personelinde meslekî yetersizlikler bulunduğu bilindiği halde, adı geçen
bölgeden gelen bilançoların incelenmeden kabul edildiği; Petrol Ofisinin toplam satış miktarının
yaklaşık yüzde 20'sini karşılayan İstanbul bölgeden gönderilen paraların kontrol edilmediği...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Lütfen, 1 dakika içerisinde toparlayalım.
LEVENT MISTIKOĞLU (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
...banka hesaplarında bulunduğu belirtilen yüksek miktardaki paraların nedeninin araştırılma
dığı; 1992 yılından beri uygulamaya konulan ve uygulamalari halinde yolsuzluk olmayacağı iddia
edilen bilgisayar programlarının İstanbul Bölge Müdürlüğünce uygulanmadığı hususunun, konu
nun uzmanı daire başkanlıklarınca bilinmesine rağmen inceleme konusu yaptırılmadığı görülmek
tedir.
1994'ün ağustos ayı içerisinde İstanbul bölgede inceleme yapan komisyon tarafından yolsuz
luk olaylarının önemli belirtileri tespit edilmesine rağmen, konuların, müfettiş marifetiyle incellettirilmediği; İstanbul Bölge Müdürlüğünde, kasa, banka, çek gibi kıymetlerin sayım ve mutabaka
tıyla görevlendirilen iki müfettişin yolsuzluk olaylarını tespit edemediği görülmüştür.
Raporumuzda, ilgililerle ilgili gerekli duyum...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
LEVENT MISTIKOĞLU (Devamla) - Yüce heyetinize saygılar sunuyorum. (ANAP sırala
rından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Mıstıkoğlu.
Grupları adına söz talebinde bulunan arkadaşlarımızdan Sayın İsmail Özgün'ü, Refah Partisi
Grubu adına kürsüye davet ediyorum. (RP sıralarından alkışlar)
Buyurun.
Sayın Özgün, süreniz 20 dakikadır.
RP GRUBU ADINA İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Anayasanın 98, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca, 42.1997 tarihinde kurulan (10/1*60)
sayılı Meclis araştırması komisyonu raporu üzerinde, Refah Partisi Grubu adına söz almış bulun
maktayım; bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Selden zarar gören bütün vatandaşlarımıza da bu vesileyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyo
rum.
Değerli arkadaşlar, Petrol Ofisi A.Ş. İstanbul Bölge Müdürlüğünde meydana gelen yolsuzluk
olaylarının 1992 yılma ait olan bölümü (10/5) no'lu Araştırma Komisyonunda ele alınmıştı; ancak,
bu komisyonun çalışma süresi içerisinde bahse konu yolsuzluk olaylarıyla ilgili tasfiye çalışmala
rı sonuçlandırılmamıştı. O ana kadar elde edilen bazı bilgi ve belgelere göre, POAŞ İstanbul Böl
ge Müdürlüğündeki yolsuzluk olaylarından, birkısım Ofis personeli sorumlu tutulmuştu. Yolsuzluk
olaylarının 1992 yılında başlayıp, 1993 ve 1994 yıllarında artarak devam etmesi dikkate alınarak,
POAŞ İstanbul Bölge Müdürlüğünde meydana gelen yolsuzluk olayları, malî boyut ve personel so
rumlulukları bakımından, yıllar itibariyle, bir bütün olarak komisyonumuzca incelenmiştir.
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Bu incelemelerde gördüğümüz manzara, gerçekten, beni endişeye ve hayrete düşürmüştür;
çünkü, devletimizin önemli bir kuruluşu olan POAŞ'ın İstanbul Bölge Müdürlüğünün muhasebesi
nin, meslekî yeterliliği olmayan kişiler tarafından düzensiz ve gerçeği yansıtmayacak bir tarzda yü
rütüldüğünü, tutulduğunu görmek hakikaten beni hayrete düşürmüştür. Nasıl oluyor da bir devlet
kuruluşu, hesaplarını, meslekî yeterliliği olmayan kişilere emanet edebiliyor? Tabiî, bu inceleme
lerimiz esnasında, özellikle İstanbul Bölge Müdürlüğünde gördüğümüz -biraz önce de önerge sa
hibi olarak konuşan arkadaşımızın da ifade ettiği gibi- birkaç hususa değinmek istiyorum.
Mesela, Bölge Müdürlüğünün kasasında fiilen bulunan parayla kasa kayıtlarının mutabık ol
ması gerektiği halde, kasa fazlası ortaya çıkarılmak suretiyle kasadan para alındığı görülmüştür.
Tahsilat için bankaya verilen, bazı bayilerin çekleri karşılıksız çıktığı halde işleme alınmadı
ğı; karşılıksız çek bilgilerinin kayıtlara intikal ettirilmediği; böylece, provizyon limiti programının
devredışı bırakılarak, karşılıksız çek keşide eden bazı bayilere -özellikle yolsuzluğa adı karışan ba
yilere- mal verilmeye devam ettiği görülmüştür.
Yine, kasadan bankaya nakit para çıkışı yapılmış gibi muhasebe kaydı düzenlendiği; ancak,
paranın bankaya yatırılmadığı ve zimmet fiili oluştuğu görülmüştür.
Bazı bayilerin karşılıksız çeklerinin işleme alınmayarak; sürekli olarak, yetkisiz bir şekilde,
yeni çeklerle değiştirildiği görülmüştür.
Birkısım bayilerin karşılıksız çeklerinin muhasebe kayıtlarında tahsil edilmiş gibi gösterilerek
imha edildiği görülmüştür.
Bayilerden alınan birkısım çeklerin muhasebe kayıtlarında bankaya gönderilmiş gibi işleme
alındığı; ancak, çeklerin bankaya verilmeyerek, yok edildiği görülmüştür.
Yine, yolsuzluk olaylarını gizlemek amacıyla, çek döküm listelerinin, ödeme belgelerinin im
ha edildiği; bazı bayi borçlarının ilgisiz hesaplara aktarıldığı; özellikle, yılbaşı hesap açılışlarında,
çek, banka ve malzeme avansları hesaplarının eksik tutarlar üzerinden gerçekleştirildiği; çok sayı
da hayalî kasa, tediye, tahsil ve mahsup fişlerinin düzenlendiği tespit edilmiştir.
Bilançolarda yer alan stok hesaplarında kayıtlı miktarlara göre, ünite tanklarında bulunması
gereken akaryakıt miktarlarının noksan olduğu; bilançolardaki stok hesaplarının tutmadığı tespit
edilmiştir.
Özellikle, miktarlı çalışan, maliyet ve hasılat hesaplarında kayıtlı, satışı yapılan mal miktarı
nın mutlaka karşılıklı olarak birbirini tutması gerektiği halde, aralarında büyük farklılıklar olduğu
tespit edilmiştir.
Kasadan alınan nakit paraların yerine, personelin şahsî çekleri ile birkısım bayilere ait olan
çeklerin konulduğu; bunların, bir süre sonra tahsil edildiği; bu süre zarfında, Ofis paralarının, adı
geçenler tarafından sermaye olarak kullanıldığı; bu işlemin, Ofis bayileriyle işbirliği yapılarak ger
çekleştirildiği görülmüştür.
Resmî kurum ve kuruluşlar ile bayi müşterilerinden gelen havalelerin bir kısmının banka he
saplarına alınmadığı, bir kısmının eksik ve fazla tutarlarda ya da mükerrer olarak muhasebe kayıt
larına intikal ettirildiği görülmüştür.
Ofis Yönetim Kurulunca belirlenen kasa ve banka limitlerinin çok üzerinde kasa ve bankalar
da para bırakıldığı görülmüştür. Mesela, bankalarda 100 milyon liranın üzerinde para tutulmaması
gerektiği halde, 1994 Haziran ayında, dört bankada 186 milyar 957 milyon Türk Lirasının banka
hesaplarında tutulduğu belirlenmiştir. Çek ve banka hesaplarının, banka teyit yazılarıyla mutaba
katlarının olmadığı görülmüştür.
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Petrol Ofisinin toplam satış miktarının yaklaşık yüzde 20'sini karşılayan İstanbul Bölge Mü
dürlüğünden gönderilen paraların kontrol edilmediği, banka hesaplarında bulunduğu belirtilen yük
sek miktarlardaki paralarının nedeninin araştırılmadığı; bu hesaplarda neden yüksek miktarlarda
para tutulduğunun sorulmadığı anlaşılmıştır.
1992 yılından itibaren uygulamaya konulan ve uygulanmaları halinde yolsuzluk olmayacağı
iddia edilen bilgisayar programlarının, İstanbul Bölge Müdürlüğünde uygulanmaması düşündürü
cüdür.
Bu hususların, İstanbul Bölge Müdürlüğünde yolsuzluk ve usulsüzlük işlemlerinin oluşması
na, artarak devam etmesine ve sonuçta, Ofisin mal kaybına sebep olduğu belirlenmiştir.
Değerli milletvekilleri, POAŞ İstanbul Bölge Müdürlüğünde, 1992, 1993 ve 1994 yıllarında
meydana gelen yolsuzluk nedeniyle, 126 milyar lirası anapara olmak üzere, bayilerden tahsil edi
lemeyen müşteri kredi faizi tazminat tutarlarıyla, yolsuzluk olaylarının ortaya çıkmasından sonra
bayilerden yapılan tahsilatlar dikkate alındığında, Kasım 1994 tarihi itibariyle, kurum kaybının,
aşağı yukarı 196 milyar lira olduğu görülmüştür.
Yıllar itibariyle, paranın değer kaybını dikkate alacak olursak; yani, bugünkü değerlerle, bu ra
kamın, 4 ilâ 5 trilyon lira civarında olduğu tahmin edilmektedir.
Ayrıca, bu yolsuzluk olaylarıyla ilgili olarak, Ofis kasasından 38 milyar lira nakit alınmış ve
yerine, Ofis personeli veya bayilerin çekleri konulmuş; bu çekler bir süre sonra tahsil edilmiş olsa
bile, kurum, finans kaybına uğratılmış; Ofis paralan, personel ve bayiler tarafından sermaye olarak
kullanılmıştır.
Bu arada, Petrol Ofisi ile POAŞ Mensupları Sosyal Güvenlik Vakfının ortak olduğu Petrol Tur
Şirketinin, 1993 ve 1994 yıllarında yapılan usulsüz işlemler nedeniyle, 1995 yılı fiyatlarıyla 4,5
milyar lira zarara uğratıldığı anlaşılmıştır.
1994 yılında Kırıkkale'den İskenderun'a taşman benzin nakliyesiyle ilgili yapılan soruşturma
lar ve bu konuda elde edilen teknik bilirkişi ve laboratuvar raporlarıyla, taşınan benzinde bir karı
şımın olmadığı, uçaklara verilen jet yakıtlarının bozuk olmayıp, temiz ve kaliteli olduğunun Millî
Savunma Bakanlığınca belirlendiği, bu konuyla ilgili olarak mahkemeye verilen genel müdür ve
yönetim kurulu üyeleri ve diğer personelin beraat ettikleri tespit edilmiştir.
Değerli milletvekilleri, netice itibariyle, bu kurumumuzda usulsüzlük, yolsuzluk ortaya çıka
rılmış, kurum üzerinde denetlemeler sıklaştırılmış ve kuruma bir çekidüzen verilmeye çalışılmıştır.
Ancak, şu iyi bilinmelidir ki, KİT'ler arpalık olarak görüldüğü sürece, yönetim kurullarına ve ge
nel müdürlüklerine o müesseseyle ilgili olmayan insanlar getirildiği sürece, yolsuzluk ve usulsüz
lük iddialarıyla her zaman karşılaşmamız mümkün olacaktır, KİT'lerin üzerinde her zaman yolsuz
luk bulutları dolaşmaya devam edecektir; biz de, bu kürsülerden, daha çok, yolsuzluk, suiistimal ve
rüşvet önergelerini konuşmaya devam edeceğiz.
Peki, KİT'lerde bu yolsuzlukları yapanlar neye güvenerek, hangi cesaretle bu işleri yapıyorlar;
biraz önce anlattığımız, POAŞ İstanbul Bölge Müdürlüğündeki bu muhasebe oyunlarını hangi ce
saretle bu insanlar yapmaktadırlar? Hani, bir söz vardır halk arasında "fareyi cesaretli kılan, amba
rın deliğidir" derler. Herhalde, bu yolsuzluk ve usulsüzlükleri yapanları da cesaretli kılan, KİT'le
rin başına, ehliyetli, liyakatli yöneticileri getiremeyen hükümetler olsa gerektir diye düşünüyorum.
Bakınız, bu 55 inci Hükümet'işbaşına gelir gelmez, bürokraside âdeta bir fırtına estirdi;
KİT'ler de, elbette, bundan nasibini aldı. Birkısım KİT'in başında bulunan fevkalade ehliyetli, liya
katli yöneticiler, sorgusuz, sualsiz bir kenara konuldular; yerlerine, siyasî maksatlı tayinler yapıldı.
Bacanaklar, yeğenler, akrabalar, eski milletvekilleri, milletvekili adayları, KİT'lerin yönetim kurul- 212 -
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larına ve birtakım yönetim kurulu başkanlıklarına getirildiler. KİT'ler, dört aydan bu tarafa, âdeta,
ahbap yaran kolektif şirketi gibi çalışmaktadır; bunun tabiî sonucu olarak da, yapılan özelleştirme
ve ihalelerde etrafa pis kokular yayılmaktadır. Bazı firmaların kayırıldığı, peşkeş çeKldiği, hatta,
diyet ödendiği iddiaları ayyuka çıkmıştır. Siz, bu iddialardan rahatsız olmuyor musunuz değerli
milletvekilleri?
Bakınız, son olarak, enerji dağıtım şebekesi ihalesi konusunda basına yansıyan birtakım ha
berler var. Özellikle İstanbul ve Ankara dağıtım şebekelerinin belirli holdinglere verildiği söylen
tileri basında yer almaktadır. Birçok kuruluş ve işletme, geçtiğimiz dört ay içerisinde yok pahası
na satılmıştır.
KİT'lerin içinde bulunduğu finansman sıkıntısının giderilmesi, KİT'lerin faiz ve borç kıskacın
dan kurtarılması için hiçbir ciddî önlem alınmamıştır; aksine, işbaşına gelir gelmez, 54 üncü Hü
kümet döneminde kurulmuş olan, KİT havuzu dediğimiz tek hesap ortadan kaldırılmış ve bu fi
nansmana ihtiyacı olan, paraya ihtiyacı olan, masraflarım karşılamak için para arayan KİT'lerimiz,
maalesef, yine, ticarî bankaların insafına terk edilmiştir.
Bugün için ekonominin beş karadeliğinden birisi olan KİT deliğini kapatmadıkça, KİT'lerle il
gili hem personel yönünden hem teknolojik bakımdan hem finansman bakımından bir ciddî iyileş
tirmeye gitmedikçe, KİT'ler, ekonomimizin üzerinde bir kambur olarak görülmeye devam oluna
caktır.
Onun için, KİT'lerin yönetim kurullarına, o meslekle ilgisi olmayan insanlar getirilmemelidir.
Bunun, mutlaka önüne geçilmeli; yönetime, o kuruluşu bilen, o meslekle ilgili yöneticiler getiril• melidir. Yan kuruluşları olan vakıflar iptal edilmelidir. Özelleştirme dışında kalan KİT'lerin tekno
lojileri mutlaka yenilenmelidir. KİT'lerin finansman sorunu mutlaka çözülmelidir. Borç ve faiz kıs
kacından kurtarılmalı; havuz sistemi mutlaka tekrar uygulamaya sokulmalıdır. Yüksek Denetleme
Kurulunun fonksiyonları yeterli hale mutlaka getirilmelidir.
Değerli milletvekilleri, netice olarak şunu ifade ediyor ve sözlerime son vermek istiyorum.
Yılların elemeği, göznuru olan bu kuruluşlarımızı, b ı KİT'lerimizi, KİT'lerimizde tüyü bitmedik
yetimin hakkı olduğunu bilen, ahlakî ve manevî değerlere sahip, Allah'tan korkan, ahret gününe
inanan bir nesil, bir toplum yetiştirmek mecburiyetindeyiz diyorum; hepinize saygı ve hürmetleri
mi sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın özgün.
Şimdi, Demokratik Sol Parti Grubu adına, Sayın Ali Rahmi Beyreli konuşacaklar.
Buyurun Sayın Beyreli. (DSP sıralarından alkışlar)
DSP GRUBU ADINA ALİ RAHMİ BEYRELİ (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde meydana gelen yolsuzluk, usulsüzlük iddialarını araştırmak ve
alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla kurulan (10/5) esas numaralı Türkiye Büyük Mil
let Meclisi araştırma komisyonu raporu sonrası, Meclis İçtüzüğünün 105 inci maddesinin ikinci fık
rasına göre, yine aynı konuyla ilgili olarak kurulan ve çalışmalarını tamamlayan (10/160) esas nu
maralı Meclis araştırması komisyonu raporu üzerinde Demokratik Sol Parti Grubu adına, görüş ve
düşüncelerimi sunmak üzere, huzurunuzda bulunmaktayım. Konuşmama başlamadan önce, şahsım
ve Grubum adına, hepinizi saygılarımla selamlarım.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmama, geçen hafta haber bültenlerinde yer alan bir
haberden alıntılar yaparak başlamak istiyorum. Türkiye'nin IMFden (Uluslararası Para Fonu) 1
milyar dolar yardım almak için her türlü yolu denediği bir dönemde, Güney Kore, ekonomisini düz
lüğe çıkarmak için, IMFden 55 milyar dolar yardım aldı. Güney Kore'nin, ekranlara yansıyan bu
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karışık yüzünün altında, dünya finans çevrelerinin güven beslediği bir ülke yatıyor. Çok değil,
1950'li yılların başından itibaren Güney Kore, Kuzey'iri işgaliyle baş etmeye çalışan geri kalmış bir
ülkeydi. Türkiye'nin asker gönderip topraklarında şehit verdiği bu ülkenin 1950'li yıllarda kişi ba
şına düşen millî geliri 300 dolar civarındaydı. Türkiye'nin aynı dönemde kişi başına düşen millî ge
liri ise 1 000 doların biraz üzerindeydi; yani, Kore'yi, o yıllarda, birkaç kat geride bırakıyorduk;
ama, ne olduysa oldu, Güney Kore, 1980'Ii yılların başından itibaren büyük bir sıçrama yaşadı. Bu
gün, kişi başına düşen millî geliri 12 bin dolar civarında. Türkiye ise, hâlâ 2 0 0 dolar seviyesinde
bir millî gelire sahip. Yani, bir zamanlar kurtarmak için askerlerimizi yolladığımız Güney Kore,
Türkiye'yi birkaç defa sollayıp geçti.
Aslında, Güney Kore, IMF gibi eli sıkı bir kurumun 55 milyar dolarını alacak güveni oluştur
mak için çok çabaladı. Öncelikle, 1979'da gerçekleşen askerî darbenin sorumlularından yolsuzluk
yapanları hapse attı. Aralarında Daevvoo ve Hyundai gibi dev firmaların yöneticilerinin de bulun
duğu birçok kişi, rüşvet verme suçuyla cezalandırıldı. Bizdeki gibi onlarda da var olan devlet me
murlarını koruyan yasalar kaldırıldı, rüşvet alan ve yolsuzluk yapan devlet bürokrasisi temizlendi.
Kameralar karşısında ağlayan devlet başkanının oğlu Kim Huyul Çul, rüşvet alma suçundan ceza
landırıldı ve içeri atıldı ve bugünlere gelindi. IMF, Kore'ye, dün, bir kalemde 55 milyar dolar kre
di verdi.
Sayın Başkan, IMF, bize 1 milyar dolar vermek için kırk dereden su getirtiyor; ancak, Güney
Kore'ye bir kalemde 55 milyar doları verebiliyor... Bu olayı, ülkemiz açısından iki şekilde yorum
layabiliriz diye düşünüyorum. Birincisi, Güney Kore'de yıllardan beri meydana gelen gelişmeler,
büyük yolsuzluk ve hırsızlıkların, rüşvet ve soygun olaylarının varlığını ortaya çıkarmış; dolayısıy
la, yolsuzluğu, hırsızlığı bol olan Güney Kore'ye, IMF destek çıkmış olabilir. Yani, Güney Kore'de
ki çok sayıda yolsuzluk, IMF için, bu ülkeye yüklü bir yardım yapılmasında etkileyici bir kriter ol
muş olabilir. Bu çerçevede, bize de, ülkemizde herhangi bir yolsuzluk, rüşvet, soygun ve benzeri
olaylar yaşanmadığı için -ki, olmadığı, bugüne kadar bu suçlardan yakalanıp cezalandırılan kimse
olmadığından anlaşılabilir- IMF, bize 1 milyar doları vermekte zorlanmaktadır. Yani, yolsuzluğu
bol olan Güney Kore bolca yardım alırken, yolsuzluğu olmayan ülkemize yardım yapılmamaktadır
diye düşünebiliriz. Bu, iyimser bir yaklaşımdır.
IMF tarafından Güney Kore'ye yapılan 55 milyar dolarlık yardımın ikinci yorumu ise -ki, bi
zim için acıdır- şu olabilir: Güney Kore'de yıllardan beri meydana gelen yolsuzluk ve hırsızlıkla
rın, rüşvet ve soygun olaylarının varlığı ortaya çıkarılmış ve tüm bu yolsuzluklar ve soygun olay
larının üstüne gidilerek, bu olaylara karışanlar, kim olduklarına bakılmaksızın -devlet başkanının
oğlu bile- cezalandırılmış. Dolayısıyla, Güney Kore'de halkın parasını gasp edenlerin yakalanıp ce
zalandırılmasıyla, bu ülkede "temiz toplum, temiz siyaset" konusunda kararlı adımlar atılmış, alı
nan yardımların heba edilmeyeceği kanıtlanmıştır. Bu durumda da, IMF, bu ülkeye gerekli yardı
mı yapmıştır. Biz de ise, yıllardır yapılan yolsuzluklar, hırsızlıklar, rüşvet olayları yapanın yanına
kâr kaldığı için, alınabilecek yardım yine belli kesimler tarafından gasp edileceği için, IMF, bize
güven duymayarak yardım yapmamaktadır. Eğer bu yorum doğruysa, bizim için gerçekten acıdır
ve utandırıcıdır.
IMF'nin bize yardım etme konusunda ayak sürümesinin gerçek nedenini bilemeyiz; ama, bil
diğimiz bir şey varsa, o da, ülkemizde yıllardır yolsuzlukların yapıldığı, bunların çoğu kanıtlanma
sına rağmen, çeşitli yöntemlerle, yapanlardan hesap sorulmadığıdır. Bu nedenledir ki, halkımız,
Parlamentoya ve bürokrasiye, artık, güven duymamaktadır. Oysa, Türkiye, hiçbir şey yapmasa, sa
dece, yapılan yolsuzlukların hesabını faillerinden sorsa, temiz toplum, temiz siyaset ilkesini haya
ta geçirse ve bundan sonra bu tür yolsuzlukların olmaması için idarî ve caydırıcı tedbirleri alsa, ina
nıyorum ki, bugünkü sorunlarının yarısından fazlasını çözer.
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Değerli milletvekilleri, bugün burada ikinci kez görüştüğümüz Petrol Ofisinde meydana gelen
yolsuzluk ve usulsüzlükler, bugüne kadar, ülkemizde yaşanan bu tür yüzlerce olaydan sadece biri
dir. Araştırma Komisyonu raporu incelendiğinde, gerçekten vahim sonuçlar ortaya çıkmaktadır.
Örneğin, bırakın tümünü, sadece bir kişi için isnat edilen suçlar bile korkutucu boyuttadır:
Kasada fiilen bulunan para ile kasa kayıtlarının mutabık olması gerektiği halde, kasa fazlası
oluşturulmak suretiyle kasadan para almak veya doğrudan zimmete para geçirmek.
Tahsilat için bankaya verilen bazı bayilerin çekleri karşılıksız çıktığı halde, işleme almamak,
karşılıksız çek bilgilerini kayıtlara intikal ettirmemek; böylece, provizyon limiti programı devre dı
şı bırakılarak, karşılıksız çek keşide eden bayilere ve özellikle yolsuzluğa adı karışan bayilere mal
verilmesine neden olmak.
Kasadan bankaya nakit akışı yapılmış gibi muhasebe kaydı düzenlemek; ancak, parayı ban
kaya yatırmamak ve zimmet fiilinin oluşmasına neden olmak.
Bazı bayilerin karşılıksız çeklerini işleme almayarak, sürekli olarak yetkisiz lir şekilde yeni
çeklerle değiştirmek.
Birkısım bayilerin karşılıksız çeklerini muhasebe kayıtlarında tahsil edilmiş gibi göstererek
imha etmek.
Bayilerden alınan birkısım çekleri, muhasebe kayıtlarında bankaya gönderilmiş gibi işleme al
mak; ancak, bankaya vermeyerek yok etmek.
Bazı bayilerin müşteri kredisi kapsamında verdiği çekleri zamanında tahsil etmemek ve yeni
çeklerle yetkisiz bir şekilde değiştirmek.
Müşteri kredisi karşılığında mal alan bayilerden eksik faiz almak.
Bazı bayilerin borçlarını muhasebe kayıtlarında tahsil edilmiş gibi göstermek; ancak, borcu
başka bayiin hesabına aktarmak.
Yolsuzluk olaylarını gizlemek amacıyla çek döküm listelerini tanzim etmemek, bunlardan bir
kısmını yok etmek, ödeme belgelerini imha etmek, bazen bayi borçlarını ilgisiz hesaplara aktar
mak.
Yılbaşı hesap açılışlarını, özellikle çek, banka ve malzeme avansı hesaplarını eksik tutarlar
üzerinden gerçekleştirmek; çok sayıda hayalî kasa tediye ve tahsil fişleri ile mahsup fişleri düzen
lemek.
Bankalardan alınan hesap ekstrelerinin tamımına yakını ile birkısım günlük yevmiye dosyala
rını imha etmek.
Bazı bayilerden, nakit karşılığında yapılan satışların yerine çek almak, bu çeklerin tahsil edil
diği süreye göre faiz tahakkuk ettirmemek, bayilere finans imkânı tanımak.
Resmi kurum ve kuruluşlar ile bayi müşterilerden gelen havalelerin bir kısmını banka hesap
larına almamak, bir kısmının ise eksik ve fazla tutarlarda ya da mükerrer olarak muhasebe kayıtla
rına intikal ettirmek.
Sonuç olarak, sadece bir tek kişi olarak, zamanının parasıyla 100 küsur milyar, bugünkü pa
rayla ise 1 trilyon Türk Lirasına yakın, kurumun zarara uğratılması. Petrol Ofisi kurumunda, ince
lenen yıllarda yapılan yolsuzlukların toplamı ise hak getire; bugünkü parayla 5 trilyon Türk Lirası
civarında. Mühendis olmam itibariyle muhasebeden pek anlamam; ama, iddialara ve tespitlere gö
re, maşallah, muhasebe alanında yapılabilecek bütün yolsuzluklar yapılmış... Korkunç bir şey...
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bazı kişiler, yıllarca bütün bunları yapıyorlar; ancak,
tüm yapılanlar, müşteri şikâyet mektupları üzerine yapılan bir araştırma sonucu; yani, tesadüfen or-215-
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taya çıkıyor. Demek ki, bazı müşteriler şikâyet etmese, aynı kurulu soygun düzeni devam ettirile
cek; yani, sistem buna müsait. Belki sistem, belki de 1980 sonrası toplumumuzda egemen olmaya
başlayan yozlaşmanın neticesinde oluşan köşe dönmeci, adamsendeci yaklaşımlarımız bu olaylara
neden oluyor, belki her ikisi de birden. Bence, her ikisi de birden; yani, hem sistemimiz -bağımsız
denetim ve yargıı '.n tam anlamıyla kurulamamış olması ve cezaî hukukumuzdaki yetersizlikler; ya
ni, yapılanların yapanın yanına kâr kalması, yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet ve çete olaylarını beslemek
te- hem de globalleşme, liberalleşme uğruna her türlü köşe dönmeci zihniyeti ve bu uğurda her tür
lü oluşumu mubah sayan anlayışımız bu olaylara neden oluyor.
Değerli milletvekilleri, geliri, o zaman, hem sistemimizde etkili denetim mekanizmalarını ku
ralım hem de anlayış ve yaklaşımlarımızı değiştirelim.
Gelin, yetkili, güçlü ve etkili bir bağımsız denetim sistemi kuralım; Yüksek Denetleme Kuru
lunu, şeklen Meclis Başkanlığına bağlı, özünde idarî ve malî yönden bağımsız, güçlü, etkili bir ha
le getirelim. Bu yönde, DSP olarak hazırladığımız yasa teklifi iki yıldır Meclis gündeminde bekle
mektedir; gelin, bu yasayı hep birlikte çıkaralım.
Gelin, yargıyı bağımsız hale getirelim ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan, Hüküme
tin ve bürokrasinin temsilcilerini çıkaralım. Gelin, bu konuyla ilgili, DSP olarak hazırladığımız
anayasa değişiklik teklifine destek verin.
Gelin, tüm gelişmiş ülkelerde olan adlî polis teşkilatını hep birlikte kuralım.
Gelin, milletvekili dokunulmazlığını sınırlayalım.
Gelin, Memurin Muhakematı Hakkında Kanundaki dokunulmazlıkları sınırlayalım ve tüm
bunları birlikte yapalım; tüm bunların onurunu, şerefini, 20 nci Dönem milletvekilleri olarak hep
birlikte paylaşalım.
Yüce Meclisimizin sorumluluğunu yerine getireceğine inanıyor; beni dinlediğiniz için hepini
ze saygılar sunuyorum. (DSP ve CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Beyreli.
Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Metin Arifağaoğlu konuşacak.
Buyurun Sayın Arifağaoğlu. (CHP sıralarından alkışlar)
CHP GRUBU ADINA METİN ARİFAĞAOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde yolsuzluk ve usulsüzlük nedeniyle 1993 ve 1994 yılların
da meydana gelen kurum zararının tespit edilmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyo
nu raporu üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; sizleri, şahsım
ve Grubum adına saygıyla selamlıyorum.
Bu kürsüden yapılan konuşmaların büyük bir bölümünü yolsuzluk ve usulsüzlük tartışmaları
almaktadır. Bu durum, devletin işleyen çarkları arasında bir eksikliğin olduğuna işarettir. Daha çok,
nakit paranın döndüğü birimlerde yolsuzluk ve usulsüzlükle karşılaşıyoruz. Sistemin iyi kurulma
dığını, yolsuzluk ve usulsüzlüğü sıcağı sıcağına ortaya çıkaracak bir kontrol mekanizmasının bu
lunmadığını açıkça görüyoruz.
Görüşülmekte olan (10/160) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporunda detaylı
bir şekilde açıklandığı üzere, komisyonumuzun uzun süren çalışmaları ve komisyonumuza bağlı
olarak görev yapan değerli elemanların özverili çalışmaları sonucunda, Petrol Ofisi Genel Müdür
lüğünün 1992,1993 ve 1994 yıllarında uğradığı kurum zararı kesin olarak ortaya konulmuştur. Ya
pılan toplantılarda 58 kişinin bilgisine başvurulmuştur.
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Petrol Ofisi îstanbul Bölge Müdürlüğünde meydana gelen yolsuzluk olaylarının 1992 yılına ait
bölümü (10/5) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporunda ele alınmakla birlikte, bah
se konu yolsuzluk olaylarının 1992 yılından başlayıp, 1993 ve 1994 yıllarında artarak ve gittikçe
yoğunlaşarak devam etmesi nedeniyle, (10/5) esas numaralı Araştırma Komisyonu raporundan
sonra Komisyonumuza gelen yeni bilgi ve belgeler dikkate alınmış, bütün bu yolsuzluk olayları
1992,1993 ve 1994 yılları itibariyle yeniden bir bütün halinde incelemeye alınmış ve böylece sağ
lıklı bir sonuca varılabilmiştir.
Petrol Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünde akaryakıt ve madenî yağ satışı yapan bayilerden 8'i
kayırılmış ve kullanmıştır. Bu 8 bayiin çekleri ilgili bankalara geç intikal ettirilmiştir. Bu kayırılmayla yetinilmemiş, yine, bu 8 bayiin çekleri karşılıksız çıkmış, çekler yenileriyle değiştirilmiştir.
Bunlar da yine karşılıksız çıkmıştır. Buna rağmen, depodan bu 8 firmaya mal verilmeye devam
edilmiştir.
Usulsüzlük bu kadar mıdır; hayır, devamı vardır. Karşılıksız çekleri takip edemeyen, kontrol
ve denetimi kaybeden Petrol Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğü nakit parayı da kontrol edememiştir;
çünkü, yolsuzluk zinciri kurulmuştur. Günlük satışlardan tahsil olunan nakit paralar, akşam üzeri,
ilgili ve yetkililer tarafından, istenildiği kadar, kasadan alınmıştır. Alınan nakit paraların yerine, ka
sa hesabı tutsun diye, çekler konulmuştur. Bu çeklerin bir kısmı bayilere ait, diğer bir kısmı da ba
yi olmayan kişiler ve veznedara aittir.
Diğer yolsuzluk olaylarına kısaca değinirsek: Kasadan bankaya nakit para çıkışı yapılmış gibi
muhasebe kaydı düzenlendiği; ancak, paraların bankalara yatırılmadığı ve fiilen zimmetin oluştu
ğu; bayilerden alman bir kısım çeklerin, muhasebe kayıtlarında, bankaya gönderilmiş gibi işlem ya
pıldığı; ancak, çeklerin bankaya verilmeyerek, yok edildiği; bazı bayilerin borçlarının, muhasebe
kayıtlarında, tahsil edilmiş gibi gösterildiği; ancak, borcun başka bayiin hesabına aktarıldığı; bilan
çolarda yer alan stok hesaplarında kayıtlı miktarlara göre ünite tanklarında bulunması gereken
akaryakıt miktarlarının noksan olduğu, açıkça stok miktarlarıyla oynanıldığı; bankalardan alman
hesap ekstrelerinin çoğunluğunun ve günlük kasa fişlerinin bir kısmının imha edildiği; Ofis Yöne
tim Kurulunca belirlenen kasa ve banka limitlerinin çok üzerinde, kasa ve bankalarda, para bırakıl
dığı; kasa, çek, müşteri kredisi ve banka işlemlerinin sorumluluğunun sadece finansman şefine bı
rakıldığı, adı geçen yetkililerce denetlenmediği, çek ve banka hesaplarının mutabakatlarının yapıl
madığı; bilanço dönemleri itibariyle, banka teyit yazıları ile mizan bakiyelerinin büyük ölçüde fark
lılık arz ettiği.
Yapılan tetkik ve incelemelerden sonra, Petrol Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünde yolsuzlu
ğa adı karışan bayilerin anapara borçları ile Ofis personeli üzerinde bulunan zimmetler toplamı 143
675 992 144 liradır; ancak, bayilerden yapılan birkısım tahsilatlardan sonra, 8 bayiin toplam ana
para borcu -herhangi bir faiz falan yok, sadece anapara borcu- 125 342 750 277 liradır. Üç memu
run anapara zimmeti de 1 865 369 158 lira olmak üzere, toplam kurum zararı 127 208 119 385 li
radır.
Diğer taraftan, Ofis kasasından nakit para alarak, yerine, muhtelif bayiler ve veznedara ait çek
konularak alınan toplam para miktarı 38 211 576 858 lira. Bu miktar, adı geçen Ofis bayileri ve
veznedar tarafından, belirli bir süre sermaye olarak kullanılmıştır. Ofis kasasından alınan bu para
lardan, bir bayie ait bulunan 1 404 577 737 lira tahsil edilememiş, diğer kısmı tahsil edilmiştir. An
cak, günlük yevmiye dosyalarından bir kısmının bulunamaması, günlük kasa fişleri eklerinde çek
döküm listelerinin olmaması, çek tutarlarının banka hesaplarına global olarak geçmesi, bir banka
ya ait ekstrelerin temin edilememesi, Ofis kayıtlarında varlığı tespit edilen diğer bir bankaya ait
çeklerin kime ait olduğunun belirlenememesi nedenleriyle, İstanbul Bölge Müdürlüğü kasasından
alınarak, yerine çek konulan ve bilahara geri ödenen para miktarı tam olarak tespit edilememiştir.
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Petrol Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünce, bunca yanlış
işler olurken, Genel Müdürlüğe hiçbir konu intikal ettiril; lemis midir? Petrol Ofisi İstanbul Bölge
Müdürü Necdet Özgen hakkında, kurumda çalışan iki pt ;onel, ayrı ayrı zamanlarda, Genel Mü
dürlüğe mektup yazıyorlar, bölge müdürlerinin yanlış u sulamalarını belirtiyorlar; âdeta, ileride
doğacak olayların ihbarcısı oluyorlar. Bunların üzerinde duracak vaktim yok; ancak, İstanbul Böl
ge Müdür Muavini Numan Yurduseven, Bölge Müdürü Necdet Özgen hakkında, 3 Temmuz 1992
tarihli dilekçesiyle Genel Müdüre şikâyette bulunuyor; Bölge Müdürü Necdet Özgen'in yanlış uy
gulamalarını 6 başlık altında topluyor. Bunlardan birine değinmek istiyorum.
İstanbul Bölge Müdürlüğü, İzmit Bölge Müdürlüğüne 30 Mart 1992 tarih ve 931 sayılı faks
la, Tuzla Kanlımandıra mevkiindeki akaryakıt bayiinin müracaatı halinde "Ofisimiz cari usulleriy
le mal teslimatında bulunulmasını arz ederiz" diyor ve altındaki iki imzadan biri Müdür Necdet Öz
gen, diğeri Müdür Muavini Numan Yurduseven'e ait bulunuyor. İmza işleminin bitmesinden son
ra, "Ofisimiz cari usulleri" kısmı, teknolojinin yeni imkânlarıyla daksilleniyor, bu kısma el yazısıy
la "açık çek karşılığında" kelimeleri yazılıyor ve İzmit Bölge Müdürlüğüne bu şekliyle fakslanıyor.
Yazının bir sureti elimizdedir.
İzmit Bölge Müdürlüğü tereddüte düşüyor ve 1.4.1992 tarihinde Numan Yurduseven'i telefon
la arıyor; böylece, Numan Beyin, yazının değiştirilmesinden haberi oluyor. Herhangi bir işlem ya
pılmamasını, durumun tekrar Bölgeden sorulmasını istiyor. İstanbul Bölge Müdürü geri dönüş ya
par mı; yapmıyor. İstanbul Bölge Müdürlüğünden İzmit Bölge Müdürlüğüne hitaben tekrar yazı ya
zılıyor. Önceki yazıda elle yazılan kısım, bu defa "açık çek karşılığında mal verilmesi" şeklinde bil
gisayarla yeniden yazılıyor; ancak, alttaki iki imzadan Numan Yurduseven'in yerine, diğer Bölge
Müdür Muavini Cemal Şamlıoğlu'nun ismi açılıyor.
İstanbul Bölge Müdürü Necdet Özgen'in mevzuat harici çalışmalarını engelleyen, engelleme
ye çalışan Numan Yurduseven Trabzon'a tayin ediliyor. Aradan beş yıl geçiyor, Numan Yurduse
ven halen Trabzon'da Bölge Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor; eski Bölge Müdürü Necdet
Özgen, yargı önünde hesap veriyor.
Buradan şunu söylemek istiyorum; üstler, siyasî veya diğer nedenlerle yanlış talimatlar verse
dahi, astlar -mevzuat dışına çıkmadan- muamele yapmazlar. Buna rağmen, diktatörlük hevesine ka
pılanların sonu hüsranla neticelenmektedir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Petrol Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünde yapılan bu
uzun süreli yolsuzluk, hırsızlık ve usulsüzlükleri Genel Müdürlük neden fark edememiştir; Genel
Müdürlük personeli tarafından görülmesi gereken konular nelerdir; biraz da bunlara değinmek is
tiyorum.
İstanbul Bölge Muhasebe Servisince, 1993 ve 1994 yıllarında tanzim edilen 6 ara bilanço ile
31.12.1993 tarihli yıl sonu bilançolarının ekindeki belgelere göre, banka, çek, stok, maliyet ve hâ
sılat hesaplarının tutmadığı; bilanço hesaplarının dönem başı açılışlarının eksik tutarlar üzerinden
gerçekleştirildiği; yıl sonlarında Genel Müdürlükçe çıkarılan bilanço teslimatlarına aykırı olarak
bilanço çıkarıldığı ve birkısım eklerinin bilanço ekine konulmadığı; banka hesaplarında, Petrol Ofi
si Yönetim Kurulunca belirlenen kasa ve banka limitlerinin çok üzerinde para bırakıldığı; İstanbul
Bölge Müdürlüğündeki muhasebe personelinde meslekî yetersizlikler bulunduğu bilindiği halde,
adı geçen bölgeden gelen bilançoların incelenmeden kabul edildiği; Petrol Ofisinin toplam satış
miktarının yaklaşık yüzde 20'sini karşılayan İstanbul Bölge Müdürlüğünden gönderilen paraların
kontrol edilmediği; banka hesaplarında bulunduğu belirtilen yüksek miktardaki paraların nedenle
rinin araştırılmadığı; 1992 yılından itibaren uygulamaya konulan ve uygulanmaları halinde yolsuz
luk olmayacağı iddia edilen bilgisayar programlarının İstanbul Bölge Müdürlüğünde uygulanma-218-
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dığı hususu konunun uzmanı daire başkanlıklarınca bilinmesine rağmen, inceleme konusu yaptırıl
madığı; bütün bölgelerin bilgisayarla donatılmasına rağmen, İstanbul'un bilgisayara geçemeyişi
şüphe uyandırmamıştır.
1994 yılının ağustos ayı içerisinde İstanbul Bölge Müdürlüğünde inceleme yapan komisyon
tarafından yolsuzluk olaylarının önemli belirtileri tespit edilmesine rağmen, konulann müfettiş ma
rifetiyle incelettirilmediği; İstanbul Bölge Müdürlüğünde, kasa, banka, çek gibi kıymetlerin sayım
ve mutabakatıyla görevlendirilen müfettişlerin yolsuzluk olaylarını tespit edemediği.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümet, Petrol Ofisinin özelleştirme programında bu
lunduğunu belirtiyor. Özelleşecek bir kurumda personel alımının ve tayin furyasının hat safhada ol
duğunu hiç gördünüz mü? İmtihanların nasıl yapıldığını duydunuz mu? 53 ve.54 üncü Hükümet
ler; yani, Sayın Mesut Yılmaz'ın Başbakanlığı döneminde, Petrol Ofisine 600'e yakın personelin
alındığını biliyor musunuz?
Petrol Ofisinin bir aile şirketi haline getirilmiş olduğunu basından okumuşsunuzdur. Sayın
Başbakanın evinde çalışan Gürcan Onay Hanımefendinin ağabeyi olan Gültekin Onay'ın, Petrol
Ofisi Genel Müdür Yardımcısı olarak atandığını basından duymuşsunuzdur.
AHMET KABİL (Rize) - Hangi başbakanın?.. Onu da söyle; başbakan deyince yanlış anlaşı
lıyor.
METİN ARİFAĞAOĞLU (Devamla) - Basın kupürleri burada.
Ben, bu atamalara şunun için değinme ihtiyacı duydum: Komisyon raporumuzun 2, 5,7,9 ve
11 no'lu önerileri, bugüne kad , Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünce ve Başbakanlıkça yerine geti
rilmemiştir. 3 ve 8 sayılı tekliflerimizin uygulanmasında, akraba, eş, dost ve siyaset üçgeninden
uzaklaşıp, liyakatli bürokratların işbaşına getirilmeleri esas alınmal.dır. Liyakata dayanmayan ta
yinler sonucu, Petrol Ofisi için tekrar araştırma komisyonları kurulursa şaşmayalım. Basında yer
alan tayinlerin yanlış olmasını ümit ediyor, Sayın Başbakan ve bakanlardan bu konuda yanıt bek
liyorum.
Petrol Ofisini yine bu şekilde arpalık olarak kullanacaktıysanı: neden araştırma komisyonu
kuruldu, bunca mesai neden harcandı? (DYP sıralarından alkışlar)
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Arifağaoğlu, 1 dakika içerisinde toparlayınız.
METİN ARİFAĞAOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; halkımız, uzun
süredir, temiz toplum, temiz siyasetçi arayışı içerisine düşmüştür. Bu doğrultuda, ülkenin her ye
rinden, temiz topluma giden yolların açılması konusunda demokratik talepler yükselmektedir. Şim
di, bize düşen görev, toplumun her kesiminde yer alan ve kurumlaşan, yolsuzluk, usulsüzlük, soy
gun, vurgun ve mafya düzenini ortadan kaldıracak girişimlerde birliktelik sağlamak; bu yolda, her
türlü yasal ve idarî yapılanmanın gereğini yerine getirmektir. 20 nci Dönem milletvekilleri olarak
bu onuru birlikte paylaşalım. Önce, Meclisten başlayarak, dokunulmazlıklarımızı...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Arifağaoğlu.
METİN ARİFAĞAOĞLU (Devamla) - 1 dakikada bitiriyorum.
BAŞKAN - Süreniz bitti efendim. 1 dakikayı verdim; o ilave süreyi de kullandınız.
METİN ARİFAĞAOĞLU (Devamla) - Araştırma komisyonunda emeği geçenlere teşekkür
ediyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Arifağaoğlu.
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Nabi Poyraz; buyurun Sayın Poyraz. (ANAP sıralarından
alkışlar)
ANAP GRUBU ADINA NABİ POYRAZ (Ordu) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
(10/160) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerinde ANAP Grubunun görüşle
rini arz etmek üzere huzurunuzdayım; Yüce Meclise saygılar sunarım.
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya ve arkadaşları tarafından verilen önergeyle, POAŞ İstanbul Bölge Müdürlüğünde meydana gelen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak ve
alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla (10/5) esas numaralı bir araştırma komisyonu ku
rulmuştur. Bu komisyon, şahsımın başkanlığında, çalışmalarını yürütmüştür ve meydana gelen
olayları tespit etmek için bir alt komisyon teşekkül ettirilmiştir. Bu komisyon, Başbakanlık Teftiş
Kurulu Başkanlığınca görevlendirilen müfettişlerden de istifade etmek suretiyle, çok detaylı ince
lemeler yapmış ve sonuçta, 12.5.1996 tarihli (10/5-43) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyo
nu raporu tanzim edilmiştir.
(10/5) esas numaralı rapor, ilgili cumhuriyet başsavcılığına intikal ettirilmeden evvel, POAŞ
tarafından haklarında suç duyurusunda bulunulan kişilerden ayrı olarak, birkısım Ofis elemanları
hakkında da cezaî davalar açılmış olup, bu davalıların yargılamalarına, ait oldukları mahkemeler
de devam edilmektedir.
.Türkiye Büyük Millet Meclisinin (10/5) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Baş
kanlığınca, POAŞ İstanbul Bölge Müdürlüğünün 1992 yılı hesapları, ticarî defter ve kayıtları, tüm
işlem dosyaları titizlikle incelenmiş ise de, Komisyonumuzun çalışma süresinin sona ermesi nede
niyle, ancak 1992 yılı faaliyetleri incelenmiş; 1993, 1994 ve 1995 yılı hesapları tam olarak incelenemediğinden, Bartın Milletvekili Zeki Çakan ve 21 arkadaşının verdiği önergeye istinaden, İçtü
züğün 105 inci maddesi uyarınca, ikinci bir araştırma komisyonu kurulmuştur. Bu komisyon, 1993,
1994 ve 1995 yıllarında meydana gelen kurum zararlarının tespit edilebilmesi amacıyla kurulan
(10/160) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonudur.
(10/5) esas numaralı Araştırma Komisyonu çalışmalarında olduğu gibi, yine, aynı döneme ait,
İstanbul Bölge Müdürlüğünün muhasebe işlemleri bir bir incelenmiş, söz konusu yolsuzluk olayla
rının detayları çıkarılmış, kurumca yapılan işlemler değerlendirilmiştir. Bu incelemeler ve değer
lendirmelerde, zimmet, emniyeti suiistimal, görevi kötüye kullanma, dolandırıcılık, denetim göre
vini ihmal fiileri ile ilgililerce gerçekleştirilmeyen tahsilat, fazla ödeme gibi, bayilere teminine yö
nelik eylemlerin olup olmadığı araştırılmıştır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yapılan bu çalışmalar sonucunda düzenlenen ve Yüce
Meclisimize sunulan (10/5) esas numaralı Komisyon raporunda da geniş bir biçimde yer verildiği
üzere, (10/160) esas numaralı Komisyon raporunda yapılan incelemeler ve tespit edilen konular
aşağıda belirtilmiştir:
Tahsilat için bankaya verilen bazı bayilerin çekleri karşılıksız çıktığı halde işleme alınmadığı;
karşılıksız çek bilgilerinin kayıtlara intikal ettirilmediği; böylece, provizyon limiti programının
devredışı bırakılarak karşılıksız çek keşide eden bazı bayilere -özellikle yolsuzluğa adı karışan ba
yilere- mal verilmeye devam edildiği tespit edilmiştir.
Kasadan, bankaya nakit para çıkışı yapılmış gibi muhasebe kayıtları düzenlenmiş; ancak, pa
ranın bankaya yatırılmadığı ve zimmet fiili oluşturulduğu tespit edilmiştir.
Bayilerden alınan birkısım çeklerin, muhasebe kayıtlarında, bankaya gönderilmiş gibi işleme
alındığı; ancak, çeklerin bankaya verilmeyerek yok edildiği tespit edilmiştir.
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Bazı bayilerin karşılıksız çekleri işleme alınmayarak, sürekli olarak, yetkisiz bir şekilde yeni
çeklerle değiştirilmiştir.
Kasada fiilen bulunan para ile kasa kayıtlarının mutabık olması gerektiği halde, kasa fazlası
yaratılmak suretiyle, kasadan para alındığı veya doğrudan zimmete para geçirildiği tespit edilmiş
tir.
Yolsuzluk olaylarını gizlemek amacıyla, çek döküm listelerinin, ödeme belgelerinin imha edil
diği, bazı bayi borçlarının ilgisiz hesaplara aktarıldığı, yılbaşı hesap açılışlarının, özellikle, çek,
banka ve malzeme avansı hesaplarının eksik tutularak, hesapların üzerinde oynandığı ve çok sayı
da hayalî kasa tediye ve tahsil fişleriyle, mahsup fişlerinin düzenlendiği tespit edilmiştir.
Bilançolarda yer alan stok hesaplarının kayıtlı miktarlarına göre, ünite tanklarında bulunması
gereken akaryakıt miktarlarının noksan olduğu, bilançolarda stok hesaplarının tutmadığı görülmüş
tür.
Akaryakıt müşteri kredisi kapsamındaki bazı faturalara ticaret şube müdürlüğü tarafından fa
iz tahakkuk ettirilmediği, bazı faturalara ise faiz tahakkuk ettirildiği görülmüştür.
Miktarlı çalışan maliyet ve hâsılat hesaplarında kayıtlı satışı yapılan mal miktarının, mutlaka,
karşılıklı olarak birbirini tutması gerektiği halde, aralarında büyük ölçüde farklılık olduğu tespit
edilmiştir.
Bazı bayilerin borçlarının, muhasebe kayıtlarında tahsil edilmiş gibi gösterildiği, ancak bu
borçların başka bayilerinin hesaplarına aktarıldığı tespit edilmiştir.
Birkısım bayilerin aldıkları mal bedelleri geç tahsil edildiği halde, herhangi bir faiz alınmadı
ğı ve böylece, bu bayilere menfaat temin edildiği görülmüştür.
Bazı bayilere nakit karşılığında yapılan satışların yerine çek alındığı ve bu çeklerin tahsil edil
diği süreye göre faiz tahakkuk ettirilmediği görülmüştür.
Kasadan alınan nakit paraların yerine, personelin şahsî çekleri ile birkısım bayilere ait çekle
rin konulduğu, bunların bir süre sonra tahsil edildiği, bu süre zarfında, Ofis paralarının adı geçen
ler tarafından sermaye olarak kullanıldığı, bu işlemin Ofis bayileriyle işbirliği yapılarak gerçekleş
tirildiği görülmüştür.
Bankalardan alman hesap ekstrelerinin çoğunluğunun ve günlük kasa fişlerinden bir kısmının
imha edildiği görülmüştür.
Resmî kurum ve kuruluşlar ile bayi müşterilerden gelen havalelerin bir kısmının banka hesap
larına alınmadığı, bir kısmının bölge arşivlerinin kanun, yönetmelik ve Ofis talimatlarına uygun
olarak düzenlenmediği, birçok yerde "arşiv" adı altında mahaller bulunduğu, ekinde sipariş mektu
bu ve alınan mal miktarını gösteren belgeler bulunan bayi faturalarının bir kısmının bu dağınıklık
içerisinde kaybolduğu, eksik ve fazla faturalarda ya da mükerrer olarak muhasebe kayıtlarına inti
kal ettirildiği görülmüştür.
Ofis Yönetim Kurulunca belirlenen kasa ve banka limitlerinin çok üzerinde, kasa ve bankalar
da para bırakıldığı görülmüştür.
Kasa, çek, müşteri kredisi ve banka işlemlerinin sorumluluğunun sadece finansman şefine bı
rakıldığı, adı geçenin, yetkililerce denetlenmediği, çek ve banka hesaplarının mutabakatlarının ya
pılmadığı, bilanço dönemleri itibariyle, banka teyit yazıları ile mizan bakiyelerinin büyük ölçüde
farklılıklar arz ettiği tespit edilmiştir.
Bu hususlarda işlem yapılmaması, yetkililerce, altkademelerdeki personel tarafından gerçek
leştirilen işlemlerin kontrol edilmemesi suretiyle, 1992, 1993 ve 1994 yıllarında İstanbul Bölge
Müdürlüğünde yolsuzluk olayları, usulsüzlük işlemleri meydana gelmiştir.
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Petrol Ofisi A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı personeli tarafından İstanbul Bölge Mu
hasebe Servisince 1993-1994 yıllarında tanzim edilen 6 arabilanço ile 31.12.1993 yılsonu bilanço
larının ekindeki belgelere göre banka, çek, stok, maliyet ve hâsılat hesaplarının tutmadığı; bilanço
hesaplarının dönembaşı açılışlarının eksik tutarlar üzerinden gerçekleştirildiği; yıl sonlarında Ge
nel Müdürlükçe çıkarılan bilanço talimatlarına aykırı olarak bilanço çıkarıldığı ve birkısım eklerin
bilanço ekine konulmadığı; banka hesaplarında Ofis Yönetim Kurulunca belirlenen kasa ve banka
limitlerinin çok üzerinde para bırakıldığı; İstanbul Bölge muhasebe personelinde meslekî yetersiz
likler bulunduğu bilindiği halde, adı geçen oölgeden gelen bilançoların incelenmeden kabul edildi
ği görülmüştür.
Petrol Ofisinin toplam satış miktarının yaklaşık yüzde 20'sini karşılayan İstanbul Bölgeden
gönderilen paraların kontrol edilmediği, banka hesaplarında bulunduğu belirtilen yüksek miktarda
ki paraların nedeninin araştırılmadığı tespit edilmiştir.
1992 yılından itibaren uygulamaya konulan ve uygulanmaları halinde yolsuzluk olmayacağı
iddia edilen bilgisayar programlarının İstanbul Bölge Müdürlüğünde uygulanmadığı hususu görül
müş, konunun uzmanı daire başkanlıklarınca bilinmesine rağmen inceleme konusu yapılmamıştır.
1992 yılından itibaren uygulamaya konulan muhasebe bilgisayar programlarının önemli eksik
likler içerdiği; bu konuda müfettişlerce yapılan önerilerin Genel Müdürlük oluruna bağlanmasına
rağmen, muhasebe ve finansman daire başkanlıklarınca dikkate alınmadığı tespit edilmiştir.
Kurum yöneticilerinin, yani, Genel Müdürlüğün kontrol görevlerinin yerine getirilmesi şeklin
deki-uygulama nedeniyle İstanbul Bölge Müdürlüğünde meydana gelen yolsuzluk olayları ve usul
süz işlemlerin oluşmasına, artarak devam etmesine ve sonuçta, Ofisin maliyet kaybına sebep oldu
ğu belirlenmiştir.
POAŞ İstanbul Bölge Müdürlüğünde meydana gelen yolsuzluk olayları, POAŞ eski Genel
Müdürü Mustafa Korel Aytaç'ın şifahî talimatı üzerine bir müfettişin başkanlığında oluşturulan ve
İstanbul Bölge Müdürlüğünde inceleme yapan komisyon, görevi bitmeden geri çağrılmış, bu ne
denle, yolsuzlukların tespiti mümkün olmamıştır.
POAŞ İstanbul Bölge Müdürlüğünde 1992, 1993 ve 1994 yıllarında meydana gelen yolsuzluk
nedeniyle 146 milyar Türk Lirası anapara olmak üzere, bayilerden tahsil edilemeyen müşteri kredi
faizi ve tazminat tutarları ile yolsuzluk olaylarının ortaya çıkmasından sonra yolsuzluğa adı karı
şan bayilerden yapılan tespitler dikkate alındığında, yolsuzluk olaylarının ilk ortaya çıktığı Kasım
1994 tarihi itibariyle, bu kurum kaybının 386 milyar TL olarak tespit edilebileceği tahmin edilmek
tedir; ancak, yıllar itibariyle, paranın satın alma gücünde meydana gelen değişiklilder göz önüne
alındığında, Ofis kaybının gerçek malî boyutunun, bugün için daha yüksek rakamlara ulaşacağının
dikkate alınması gerekmektedir. Bunun kesin rakamının tespiti mümkün olmamakla birlikte, he
saplama tekniğine göre değişse de, yaklaşık 4-5 trilyon lira civarında olduğu tahmin edilmektedir.
Ayrıca, bu yolsuzluk olaylarıyla ilgili olarak, Ofis kasasından 38 milyar TL nakit alınmış ve
yerine, Ofis personeli ve bayilerin çekleri konulmuş; bu çekler bir süre sonra tahsil edilse de, ku
rumun finansman kaybına uğradığı, Ofis paralarının personel ve bayiler tarafından sermaye olarak
kullanıldığı görülmüştür.
POAŞ'ta yolsuzluklar meydana çıktığında, büyük bir kısmı bayilerde olan kurum alacağının
tespitinden sonra, bu bayilerden, Genel Müdür talimatıyla, Celalettin Döver tarafından, mevzuata
aykırı olarak açık çek alındığı; bu çeklerin -kurum alacağının çok yüksek boyutlara ulaşması tah
min edildiğinde- 40 milyar lira civarında doldurulduğu ve kurumun, o tarihteki miktarıyla, 100 mil
yar lira civarındaki alacağının, tahsili mümkün olmayan alacaklar kapsamına sokulduğu tespit edil
miştir.
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Bu zat, (10/5) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunun, Kuruma önerisi doğrultusunda
görevinden alınmış, pasif bir göreve verilmiş; daha sonra, dönemin Başbakanı Sayın Erbakan'ın da
nışmanı olarak atanmıştır.
Önce (10/160) esas numaralı Komisyonda, Celalettin Döver için savcılığa suç duyurusunda
bulunulması görüşü hâkim olmuş; daha sonra, o zaman tahmin edilemeyen bir nedenle, savcılığa
suç duyurusundan vazgeçilmiş; ancak, komisyon çalışmalarından sonra, Celalettin Döver'in, Sayın
Erbakan'ın danışmanı olarak görev yaptığı dönemlerde, basına intikal ettiği kadarıyla, Libya, Çeçenistan para trafiğinde kurye olarak kullanıldığı; bu nedenle, devlet güvenlik mahkemesi savcılı
ğı tarafından gözaltına alındığı öğrenilmiştir. Savcılığa verilmemesi için Komisyonun ısrarı, basın
da çıkan bu haberlerle açıklığa kavuşmuştur.
Tarafımızdan tanzim edilen (10/5) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporuyla,
POAŞ'ın, Ankara Dışkapı Babaharman İstasyonunu satın alan Suat Aksoy aleyhine yüksek miktar
da alacağı olduğu anlaşılmış; dava açılmış, POAŞ'ın, Petrol Turizm Limitet Şirketinden 3 milyar
TL alacağı olduğu tespit edilmiştir.
Petrol Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğündeki yolsuzluk olaylarına adı karışan bir bayiini de, bu
olaylara dahil olması nedeniyle, adına, Komisyonumuz raporunda yer verilmiştir.
İstanbul Bölge Müdürlüğündeki yolsuzluk olaylarıyla ilgili olarak, daha önce, gerek kurum
gerekse (10/5) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunca, Veznedar Adnan Çoban, Fiş Me
muru Süreyya Selvi, Finansman Şefi Adnan Barlah, Kredi Tahsilat ve Cari Hesap Şefi Zehra Öz
gen, Muhasebe Müdür Yardımcısı Beyhan Ökten, Muhasebe Müdürü Necla Toprak, Bölge Müdür
- Yardımcısı *irol Yıldırım, Bölge Müdürü Necdet Özgen, Bütçe ve Bilanço Şube Müdürü Yaşar Hı
şır, Muhasebe Daire Başkan Yardımcısı Selahattin Balta, Muhasebe Daire Başkanı Recep Özkan
ve 7 bayi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.
(10/5) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporunda belirtilen ve Petrol Ofisince
yerine getirilmesi gereken işlemlerle ilgili olarak, İstanbul Belediyesinden alınan istasyon arsaları
nın dolar bazında şahıslara verildiği ve dolar bazında verilmesi gereken arsaların değerinin, daha
sonra, verildiği tarihteki Türk Lirasından tahsil edildiği tespit edilmiştir. (10/5) esas numaralı Mec
lis Araştırması Komisyonu raporundan sonra, bu kurum alacağı, dolar bazında, Kadıköy İçerenköy
istasyon yeri işleticisi NEMA Petrol Firmasından, Gaziosmanpaşa-Küçükköy istasyon yeri işleti
cisi ISI-PET Firmasından, kati teminatlardan doğan faiz ve gecikme farkları ve KDV dahil olmak
üzere, toplam 399 822 Amerikan Doları olarak tahsil edilmiştir.
Fazladan alınan sayaçlarla ilgili olarak da, Kurum, ihtiyacı olmadığı halde 50 sayaç ihalesi
yapmış ve daha sonra, ihaleye çıkmadan 50 sayaç ihalesi üzerindeki bedelle 100 sayaç daha almış
ve bu sayaçlar, uzun süre depoda bekletilmiş; şu an, kullanma aşamasına geldiği, bir kısmının da
kullanıldığı tespit edilmiştir. İhale yapılmadan sayaç alımındaki bu yolsuzluklarla ilgili olarak Ku
ruma gerekli talimat da verilmiştir.
Yukarıda belirtildiği gibi, (10/160) esas numaralı Komisyon raporu, içerik bakımından (10/5)
esas numaralı Komisyon raporunda tespit edilen konulardaki yolsuzlukları içermektedir. (10/160)
esas numaralı Komisyon, sadece (10/5) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun zaman
yetersizliği nedeniyle inceleyemediği 1993, 1994, 1995 yıllarını içeren yolsuzluk miktarlarını tes
pit etmekle yetinmiştir ve bu rakamlardan, komisyon raporunda belirtildiği gibi, kurum zararının,
tahminen 4-5 trilyon lira civarında olduğu kanaatine varılmıştır.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN- Sayın Poyraz, lüften, 1 dakika içerisinde toparlayınız.
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NABl POYRAZ (Devamla) - Komisyon raporunun kabulünde ben dahil 3 arkadaşımız tara
fından "(10/5) esas numaralı birinci POAŞ Araştırma Komisyonu raporunda yer alan konular ve
kararlar (10/160) esas numaralı ikinci POAŞ Komisyon raporunda sehven veya başka nedenlerle
çelişki yaratan, farklı ve tersine yer alan konu, yorum ve kararlara katılmamız mümkün değildir"
şerhi konulmuştur. Komisyon raporu bu şartlar altında kabul edilmiştir.
Millî bir kuruluşumuz olan POAŞ'ın, bundan sonraki yönetiminde yeni tedbirler ve yeni dü
zenlemeler getirilmek suretiyle, bu tip olaylara hedef olmaması dileğiyle, Yüce Meclise saygılar
sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Poyraz.
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayln Tahsin Irmak. (DYP sıralarından alkışlar) *
DYP GRUBU ADINA TAHSİN IRMAK (Sivas) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; söz
lerime başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar)
Petrol Ofisi Genel Müdürlüğündeki yolsuzluk ve usulsüzlükler konusundaki (10/160) esas nu
maralı Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış
bulunuyorum; hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum.
Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde meydana gelen yolsuzluk ve usulsüzlüklerle ilgili benim de
üyesi bulunduğum (10/160) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunca hazırlanmış olan so
nuç raporu incelendiğinde görüleceği üzere, çeşitli şekillerde gündeme getirilen yolsuzluk iddiala
rıyla ilgili merciler, soruşturma ve kovuşturmaya tabi tutulmuş, gerekli her türülü mekanizmanın
işletilmesi suretiyle takibi yapılmıştır. Bizim, komisyon olarak icraatımız, sadece bu yapılanların
tescil ve tespiti olmuştur; bazı eksik kalan unsurlar da komisyonumuzun çalışmaları sonucu belir
lenmiş ve gerekli işlemler yapılarak, yasal süreçlerin başlatılması sağlanmıştır. Yalnız, geçen dev
rede, bildiğiniz gibi, (10/5) esas numaralı Komisyon raporunun görüşülmesi esnasında Sayın Dumankaya, buraya bir kamyon dosyayla gelmişti; gerçekten o gün çok heyecanlıydı, Sayın Nabi
Poyraz'la beraber -komisyon üyesi olmaları vesilesiyle- burada bir sürü yırtmıyorlardı ve "şöyle
yolsuzluklar var, böyle yolsuzluklar var" diyorlardı. Biraz önce kendileriyle de görüştüm, şurada
ne dosya var, ne bilgi var, ne belge var. Sayın Dumankaya, ne oluyor yani, Bayındırlık ve iskân
Bakanlığındaki pis kokular burnunuza gelmiyor mu; yahut da heyecanınızı niye kaybettiniz? O he
yecanı, bugün de taşımanızı isterdim.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Ben, o heyecanı yine taşıyorum.
TAHSİN IRMAK (Devamla) - Biz, bu komisyonda üye olduğumuz zaman buradan bir şeyler
çıkarırız... Her zaman yaptığınız gibi, Türkiye'de sunî gündemler yaratmak suretiyle bir şeylerin
üzerine gitmeye çalıştınız. Susurluk davasında olduğu gibi, diğer davalarda olduğu gibi, artık bun
ların hepsinin sonuçları belirlendikçe sesleriniz kesilir oldu. Burada da yine aynı şekilde; o gün san
ki Petrol Ofisinde bir yolsuzluk varmış, herhangi bir gasp varmış gibi, basında çıkan bütün haber
leri gündem yapıp buraya getirdiniz.
Biraz sonra değineceğim; Petrol Ofisinde yapılan yolsuzluklar... O günkü Genel Müdür ve
Teftiş Kurulu Başkanı, yapılan şikâyetler üzerine soruşturma başlatmışlar, müfettişleri göndermiş
ler. Doğrudur; yani, bir yolsuzluk yok değildir. Ben, geçen devreki konuşmamda, bunu yapanları
Sayın Dumankaya'ya söyledim; buraya çıkıp bir cevap veremedi. Şimdi onu tekrarlamak istemiyo
rum. Gerçekten bir yolsuzluk olmuştur; ama, o günün Genel Müdürü ne yapmıştır; Teftiş Kurulu
Başkan Yardımcısına talimat vermek suretiyle soruşturma açtırmıştır. O soruşturma sonucunda da
17 kişi -savcılığa suç duyurusunda bulunduklarından dolayı- şu anda yargılanmaktadır. Ben biraz
sonra onlara teker teker değineceğim.
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Bu dosyalar ne oldu; yani, iktidara geldiğiniz zaman bu yolsuzluklar kayıp mı oldu? Sizin ge
tirdiğiniz adamlar, buraya geldiği zaman, ortadan kayıp mı oldu? Nereye gitti yani? Madem bir yer
de yolsuzluk varsa... Benim, bir komisyon üyesi ve Doğru Yol Partisinin temsilcisi olarak komis
yonda söylediğim tek şey şu oldu: "Hırsızın partisi olmaz; kim suçluysa, kim hırsızlık yapmışsa bu
nu açık açık ortaya çıkaralım." Bunun da çalışması bu cihete olmuştur. (DYP sıralarından alkışlar)
O gün bu heyecanı taşıyan, buraya dosyaları taşıyan, buradaki kürsüleri rahatsız eden Anava
tan Partisinin sözcüleri, başta Dumankaya ve Nabi Poyraz, bugün, niyeyse, burnundan nezle olmuş
gibi, hiç koku almıyor gibi yerlerinde oturuyorlar, hiçbir şeyi de gündeme getirmiyorlar. Buradan
bu teessüfümü belirtmek istiyorum. Eğer, bir yerde yolsuzluk varsa, bir yerde bir şaibe varsa, onun
üzerine gidelim.
Sayın Başbakan, her gittiği yerde, konuşmalarında, "eğer, bir yerde bir şaibe varsa, getirin, ben
bunun üzerine gideceğim" diyordu. Bayındırlık Bakanlığındaki yolsuzluklar dile getirildiği zaman,
CHP'li milletvekilleri, sizi destekleyen CHP'nin sosyaldemokrat milletvekilleri gündeme getirdiği
zaman, "pis kokular geliyor" dediği zaman niye "bunun savunucusu benim" diye ortaya düşüyor?
Madem öyle bir şey varsa, yolsuzluk varsa soruşturma açalım, araştırma açalım ve kim yaptıysa,
gerekirse, cezasını görsün. Yani, ille ki, devletin parası, gelip sizlere, sizin yandaşlarınıza peşkeş
çekilince düzgün olacak, doğru olacak, başka garibanlar da düzgün ve namuslu işler yaptığı zaman
hırsız olacaklar. Var mı böyle bir şey hukuk devletinde, kanun devletinde yahut da demokrasiyle
yönetilen ülkelerde?! Bunu, burada belirttikten sonra, tekrar konuma devam ediyorum.
Değerli milletvekilleri, Komisyonumuzda yapılan uzun ve yorucu çalışmalardan sonra, elde
edilen sonuçların -raporumuz incelendiğinde tarafınızdan da görüleceği üzere- aslında, başlangıç
taki iddiaların, muhteşem boyutlarıyla pek de orantılı olmadıkları anlaşılmıştır.
Böylesine cüce sonuçlara ulaşılınca, insanın aklına, devletin kurumlarını koruduklarını söyle
yerek, bu tür iddia ve yaklaşımlarla söz konusu kurumları kamuoyu önünde lekeleyen, itibarını sar
san kişilerin artniyetli olabilecekleri geliyor. Bence, asıl araştırılması gereken olgu, sonuç itibariy
le, devleti lekeleyen, bu iddiaları ortaya atan, her yerde ve her zaman meydana gelmesi mümkün
olan münferit olaylardan genel sonuçlar çıkarmak için her türlü mantık dışı zorlamaları yapan kişi
ya da oluşumların gerçek niyetleri olsa gerek.
Değerli milletvekilleri, bütün toplumlarda, en küçük toplumsal birim olan aileden devlete ka
dar, dürüstlük, doğruluk, haysiyet ve onur gibi değerler hep saygın konumlarda yer alır. Bu mane
vî değerlerin korunması, bütün bu toplumsal oluşumların, kurum ve kuruluşların varlıklarını ve
saygınlıklarını sürdürebilmelerinin temel koşuludur. Demokrasinin temelinde bu olgular yatar. Bu
değerlere gereken saygı ve özenin gösterilmesi halinde, demokrasi güçlenir, süreklilik kazanır. Bu
değerlere gerektiği kadar saygı ve özen gösterilmezse, sosyal, siyasal ve ekonomik hiçbir oluşum
sıhhatli bir gelişim gösteremez.
Sayın milletvekilleri, daha önce de Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde meydana gelen yolsuz
luk ve usulsüzlük iddialarını belirtmek amacıyla kurulan (10/5) sayılı Meclis Araştırması Komis
yonunda görev aldığımı konuşmamın başında belirtmiştim. (10/5) sayılı Komisyon olarak yaptığı
mız çalışmalar sonucunda düzenlediğimiz raporla, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu
Başkanı ve Başkan Yardımcısı mahkemeye verilmişti. Daha sonra kurulan (10/160) sayılı Meclis
Araştırma Komisyonunun yaptığı çalışmalarda, (10/5) sayılı Komisyon raporuyla mahkemeye ve
rilen Genel Müdür ile mahkemeye verilen ve haklarında bir dizi idarî tedbir alınması önerilen Tef
tiş Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısının, İstanbul Bölge Müdürlüğünde inceleme yapmak üze
re görevlendirilen müfettişlerin ve diğer bazı görevlilerin yaptıkları yazılı ve sözlü açıklamalar ile
ibraz ettikleri belgelerin incelenmesi sonucu, hiçbir kusurunun olmadığı, görevlerini eksiksiz ola-225-
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rak yaptıkları anlaşılmıştır. Bu kişilerin mahkemeye verilmesinde etken olan unsur, (10/5) sayılı
Meclis Araştırma Komisyonuna eksik belge ibraz edilmesi ve kasıtlı olarak gerçeğe aykırı bilgi ve
rilmesi suretiyle, Komisyonumuzun yanıltılmış olmasıdır. Evet, burada, biraz önce de söylediğim
gibi, Anavatan Partisinin âdeti olduğu üzere, Anavatan Partisinin o günkü komisyon üyeleri, Pet
rol Ofisinde çalışan bazı müfettişleri ve daire amirlerini korkutmak ve tehdit etmek suretiyle, bil
gileri saklatmışlardır. O zaman Komisyon Başkanı olan Anavatan Partisi Ordu Milletvekili Sayın
Nabi Poyraz tarafından -tehdit etmek suretiyle- onlara yanlış bilgiler verildiği Komisyonumuzca da
tartışılmıştır. Bu, tutanaklarda da vardır; bunu, burada gündeme getirmek istemiyorum. Nitekim,
(10/160) sayılı Meclis Araştırma Komisyonu tarafından fark edilen bu hata, düzenleme raporunda
belirtilmiştir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İstanbul Bölge Müdürlüğünde meydana gelen usulsüz
lük ve yolsuz olaylarıyla ilgili inceleme talimatının, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından, Pet
rol Ofisi Teftiş Kurulu Başkanlığına verildiği; Petrol Ofisi Teftiş Kurulu Başkanlığınca da, bu ko
nunun incelenmesi için 5 müfettişin görevlendirildiği- yolsuzluğun yapılmasıyla ilgili olarak Ko
misyonumuzca belirtilen ve raporda yer alan unsurların, Petrol Ofisi başmüfettişlerince de tespit
edilerek, düzenlenen ara raporda dile getirildiği; önerileri üzerine de, 12'si Ofis personeli, 5'i Ofis
bayii olmak üzere, toplam 17 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu; olaya karışan
personelin bir kısmının iş akitlerinin ve sözleşmelerinin feshedildiği, bir kısmının ise görev yerle
rinin değiştirildiği... Yani, burada, yolsuzluğun üzerine gidilmiştir. Daha önceden basında çıkan ha
berler üzerine, o günkü Genel Müdürün Teftiş Kurulu Başkanlığına talimat vermesi üzerine müfet
tişler görevlendirilmiş ve bu olaylar üzerine de, bunlar hakkında soruşturma yaptırılmış ve orada
usulsüzlük ve yolsuzluk yaptığı belirtilen bazı elemanlar da açığa alınmıştır. Olaya adı karışan ba
yilerin bayilik sözleşmelerinin feshedildiği, haklarında icra takiplerinin yapıldığı, iflas davalarının
açıldığı, açılmış bulunan icra dosyalarından iflas ödeme emirlerinin gönderildiği, şirket yetkilileri
hakkında Çek Kanununa muhalefet suçundan dolayı cumhuriyet savcılıkları nezdinde suç duyuru
sunda bulunulduğu, ihtiyatî haciz kararlarının icra takibine konulduğu; olaya adı karışan bayilerle
protokoller yapılarak, kaybolan Ofis parasının bir an önce tahsil edilmesi için yoğun çaba gösteril
diği ve faiziyle birlikte 200 milyara yakın bir kısmın tahsil edildiği; İstanbul yolsuzluk olaylarının
Maliye ve Başbakanlık müfettişlerince incelendiği, Ofis müfettişlerince tespit edilen hususların dı
şında farklı bir durum tespit edilmediği; raporda gösterilen öneri doğrultusunda kurulan tasfiye ko
misyonları aracılığıyla hesap tasfiyelerinin yapıldığı, bu çalışma sonucunda, bayilerde tespit edilen
ilave borçlar için daha önce açılan davalara ilave davalar açılarak takip edildiği; Petrol Ofisi Genel
Müdürlüğünce, İstanbul Bölge Müdürlüğü yolsuzluk olaylarıyla ilgili olarak yapılan incelemelerin
her safhasında Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
Başkanlığına, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığına yazılı olarak bilgi verildiği; kısaca,
idarî ve hukukî her türlü tedbirin alındığı, Genel Müdürlüğün ve Teftiş Kurulu Başkanlığının gö
revlerini eksiksiz olarak yerine getirdikleri, hiçbir kusurlarının bulunmadığı; müfettişler tarafından
düzenlenen raporların Ofis mevzuatı ve teftiş kurulu yönetmeliğine uygun olduğu, belirtilen iç ta
limatların usulüne uygun bulunduğu... Keşke, Bayındırlık ve İskân Bakanlığıyla ilgili basında çı
kan haberlerde de böyle olsaydı, Genel Müdürlük ve Bakanlık Teftiş Kurulları da bunlar gibi ön
lem alsalardı da, keşke, tek, eksik olmuş olsaydı; kamuoyuna bu kadar pis kokular yayılmazdı.
Hatta, ben, burada bir şeyi de belirtmek istiyorum: Biliyorsunuz, Sayın Bakan, -yine Dumankaya'nın getirdiği gibi- sahte dosyaları getirdi, buraya koydu "işte burada" dedi. Halbuki, bu yolun
asıl dosyalarının şu sehpaların üstüne değil, bir kamyona sığması bile mümkün değil. "İsteyen ge
lir, Karayolları Genel Müdürlüğünde bu dosyaları görebilir" dendi. Biz de, Sayın Bakanın gerçek
ten iyiniyetine güvenerek, Grubumuz tarafından görevlendirilen bir arkadaşımızla Bayındırlık ve
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îskân Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğüne gittik. Orada, Sayın Genel Müdür, gerçekten iyiniyetli "ben Bakanımdan izin alayım, size bunları öyle göstereyim" dedi, Sayın Bakanı aradı; Sa
yın Bakanın talimatı şu oldu: "Meclis Başkanının müsaadesi olmadan, bir yazı getirilmeden benim
bunu göstermem mümkün değildir."
%
NABÎ POYRAZ (Ordu) - Hazmedemiyorsunuz.
TAHSÎN IRMAK (Devamla) - Biz de, milletvekili olmamıza rağmen, bu Türk Milletinin hak
kını arayan, Türk Milletini temsil eden milletvekili olmamıza rağmen bu bilgi ve belgeler bize gös
terilmemiştir Sayın Nabi Poyraz. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
NABİ POYRAZ (Ordu)-Yok canım!
TAHSİN IRMAK (Devamla) - Ama, siz, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğüne gidiyordunuz, mu
halefette olduğunuz zaman Petrol Ofisi Genel Müdürünün yanına gidiyordunuz, adama her türlü
şeyleri söylüyordunuz, hatta yakınlarınızı işe bile aldırıyordunuz.
NABİ POYRAZ (Ordu) - Kim aldırdı?!
TAHSÎN IRMAK (Devamla) - Ama, o zaman, biz, hiç kimseye bir şey söylemiyorduk.
Petrol Ofisinde bu kadar yolsuzluklar vardı da -işte biraz önce Sayın Cumhuriyet Halk Partisi
sözcüsünün de söylediğine ben yürekten katılıyorum, gerçekten doğrudur- o zaman 600'e yakın
eleman aldınız, şimdi -şaibeli ve daha önce de hakkında bir soruşturma açıldığı söyleniyor; bilemi
yorum, kesin bilmediğim için de bir şey söylemek istemiyorum- yeni getirdiğiniz genel müdür de,
yine, 300'e yakın eleman almıştır; hatta, bu genel müdürün kardeşi daire başkanı olmuştur, yeğeni
şube müdürü olmuştur, bir Sayın Devlet Bakanımızın kardeşi daire başkanı olmuştur. Yani, bu siz
de bir moda mı? Başbakanın bacanağı, tutacak, Türk Hava Yollarının yönetim kurulu üyesi olacak;
bakanların yakınları...
NABİ POYRAZ (Ordu) - Sizin zamanınızda yok muydu?
BAŞKAN - Sayın Poyraz, lütfen, yerinizden müdahale etmeyin.
TAHSİN IRMAK (Devamla) - ...milletvekillerinin yakınları genel müdür olacak ve etkili ve
yetkili yerlerde olacak. Peki, size oy veren dünya kadar insanın hiç mi hakkı yok, onların hiç mi
yakını yok, bunların hiçbiri dürüst değil mi yani? Bunları bir göreve getirmeniz size niye rahatsız
lık veriyor?
NABİ POYRAZ (Ordu) - Kimsenin rahatsız olduğu yok.
TAHSİN IRMAK (Devamla) - Acaba, gizli işler çevireceksiniz de, gizli bir şeyler çevirecek
siniz de ondan mı rahatsız oluyorsunuz; niye bunları getirmiyorsunuz? (DYP sıralarından alkışlar)
Aslında, bu yolsuzluklardan daha önemli bir şeyi aksettirmek istiyorum. Petrol Ofisinde bir ar
kadaşın yanına gidip, bir bilgi, bir belge sorulduğu takdirde veya milletvekilleri, devleti ilgilendi
ren bir konu yahut yöreleriyle ilgili sorunlar hakkında görüşmeye gittikleri takdirde... İşte, bizim
Şırnak Milletvekilimiz Bayar Ökten'in başına gelen: Müfettişler buraya geliyor, tesadüfen görüşü
yorlar. Görüşünce, iyiniyet neticesinde, Sayın Ökten, bunları yemeğe götürüyor. Sayın Dumankaya da orada yanında oturuyormuş. Hemen, Genel Müdürü arıyor, bu adamları Trabzon'a tayin etti
riyor.
Sayın Dumankaya, korktuğun bir pisliğin mi var da o adamlar anlatırlar diye korkup, bunları
sürgün ettiriyorsun? Yazık, günah değil mi bu insanlara?!.
Bunun dışında -biraz önce Sayın Menzir'e de söyledim- Demiryollarında yine aynı şekilde ata
ma, Millî Eğitimde aynı şekilde atama... Gerçi, doğru-biraz önce, Anavatan Partisinin Genel Baş
kan Yardımcısı dile getirdi- bunlar örgüt bakanları; gerçekten de devlet bakanlığı değil de öğüt ba-227-
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kanlığı yapıyorlar. Ben, buna inanır olmaya başladım; çünkü, bu kadar insanı, devlet memurlarım,
kış gününde, çocuklarının okulu varken, bir sürü sıkıntılar içerisine girmişken bir yerlere tayin et
mek, sürgün etmek, herhalde, bir kuşkunun bedeli olsa gerek. Zaten, kuşkulandığınız gibi, Karadenizde oyunuzun bittiği belli. Karadenizli, iyiniyetli insanları kandırarak buraya yığdığınız gibi,
Türkiye'deki insanları da bu tür şeylerle kandırarak bir yere varamazsınız.
Bakın, heyecanınız bitti, yalanlarınız ve balonlarınız sönmeye başladı, geçen devrede komis
yon görüşmelerimizdeki heyecanınız yok. Ne oldu?!. Bir hırsızlık, bir yolsuzluk varsa, niye heye
canlı değilsiniz?! Niye Anavatan sözcüsünü alkışlayacak bir adam yok?! Demek ki, iktidar olunca
bu işler bitiyor, muhalefet olunca milletin hakkını arar oluyorsunuz; öyle mi? Millet bunun farkın
da. Millet, bu cezayı size verecek. (DYP sıralarından alkışlar)
NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) - Zamlardan bahset, zamlardan. Duysunlar. Çitfçinin, esnafın,
memurun halinden bahset; belki haberleri olur.
YALÇIN GÜRTAN (Samsun) - Ülkeyi siz bu hale soktunuz. Utanın!..
TAHSİN IRMAK (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz önce, DSP milletve
kili Sayın Beyrcli, sanki, muhalefet partisindeymiş gibi Güney Kore örneğini verdi; halbuki, altı
aydan beri Hükümetin ortağı. Keşke, Güney Kore örneğini, Türkiye'de yayılan pis kokular için de
göstermiş olsalar da Türkiye'nin itibarını dışarıda yükseltmiş olsalar diye düşünüyorum.
NEVZAT KÖSE (Aksaray) - Kim intihar edecek?!.
TAHSİN IRMAK (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tüm dünyada olduğu gibi
Türkiye'de de, yolsuzluklar, kolaylıkla anlaşılabilecek şekilde yapılmamaktadır. Yolsuzlukları ya
panlar, yolsuzlukların ortaya çıkarılmaması için her türlü tedbirleri almaktadır. Münferit bir olayın
incelenmesi veya teftiş sırasında yolsuzluk yapıldığını ortaya çıkarmak, tamamen tesadüfe bağlı
dır. Yolsuzluklar, ancak ihbarla ortaya çıkmaktadır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünce, bu tür yolsuzluk olay
larının tekrarlanmaması için -bize gelen bilgilerde, şu anda devam ettiği söyleniyor; Anavatan Par
tili sayın milletvekillerinin de herhalde bir menfaatları var ki, sesleri çıkmıyor- provizyon limit
programı, satış ve stokların takip programı, nakit akım programı, karşılıksız çek takip programı ha
zırlatılarak uygulamaya konulmuştur. Böylece, tahsilde meydana gelecek konuların anında tespit
edilmesi mümkün olabilmiştir.
Diğer taraftan, bu programların uygulamaya konulmasıyla, tahsilde meydana gelecek sorunla
rın anında tespit olması mümkündür. Daha önce bölge ve depo yetkililerince tespit edilen ve haf
talık olarak bayilere verilen akaryakıt miktarları, provizyon limiti belirlenmek suretiyle bilimsel
esaslara bağlanmıştır. Böylece, bayi riski aşağı çekilmiştir.
Günlük ve anlık olarak, bölge depolarında ne kadar akaryakıt stoku bulunduğu ve ne miktar
da ürün satıldığı tespit edilmektedir. Böylece, kontrol dışı işlemleri minimize etme imkânı sağlan
mıştır. Bayilerin verdikleri çeklerin zamanında tahsil edilip edilmediği, günlük olarak, Genel Mü
dürlükçe de, bölge müdürlüklerince de görülmektedir, konuyla ilgili işlemlerin yapılıp yapılmadı
ğı takip edilmektedir.
Karşılıksız çekleri çıkan bayilerin, bilgisayar sistemine işlendiği için, ürün alma imkânı orta
dan kalkmıştır. Bankalarda, çekin karşılığının bulunup bulunmadığı günlük olarak görülmektedir,
nakit fazlalığı günlük olarak tespit edilmektedir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; arz ettiğim tüm hususlar neticesinde, Petrol Ofisi Genel
Müdürlüğü ve Teftiş Kurulu Başkanlığının görevlerini gereği gibi yaptıkları, haksız yere mahke
meye verildikleri kanaatindeyim. Evet, burada bir yolsuzluk vardır. Elbette, Türkiye'nin her tara- 228 -
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fında olduğu gibi KİT'lerde ve diğer resmî kuruluşlarda yolsuzluklar yapılmaktadır; ama, bu yol
suzluklar yapılınca da, mutlaka* orada bir denetim mekanizmasının çalışması gereği vardır. Bu,
Petrol Ofisinde de böyle olmuştur ve Komisyonumuz, gerçekten, anlayış ve birlik beraberlik içeri
sinde çalışmıştır. Gerçekten de, bu Komisyonda emeği geçen bütün bürokratlara, milletvekili arka
daşlarımıza ve orada çalışan insanlara teşekkür ediyorum. İnşallah, bu olaylar bundan sonra bir.da
ha olmaz diyorum.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Irmak, lütfen toparlayın.
TAHSİN IRMAK (Devamla) - Yalnız, Anavatanlılara da buradan seslenmek istiyorum: Bir
yerde hırsızlık varsa, bir yerde yolsuzluk varsa, sırf sizin menfaatınıza olduğu zaman konuşmayın.
H.AVNİ KABAOĞLU (Rize) - Dokunulmazlıkları kaldıralım.
TAHSİN IRMAK (Devamla) - Türk insanının, bütün ülke insanının hakkını ne kadar korudu
ğunuzu bundan sonra göreceğiz. İşte, önümüzdeki günlerde, yolsuzluklarla, pis kokularla ilgili gen
sorular ve araştırma önergeleri gelecektir; o zaman göreceğiz doğru mu olduğunuzu, dürüst mü ol
duğunuzu.
H. AVNİ KABAOĞLU (Rize) - Dokunulmazlıkları kaldıralım; açık oy verelim.
TAHSİN IRMAK (Devamla) - Zaten Türk insanı sizin nasıl olduğunuzu anlamış da, inşallah,
bundan sonra daha iyi anlar diyorum.
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Dumankaya, talebinizi değerlendirmek için tutanakların ilk sayfasını ayrı
ca istedim.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Ayrıca, ilaveler oldu.
BAŞKAN - Not aldım efendim; onu da değerlendireceğim.
Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok.
Şahsı adına söz talebi?.. Yok.
Sayın Komisyon, söz talebiniz var mı efendim?
(10/160) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI VEY
SEL CANDAN (Konya) - Var, Sayın Başkan.
BAŞKAN - Komisyon Başkanı Sayın Veysel Candan; buyurun. (RP sıralarından alkışlar)
(10/160) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI VEY
SEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Petrol Ofisinde mey
dana gelen olaylarla ilgili olarak, Zeki Çakan ve arkadaşları, Meclis araştırması istemiş, Genel Ku
rulun tasvibiyle birinci Meclis araştırması komisyonu kurulmuş ve 1992 yılını incelemiştir. Daha
sonra, aynı komisyon, hazırladığı (10/5) esas numaralı raporda, bir komisyon daha kurulmasını,
1993 ve 1994 yıllarının da incelenmesini istemiştir; bu vesileyle de ikinci komisyon kurulmuştur.
Sayın Nabi Poyraz birinci komisyonun başkanıdır, bendeniz de ikinci komisyonun başkanı olarak
görev yaptım. Biraz önce, burada, birtakım iddialarda bulundu. Aslında, Sayın Poyraz, birinci ko
misyonda da -birtakım görüşlerde farklılık oluştu- muhalefet şerhimiz olmasına rağmen, maalesef,
komisyon başkanlığı görevinde tarafsız davranmayarak, muhalefet şerhimizi basılan (10/5) esas
numaralı rapor içine almadılar. Ayrıca, komisyon çalışmalarında da, komisyon çalışması usulüne
uygun olmayan ve birçok kimsenin neden çağırıldığını.bile bilmeden, bazılarını dinlemeden birta
kım neticelere doğru gitmeye çalıştılar.

- 229 -

T.B.M.M.

B:25

9.12.1997

0:1

O bakımdan, biraz önce burada ifade etti; zannediyorum, sehven söylediler; ikinci komisyon
çalışmamız, 1993 ve 1994 yıllarını -1995 yılı yok- yani, iki yılı içermektedir.
Verdiği isimler... Celalettin Döver ismini de, biz, görevden alınması noktasında komisyon ra
porunun sonuna yazmışız. Ayrıca, Sayın Poyraz'la ilgili birtakım iddialar, dinlediğimiz kişiler ta
rafından bize bildirildi; birtakım tayinlerde taleplerinin reddedildiği, bazı bürokratlarla iyi geçin
mediği de gelen bilgiler dahilindedir.
Değerli arkadaşlarım, biz, 1993 ve 1994 yıllarını incelerken titiz bir araştırma örneği ortaya
koymaya çalıştık. Önce, birinci komisyonun raporunu aldık. Petrol Ofisini tanıyan kişilerden olu
şan 15 kişilik teknik bir heyet çalışma yapıyordu, birinci komisyon görevlendirmişti; bu heyetin ra
porunu aldık. Birinci komisyonda dinlenmeyen kişileri aldık. İstanbul ve dışından birtakım kimse
leri çağırdık. İlgili kişilerin hem yazılı hem sözlü beyanlarını aldık. Birinci komisyona ulaşmayan,
Petrol Ofisinde bulunan birtakım belgeler ulaştı elimize. Komisyon çalışmaları dört ay sürdü; bu
süre içerisinde de şikâyet mektupları alındı ve bu bilgiler ışığında bir değerlendirme yapıldı. '
Şu ana kadar, çalışmamız içerisinde toplam 58 kişi dinlendi, 426 195 belge incelendi, 274 say
falık bir rapor hazırlandı, 11 bin belgeye ulaşıldı ve incelendi. Olaya karışan bayi ve kurumlar tes
pit edildi.
Varılan sonuç şudur: 1992, 1993 ve 1994 yıllarında İstanbul bölgesinde Ofis zararı 143 675
992 144 liradır. Bu, (10/5) esas numaralı komisyon raporunun aynısıdır. (10/160) esas numaralı yani bizim- komisyon raporunda da, zamanaşımına uğradığı için faizleriyle birlikte, anapara aynı
olmak kaydıyla, Ofisin zararı 195 548 756 572 liradır.
Şimdi, burada çok enteresan bir tespit yapmak istiyorum. Zamanın Genel Müdürü Sayın Mus
tafa Korel Aytaç, olay ilk ortaya çıktığı zaman -olayın ortaya çıkışı da bayi çekinin ödenmemesi,
birtakım şikâyet mektuparıdır- inceleme yaptırıyor. Bugün bizim tespit ettiğimiz rakam ile Sayın
Genel Müdürün o gün tespit ettirdiği rakam aynıdır; yani, vade farklarını, faizleri saymadığımız za
man, aynı rakama ulaşmıştır. Zamanın Genel Müdürü Mustafa Korel Aytaç, o günkü şikâyet mek
tupları üzerine teftiş kurulunu görevlendiriyor ve 13 kişi hakkında -hatta 2'si müfettiş olmak üzere
15 kişi- cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuyor ve Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesin
de dava açılıyor. Yani, zamanın Genel Müdürü, aslında, görevini yapıyor. Sayın Poyraz burada.
Tabiî, birtakım iddialarla birlikte, şu anda, bu zat -o zamanın Genel Müdürü- Sanayi Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı. Yani, o kadar kötü de, niye, siz, bu Hükümetin müsteşar yardımcısı olarak
bu insanı tutuyorsunuz?
Ben, burada şunu ifade etmeye çalışıyorum: Kaldı ki, bu olaylar kurum içinde devam ederken,
Genel Müdür, birtakım müfettişleri, görevini ihmal ettiği gerekçesiyle, mahkemeye verip İstanbul
Bölge Müdürüyle ilgili mahkeme devam ederken araştırma açılıyor ve araştırmada, kurulan, Sayın
Poyraz'ın Başkan olduğu (10/5) esas numaralı komisyon, Genel Müdürün bulduğu paranın aynısı
nı buluyor. Burada mühim bir olay var.
Şimdi, araştırma komisyonuna esas olan maddelere gelmek istiyorum. Birinci olarak, araştırıl
ması istenilen hususun yolsuzluk olduğu tespit edilmiştir ve bunun ortaya çıkmasında Sayın Genel
Müdür ve komisyonun da faydası olmuştur. .
İkinci olarak, Kırıkkale'den İskenderun'a nakledilen normal benzinin karışık ve bozuk yakıt ol
duğu konusu iddia edilmiştir. Bu konu da, raporda aynen şu sözlerle -mahkeme kararı da- tespit
edilmiştir: "1994 yılında Kırıkkale'den İskenderun'a taşman normal benzin nakliyesiyle ilgili yapı
lan soruşturmalar ve bu konuda elde edilen teknik, bilirkişi ve laboratuvar raporlarıyla, taşınan nor
mal benzinde bir karışımın olmadığı, kaliteli ve normal benzin olduğu, uçaklara verilen jet yakıt-
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larının bozuk olmayıp, temiz ve kaliteli yakıt olduğunun Millî Savunma Bakanlığınca belirlendiği
anlaşılmıştır. Bu yöndeki iddiaların, Petrol Ofisi yakıtlarının bozuk olduğu yönünde kamuoyunda
kanaat uyandırarak kurumun pazar payının düşmesine, özelleştirme kapsamında bulunan ve devle
timizin güzide ve kârlı kurumlarından birisi olan Petrol Ofisi AŞ'nin prestijinin sarsılmasına yöne
lik gerçekdışı iddialar olduğu anlaşılmıştır."
Değerli arkadaşlar, Komisyonumuza mahkeme kararı gelmiştir; bu akaryakıtın karışık olma
dığı -Millî Savunma Bakanlığının belgesiyle birlikte- karışık akaryakıtın söz konusu olmadığı -ya
ni, Petrol Ofisinin sattığı akaryakıtın normal olduğu- mahkeme kararıyla tespit edilmiştir.
Araştırmada esas olan üçüncü konu, akaryakıt sayacı alınması konusudur. Bunun da, günün
şartlarında, fazla miktarda alındığı; ancak, fazla alınanların da bugün iş yaptığı ve faydalı sonuçlar
verdiği, raporda tespit edilmiştir.
Yine, POAŞ eski Genel Müdürü Korel Aytaç'ın İstanbul Bölge Müdürlüğündeki atamalarda
ve yolsuzluk olaylar/nda kusurlu olup olmadığı sorulmuştur. Adı geçen eski Genel Müdürün yol
suzluk olaylarıyla ilgisi bulunmadığı, İstanbul Bölge Müdürlüğüne yaptığı atamalarda herhangi bir
usulsüzlüğün olmadığı müfettiş raporlarıyla ortaya çıkmıştır.
Yine, Ankara Dışkapı Babaharmanı İstasyonu konusu ortaya konmuş ve Komisyonumuzca da,
Genel Müdürlükçe de, Genel Müdürlüğe yapılan tavsiyeye göre de, Petrol Ofisinin, Petrol Tur Şir
keti hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunması öngörülmüştür.
Müfettişlerin görevlerini tam yapıp yapmadıkları konusu araştırmaya esas olmuştur. Yolsuz
luk olaylarını soruşturması sırasında kusurlu davrandıkları iddia edilen POAŞ Teftiş Kurulu eski
Başkanı Yalçın Gökçe, Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin ve diğer müfettişlerle ilgili olarak Komis
yonumuza intikal eden bilgi ve belgelerin incelenmesiyle, bu iddiaların da yersiz ve yetersiz oldu
ğu anlaşılmıştır.
Şimdi, konuyu dikkatle takip ettiğimiz zaman görülmektedir ki, araştırma önergesinde beş ana
unsur ortaya konmuş, bunlardan bir tanesi olan Petrol Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğüyle ilgili;
yolsuzluklar tespit edilmiş ve Genel Müdürün yaptığı tespit ile araştırma komisyonlarının tespitle
ri, rakamları aynı olmuştur.
Şimdi, biz, bu çalışmaları tamamladıktan sonra hazırladığımız raporu, Başbakanlığa, Özelleş
tirme İdaresine, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına ve
Petrol Ofisi Genel Müdürlüğüne gereği yapılması noktasında göndermiş bulunuyoruz.
Raporun sonuç bölümünde ise, Genel Müdür Yardımcılarının, Teftiş Kurulu Başkanının, İs
kenderun Bölge Müdürünün, Finans Daire Başkanının ve Muhasebe Daire Başkanının da görevden
alınması noktasında tavsiyede bulunulmuştur. Ayrıca, Muhasebe ve Finans Daire Başkanlığında
alınacak önlemler ve muhasebe sistemiyle ilgili yapılması lazım gelenler de kuruma bildirilmiştir.
Bir bilgisayar sistemiyle, tek düze bir muhasebe sistemiyle, günlük kasanın Ankara'daki genel mer
kezden görünebilmesi noktasında, bilgisayar donanımı yapılması yönünde tavsiyede bulunulmuş
tur.
Şimdi, burada, öyle zannediyorum ki, Petrol Ofisi üzerinde birtakım açık iddiaların olmasıyla
birlikte, İstanbul Bölge Müdürlüğünde yolsuzluk olduğu doğrudur; ancak, konuyu çok büyük bo
yutta ele aldığımız zaman, diğer iddiaların da varit olmadığını gördüğümüz zaman, büyük serma
yesi devlete ait ve özelleştirme kapsamında olan bu müessesenin lüzumundan fazla yıpratılmasınm
da uygun olmayacağı kanaatindeyim.
Bu itibarla, Petrol Ofisi ve benzeri KİT'lerde meydana gelen olaylar, bize, KİT'lerin tamamı
nın tekrar masaya yatırılması gerektiği inancını ortaya koymaktadır. Bir kere, KİT'lerde, genel ola-231
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rak özerk bir yapıya sahip olmak lazım; İdarî ve malî bünyelerinde yeniden yapılanma lazım; iyi
bir denetim ve sonra da KİT'lerin özelleştirilmesi lazım diye düşünüyoruz. Aslında, devletin -asker
ve sivil- denetlenmesinin yeniden ele alınması ve Mecliste genel bir görüşmeyle devletin nasıl de
netleneceğini -DSP sözcüsü arkadaşımızın da ifade ettiği gibi- KİT'lerin nasıl denetleneceğini, ye
niden, kanunî düzenlemeyle ele almak lazım gelir diye düşünüyorum.
Değerli arkadaşlarım, bugünkü şartlarda KİT'ler, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından,
Devlet Denetleme Kurulu tarafından, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından, Başba
kanlık Teftiş Kurulu tarafından, ilgili bakanlık teftiş kurulu tarafından, Yüksek Planlama Kurulu,
Maliye, DPT, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından denetlenmektedir ve banka
lar yeminli murakıpları da KİT'leri denetleme yetkisine sahiptir; ama, bütün bunlara rağmen, yol
suzluklar önlenememektedir. KİT Komisyonunda -örneğin bu dönem- 1996 yılı üzerinde çalışılır
ken 1992 yılının denetimi yapılıyor. Yani, birçokları özelliğini kaybediyor, birçokları emekli olmuş
oluyor, devlet alacağını almakta zorlanıyor. O bakımdan, en azından, yapılacak kanunî düzenleme
lerle, en geç yıl sonunda bu müesseselerin mutlaka denetlenmesi lazım.
Şimdi, bu kurumların iç denetimi nasıl yapılmaktadır, genel müdürü nasıl denetlemektedir; ge
nel müdüre bağlı çalışan teftiş kurulu üyeleri, müfettişler, kendi genel müdürünü denetlemektedir.
Yani, bir müfettiş, genel müdüre yazı yazacak "sizin hakkınızda birtakım iddialar var, ben bunları
araştırmak istiyorum" diyecek, o da olur verecek ve denetlenecek. Bu, çok gülünç, denetlemede
mantıksız bir işlevdir. DSP sözcüsünün Yüksek Denetlemeyle ilgili görüşlerine katılıyorum. Mut
laka, bir mevzuat değişikliğiyle bu işin ciddî denetlenmesi lazım. Dürüst çalışmayan bir bürokrat
yüzünden herkesi şaibe altında tutmanın da bir mantığı yoktur. Dürüst çalışan insanlar ile kanunla
rı yönlendirerek arasından sıyrılan insanları ayırmak, bizim görevimizdir zannediyorum.
Biz bu çalışmayı yaptıktan sonra, Komisyon olarak bu çalışmaları tamamladıktan sonra, Pet
rol Ofisine -nasıl faydalı olabiliriz1 faydalı olması noktasında birtakım tavsiyelerde bulunduk "ku
rumun geleceği açısından görevden alınmaları teklif edilenler görevden alınsın ve daha mühim bir
yere getirilmesin" dedik. Bakın, ne yapıldı biliyor musunuz; bu gelen Hükümet, yeni bir yönetim
oluşturdu "görevde ihmali var, bunu görevden alın" dediğimiz arkadaşı, finansın başına getirdi. Ge
nel Müdürle telefon görüşmemde bana diyor ki: "Siz Komisyonda yazmışsınız 'görevini değiştirin'
diye, ben de değiştirdim." Bakın mantığa!.. Yani, c ıun orada görevden alınmasıyla, yerinin değiş
tirilmesiyle ilgili tavsiye niteliğindeki isteğimizle "daha başka bir görevde, yani, parayla ilgisi ol
mayan, muhasebeyle ilgisi olmayan yerde çalışsın" derken, tam paranın başına getirilmiş!..
AHMET DERİN (Kütahya) - Yollarını biliyorlar; tecrübeli adamlar!..
BAŞKAN - Sayın Derin, lütfen, karşılıklı konuşmayalım.
(10/160) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI VEY
SEL CANDAN (Devamla) - Yine "mağdur oldukları tespit edilen birtakım insanlar var, görevle
rine iade edilsinler" dedik ve maalesef, bunlar da şu ana kadar yapılmadı.
Peki, Hükümetin geçen hafta aldığı bir karar var, Petrol Ofisini mutlaka 8 inci aya kadar veya
6 ncı aya kadar özelleştirelim deniliyor; katılıyoruz bu görüşe. Ancak, gelin görün ki, bu kararı alan
Hükümetin kuruluşundan bu yana, altı aylık dönemde, Petrol Ofisine 500 kişi alındı. Yani, bu na
sıl lahana turşusu, bu nasıl perhiz; yani, bu ne biçim iş?! 500 insanı alıyorsunuz ve diyorsunuz ki
"biz, bu kurumu özelleştireceğiz." Petrol Ofisi, zannediyorum, onları, orada istihdam edin diye
Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderecek.
Şimdi, imtihansız ve kalifiye olmayan elemanlar alınıyor -bakın, bunlar, Ofisten bize gelen ya
zılar- ve bu da kurum içinde huzursuzluk yaratıyor. Şimdi "Başbakanın imzasıyla işe alınan bu 500
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kişinin birkısmı bankamatikten aylık alıyor, bunlar kurumda çalışmıyor ve görünmüyor" deniliyor.
Yani, şimdi, bankamatikten ücret alan Petrol Ofisi yetkililerinin veya ilgililerinin tespitiyle ilgili
yeniden bir araştırma önergesi daha verilmesi gerekiyor.
Tabiî, şimdi, çok enteresandır, biz, komisyon çalışmaları yaparken istedik ki, komisyon çalış
malarında kurumun içinden birileri bize yardım etsin. Şimdi, o, bize yardımcı olan, Komisyon ola
rak görevlendirdiğimiz müfettişler hakkında da soruşturma açıldı; yani, Türkiye Büyük Millet
Meclisi araştırma komisyonunun .faaliyetini engelleme noktasında, bilgi alımı da önlendi. Sanki Yaşar Topçu'nun dosyaları açmadığı gibi- biz oradan bir bilgi isteyeceğiz, müfettiş çağıracağız; o
da engellenmiş oldu değerli arkadaşlarım.
Şimdi, iki tane daha tespit yaptım; bunları da söyleyeyim. Sayın Dumankaya^arkasından ne
söyleyecek diye heyecanla bekliyor.
Sayın Mesut Yılmaz'ın -Başbakanınızın- eşinin yardımcısı ve ağabeyi, Genel Müdür Yardım
cısı oldu; gözünüz aydın!.. Yine, Sayın Başbakanın talimatıyla.,.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - İsmini ver...
(10/160) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI VEY
SEL CANDAN (Devamla) - Dinle sen beni...
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - İsmini ver...
(10/160) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI VEY
SEL CANDAN (Devamla) - İsmini de sen bulacaksın; hepsini ben mi söyleyeceğim!
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Ben değil, sen ver ismini; böyle yalan söyleme!
(10/160) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI VEY
SEL CANDAN (Devamla) - Başbakanın yakını, yine, Genel Müdür Yardımcısı oldu. Haydi, ismi
ni veriyorum şimdi, yaz bunu: Devlet Bakanı Yücel Seçkiner'in kardeşi daire başkanı oldu. Efen
dim, Sayın Genel Müdürünüzün, mevcut Genel Müdürünüzün kardeşi daire başkanı, yeğeni de da
nışman oldu. Sizin dayınızdan, yeğeninizden başka kimse yok mu bu memlekette?! (RP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar; DYP sıralarından alkışlar)
Çevre Bakanlığına baktım, Sayın İmren Aykut da aynı işi yapmış; Bakanın temizlik ihalesi
verdiği şirketin başındaki bayanı müsteşar yapmış, yanında çalışan şube müdürünü götürmüş o şir
kete üye yapmış. Bunu yapacaksanız, usule uygun yapın; yani, bu kadar da açık olur mu!..
AHMET KABİL (Rize) - Sizin gibi!..
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sizden öğrendik. .
(10/160) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI VEY
SEL CANDAN (Devamla) - Bakın, şimdi, ben, bir yere gelmek istiyorum değerli arkadaşlarım.
Bunlar, Türkiye'nin acı gerçekleri. Türkiye Büyük Millet Meclisine biz mi aldık 2 500 kişiyi! İşte,
Meclis Başkanı açıkladı, Sayın Çetin açıkladı, ne diyor; "Bunların hepsi boş, boş insanlar." Bir sü
rü insan alındı; yani, bunu da mı inkâr edeceksiniz, isim listesi mi isteyeceksiniz?!
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan
(10/160) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI VEY
SEL CANDAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, netice itibariyle -konuşmamı tamamlarkendevlet ticaretten çekilmelidir. Ekonominin yüzde 80'ini devlet idare ediyor.
H. AVNİ KABAOĞLU (Rize) - Petrol Ofisinden bahset...
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(10/160) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI VEY
SEL CANDAN (Devamla) - O bakımdan, bu yolsuzlukları durdurmak ve önlemek mümkün değil.
Balcın, hepimizin ittifak ettiği, Sayın Dumankaya'nın da ittifak ettiği, bütün arkadaşlarımın it
tifak ettiği bir şey söyleyeceğim. Dürüst ve temiz, devlet malına sahip olan, milletin hakkını koru
yan, Allah'tan korkan, ahret inancına sahip bir nesil istiyoruz; bunda hepimiz ittifak ediyoruz.
A. TURAN BİLGE (Konya) - Sen DSPyi tarif ediyorsun.
(10/160) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI VEY
SEL CANDAN (Devamla) - Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Candan.
VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
1. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sivas Milletvekili Tahsin Irmak'in şahsına
sataşması nedeniyle konuşması
BAŞKAN - Sayın Dumankaya, şahsınıza sataşıldığını belirterek Başkanlığımıza yaptığınız bir
başvurunuz var. Öncelikle, başvuruyu yaptığınız sıradaki iddialarla ilgili olarak tutanakları getirtip
baktım; belki, biraz rahatsız edici bir üslup var; "yırtınma" sözcüğü "nezle olmuş, burnundan" gi
bi, biraz rahatsız edici sözcükler var; ama, bunları -bu ilk başlangıçtaki kısmı- sataşma gibi algıla
makta zorlanıyorum; ancak, daha sonra, sizin başvurunuzdan sonra "ilaveler oldu" dediğinizde, be
nim de not aldığım biçimde, doğrudan doğruya size hitap edilerek, kişileri sürgün etmekle ve sür
gün ederken "bir korktuğunuz var mı" diye, şahsınıza sataşıldığını, ben de tespit ettim.
Bu nedenle, size, sadece ve sadece şahsınıza yönelen sataşmayı yanıtlamak üzere ve bu bağ
lamda; bir, bu fırsatı, yeni bir konuşma gibi değerlendirmemek; iki, yeni bir sataşmaya meydan ver
memek üzere söz veriyorum.
Buyurun.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, yalnız "sahte dosyalar getirdi" dedi; onu
da herhalde not aldınız.
BAŞKAN - Hayır, baktım ona; "sahte dosya getirdi" demiyor.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Evet, dedi...
BAŞKAN••- Hayır efendim, "bir kamyon dolusu" diyor; tutanak burada...
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sonradan "bir kamyon dolusu sahte dosya getirdi" dedi.
BAŞKAN - Hayır... Sayın Dumankaya, onun için, tutanağın bu iddianızla ilgili kısmını getirt
tim. Size zaten söylüyorum ne getirdiğinizi; ama "sahte dosya getirdi" demiyor "bir kamyon dolu
su dosya getirdi" diyor.
Sayın Dumankaya, lütfen, 3 dakika içerisinde toparlayın.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, bizleri televiz
yonları başında izleyen aziz vatandaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
BAŞKAN - Sayın Dumankaya, lütfen, televizyona hitap etmeyin, Genel Kurula hitap edin...
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Bir defa, Komisyon Başkanının, burada, sadece komis
yon başkanı olarak, tarafsız olarak konuşması lazım; bir partinin sözcüsü olarak konuştu, bunu kı
nıyorum; bu bir.
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ikincisi, baktım, Sayın Irmak, bu Komisyonda Başkanvekili; üzüldüm ve inandım ki, kendisi
nin imzaladığı şu raporu okumamış; okumamış ki, bu raporda "bu dosyalarda yolsuzluk yok" diye
bilecek kadar kendisini zor duruma düşürmüş.
BAŞKAN — Sayın Dumankaya, lütfen, sadece size sataşılan konuya yanıt vermek üzere...
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Bakın "yolsuzluk yok" diye beni itham ediyor.
BAŞKAN - Efendim "yolsuzluk yok" diye sizi niye itham etsin kimse.
BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) - Komisyon adına konuşan arkadaş, yalnız rapor üzerinde
mi konuştu?! Yapılan konuşmaya cevap verecek tabiî.
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Bu önergeyi ben vermiştim.
1992 yılında yolsuzluk başlıyor, bir şey yapılmıyor; 1993 yılında yolsuzluk yapılıyor, bir şey
yapılmıyor; 1994 yılında aynı yolsuzluklar devam ediyor, bir şey yapılmıyor; 1995 yılında yolsuz
luklar yapılıyor, bir şey yapılmıyor ve Sayın Komisyon Başkanının dediği 150 milyarı 1992 yılı
nın rakamlarına,vurduğunuz zaman iki üç trilyonluk yolsuzluk... Değerli arkadaşlarım, demek ki,
sizin için iki üç trilyon hiçbir şey değil. Yetimlerin bir kuruşluk hakkı önemlidir; bu bir.
İkincisi: Petrol Ofisindeki memurların tayiniyle ilgili çok direkt konuşacağım, hiç alınma...
BAŞKAN - Sayın Dumankaya, lütfen, Genel Kurula hitap edin.
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Lokantada yemek yerken -bu, DYP Grubunda konuşul
du, DYPli birkaç arkadaş bana bunu söyledi- dedim ki, ben bu kadar ufak işlerle uğraşan bir kişi
değilim, hiçbirisiyle; bunların birkısmı sizin gruptan çıkar, birkısmı bizimkinden, birkısmı
SHP'den...
MEHMET ALİ YAVUZ (Konya) - SHP yok burada!
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - ...ben bunlarla ilgili hiçbir işlem yapmadım; eğer, ben
bunlarla ilgili bir işlem yapıp, birisine telefon edip, bunları görevden alın dediysem, şerefsizim ve
bunu buraya getiren de herhalde bunun aksini kendi kabul edecektir. Ben, bunu, DYP'nin üç dört
milletvekiline söyledim. Benim işim, şu tayinle bu tayinle değil; benim işim, bu fakirin fukaranın
hakkını yiyenlerledir...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Dumankaya, lütfen, 1 dakika içinde toparlayın.
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Onun için, benim verdiğim önergeyle ilgili elbette kam
yon dolusu dosya vardır. Eğer bugün ben konuşsaydım, yine o dosyalan buraya, size getirecektim.
İstiyorsan, o dosyaları, gel, incele...
TAHSİN IRMAK (Sivas ) - Getir, inceleyelim.
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Çünkü, ben, belgeyle konuşurum; öyle yarım sayfalık
şeyle, Bayındırlık Bakanına getirdiğiniz öyle saçma şeylerle konuşmam ve her dediğim şeyde, ba
kınız, TURBAN'da -şimdi gittim aldım- 141 dosya için dokunulmazlık Meclise geldi...
BAŞKAN - Sayın Dumankaya... Sayın Dumankaya...
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
TAHSİN IRMAK (Sivas) - Sayın Başkan, söz hakkı istiyorum.
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V. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI
VE MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam)
A) GÖRÜŞMELER (Devam)
1. — Bartın Milletvekili Zeki Çakan ve 21 arkadaşının, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde
yolsuzluk ve usulsüzlük nedeniyle 1993-1994 yıllarında meydana gelen kurum zararının tespit edil
mesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (101160) (S. Sayısı: 352) (Devam)
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde yolsuzluk ve usulsüzlük
nedeniyle 1993 - 1994 yıllarında meydana gelen kurum zararının tespit edilmesi amacıyla kurulan
(10/160) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerindeki genel görüşme tamam
lanmıştır.
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz.
VII. - SORULAR VE CEVAPLAR
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARİ
1. — İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, özel okulların ücretlerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/576)
BAŞKAN - 1 inci sırada yer alan, İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, özel okulların ücretle
rine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlıyoruz.
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Bu önerge üç birleşim içinde yanıtlanmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son fıkrası
uyarınca yazılı soruya çevrilecektir. .
Önerge gündemden çıkarılmıştır.
2. — İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş'ın, Hitit dili ve uygarlığı konusundaki çalışmalara iliş
kin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/578)
BAŞKAN - 2 nci sırada yer alan, İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş'ın, Hitit dili ve uygarlığı
konusundaki çalışmalara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlıyo
ruz.
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Bu önerge de üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından, İçtüzüğün 98 inci maddesinin son
fıkrası uyarınca yazılı soruya çevrilecektir.
Önerge gündemden çıkarılmıştır.
3. — Yozgat Milletvekiliİlyas Arslan 'in, Sivas - Ankara doğalgaz boru hattı güzargahının de
ğiştirilme nedenine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun cevabı (6/583)
BAŞKAN - 3 üncü sırada yer alan, Yozgat Milletvekili İlyas Arslan'ın, Sivas - Ankara doğal
gaz boru hattı güzergâhının değiştirilme nedenine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Buradalar.
Şimdi, önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masını arz ederim.
İlyas Arslan
Yozgat
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Soru: BOTAŞ tarafından yapılacak olan Sıvas-Ankara doğalgaz boru hattının güzergâhı, Sıvas-Yozgat-Kırıkkale-Ankara iken, neden Sıvas-Kayseri-Kırşehir-Kırıkkale-Ankara olarak değiş
tirilmiştir?
BAŞKAN - Soruyu cevaplandırmak üzere, buyurun Sayın Sungurlu.
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, değer
li milletvekilleri; Yozgat Milletvekili îlyas Arslan'ın, doğalgaz boru hattıyla ilgili soru önergesini
cevaplandırmak üzere huzurlarınızdayım.
BOTAŞ tarafından yaptırılan İran-Türkiye doğalgaz boru hattının, neden Yozgat'tan geçiril
mediğini veya Yozgat'tan geçirilmesi için bir çalışma olmasına rağmen, bundan neden vazgeçildi
ğini sormaktadır muhterem milletvekilimiz.
Aslında, iki alternatifli bir çalışma yapılmıştır. Bu boru hattı için, Sivas'tan sonra, biri Yozgat
üzerinden, diğeri Kayseri üzerinden devam eden iki alternatifli çalışma yapılmıştır ve bu çalışma
ların sonucunda, zaman içerisinde, Kayseri üzerinden devam eden hat daha uygun görülmüştür.
Çünkü, 2000'li yıllarda Yozgat'ta kullanılacak olan doğalgaz miktarı son derece azdır; buna muka
bil, Kayseri üzerinden geldiğinde, Kayseri, Konya ve Seydişehir'de kullanılacak olan doğalgaz
miktarı fevkalade fazladır. Bu hattın Ankara'ya kadar gelmesi söz konusu olsaydı, belki Yozgat
hattı tercih edilebilirdi; ancak, Kayseri vardır, Seydişehir vardır, Konya vardır; bunlar da nazarütibara alındığı takdirde, gerek kilometre itibariyle gerek maliyet itibariyle bu hat daha uygun bir hat
olarak tespit edilmiş ve karar Kayseri üzerinden verilmiştir. Ankara'ya gelen hat üzerinden, diğer
yerlere bilahara dağıtım yapılacaktır.
Arz ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.
Soru yanıtlanmıştır.
4. — Konya Milletvekili Hüseyin Arı 'nın, Bodrum Kalesi Su Altı Arkeoloji Müzesinde sergile
nen Doğu Roma Gemisinin bir maket olup olmadığına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/585)
BAŞKAN - 4 üncü sırada yer alan, Konya Milletvekili Hüseyin Ari'nin, Bodrum Kalesi Sual
tı Arkeoloji Müzesinde sergilenen Doğa Roma Gemisinin bir maket olup olmadığına ilişkin Kültür
Bakanından sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.
5. — Konya Milletvekili Veysel Candan 'in, Millî Güvenlik Kurulu görüşme tutanaklarının ka
muoyuna açıklanmasının gerekçesine ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/587)
BAŞKAN - 5 inci sırada yer alan, Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Millî Güvenlik Ku
rulu görüşme tutanaklarının kamuoyuna açıklanmasının gerekçesine ilişkin Millî Savunma Baka
nından sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.
6. — Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın 'in, Siirt Organize Sanayi Bölgesi Alt Yapı Proje
si ve KOBİ kredilerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588)
BAŞKAN - 6 ncı sırada yer alan, Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın'ın, Siirt Organize
Sanayi Bölgesi Altyapı Projesi ve KOBİ kredilerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi...
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Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.
. 7. — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın; sekiz yıllık kesintisiz eğitimi protesto yürüyüşünde
yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/589)
BAŞKAN - 7 nci sırada yer alan, Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, sekiz yıllık kesintisiz
eğitimi protesto yürüşüyünde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.
8. — Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın 'in, Ilısu Barajı projesine ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (61590)
BAŞKAN - 8 inci sırada yer alan, Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın'ın, Ilısu Barajı pro
jesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi...
' * •
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

.

9. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'in, MKE Kurumuna bağlı Kırıkkale mühimmat
Fabrikasındaki zarara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/591)
BAŞKAN - 9 uncu sırada yer alan, Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, MKE Kurumu
na bağlı Kırıkkale Mühimmat Fabrikasındaki zarara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.
10. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, MKE Kurumuna bağlı Kırıkkale Mühimmat
Fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/592)
BAŞKAN - 10 uncu sırada yer alan, Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, MKE Kurumu
na bağlı Kırıkkale Mühimmat Fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin Millî Savunma Baka
nı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.
•

- i

11. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, televole programının aile ve çocuklar üzerin
deki etkileri konusunda bir araştırma yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru
önergesi (61593)
BAŞKAN - 11 inci sırada yer alan, Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Televole Prog
ramının aile ve çocuklar üzerindeki etkileri konusunda bir araştırma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.
12. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, MKE Kurumuna bağlı Elmadağ Barutsan
Fabrikasında meydana gelen patlama ve iş kazalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü
soru önergesi (6/594)
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BAŞKAN - 12 nci sırada yer alan, Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, MEK Kurumu
na bağlı Elmadağ Barutsan Fabrikasında meydana gelen patlama ve iş kazalarına ilişkin Sanayi ve
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.
13. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, MKE Kurumuna bağlı Kırıkkale Mühimmat
Fabrikasında meydana gelen yangının söndürülmesinde yabancı ülkelerden gelen yardımlara iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/595)
BAŞKAN - 13 üncü sırada yer alan, Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, MKE Kurumu
na bağlı Kırıkkale Mühimmat Fabrikasında meydana gelen yangının söndürülmesinde yabancı ül
kelerden gelen yardımlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.
14. — Giresun Milletvekili Turhan Alçelik 'in, fındık fiyatlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/599)
BAŞKAN - 14 üncü sırada yer alan, Giresun Milletvekili Turhan Alçelik'in, fındık fiyatlarına
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.
75. —İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, Ekonomik ve Sosyal Konseyin oluşumuna
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/600)
BAŞKAN - 15 inci sırada yer alan, İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, Ekonomik ve
Sosyal Konseyin oluşumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak sayın bakan?.. Yok.
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.
16. — Konya Milletvekili Veysel Candan'in, sekiz yıllık kesintisiz eğitimi protesto gösterileri
konusundaki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/602)
BAŞKAN - 16 nci sırada yer alan, Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, 8 yıllık kesintisiz
eğitimi protesto gösterileri konusundaki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak sayın bakan?.. Yok.
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.
17. — Konya Milletvekili Veysel Candan 'in, Bakanlık personelinin fişlendiği yolunda basında
çıkan haberelere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/603)
BAŞKAN - 17 nci sırada yer alan, Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Bakanlık personeli
nin fişlendiği yolunda basında çıkan haberlere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.
18. — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Bakanlıkta yapılan görevden alma, atama ve ta
yinlere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/604)
BAŞKAN - 18 inci sırada yer alan, Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Bakanlıkta yapılan
görevden alma, atama ve tayinlere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi...
- 239 -

T.B.M.M.

B:25

9.12.1997

0:1

Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.
19. — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, gazetelerin promosyon düzenlemek için Bakanlı
ğa verdikleri teminat mektuplarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi
(6/605)
BAŞKAN - 19 uncu sırada yer alan, Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, gazetelerin pro
mosyon düzenlemek için Bakanlığa verdikleri teminat mektuplarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.
20. —Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'in, Kırıkkale Mühimmat Fabrikasında meydana
gelen kazadan sonra yapılacak yatırımlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/606)
BAŞKAN - 20 nci sırada yer alan, Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Kırıkkale Mü
himmat Fabrikasında meydana gelen kazadan sonra yapılacak yatırımlara ilişkin Sanayi ve Ticaret
Bakanından sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.
21. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Kırıkkale Mühimmat Fabrikasında meydana
gelen patlamanın nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/607)
BAŞKAN - 21 inci sırada yer alan, Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Kırıkkale Mü
himmat Fabrikasında meydana gelen patlamanın nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi.'..
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.
22. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu 'nun, Niğde-Yeşilburç ve Çiftlik yollarının
onarımına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun cevabı (6/609)
BAŞKAN - 22 nci sırada yer alan, Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, NiğdeYeşilburç ve Çiftlik yollarının onarımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Buradalar.

.

Önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Yaşar Topçu tarafından sözlü olarak
cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim.
Saygılarımla.
Dr. M. Salih Katırcıoğlu
Niğde
Sorular:
1. Niğde-Yeşilburç arasındaki asfalt yol son derece bozulmuş bulunmaktadır. Bu yolun onarı
mı ne zaman yapılacaktır?
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2. Niğde-Çiftlik yolunu en az 15 kilometre kısaltacak olan, Niğde Merkezi, Amas üzerinden
Pınarcık Köyüne bağlayan 8 kilometrelik yol, karayolları ağına dahil edilerek asfaltlanacak mı?
BAŞKAN - Buyurun Sayın Oltan Sungurlu.
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, değer
li milletvekilleri; sayın milletvekilimizin karayollarıyla ilgili suallerini cevaplandırmak üzere hu
zurunuzdayım.
Arkadaşımız, Niğde-Yeşilburç yolu asfalt kaplamasının bozuk olduğunu belirtip, bu sene kap
lanıp kaplanmayacağını sormaktadır. Bu yolun asfalt kaplaması, 1997 yılı programında yoktur.
Sayın Bakanlığımızın hazırladığı cevapta -ki, ağustos ayında hazırlanmış bir cevaptır- 4,5 tril
yon lira ödenek istendiği; bu sebeple, bu yıl içerisinde ödenek geldiğinde, programda olmamasına
rağmen, buranın asfalt kaplamasının yapılabileceği ifade edilmişse de, eködeneğin yeni çıkmış ol
masını ve bu mevsimden sonra da asfalt yapılamayacağını takdirlerinize arz ederim.
Diğeri ise, Niğde-Çiftlik yolunun karayolları ağına alınması talebidir. Bu yol, henüz Köy Hiz
metleri alanındaki bir yoldur ve karayolları ağına alınması noktasında herhangi birçalışma da yok
tur. Bu yolun karayolları ağına alınıp da yapılmasının maliyeti ise 1 trilyon liraya yakındır.
Yüce Meclisin bilgilerine arz olunur. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.
Soru yanıtlanmıştır.
23. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde İlinde mazotla tarımsal sula
ma yapan çiftçilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/610)
BAŞKAN - 23 üncü sırada yer alan, Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğ
de ilinde mazotla tarımsal sulama yapan çiftçilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi...
Soruyu yanıtlayacak sayın bakan?.. Yok.
Görüşme ertelenmiştir.
24. — Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop - Boyabat'da organize sanayi bölgesi kuru
lup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (61611)
BAŞKAN - 24 üncü sırada yer alan, Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop-Boyabat'ta
organize sanayi bölgesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru
önergesi...
.
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.
25. — Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop İlindeki öğretmen açığına ilişkin sorusu ve
Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın cevabı (61612)
BAŞKAN - 25 inci sırada yer alan, Sinop Milletvekili.Kadir Bozkurt'un, Sinop İlindeki öğret
men açığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlıyoruz.
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yerlerinde.
Soru önergesini okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereği
ni arz ederim.
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Sinop Valiliğinin Bakanlığınıza müracaatları sonucu, 1997-1998 eğitim-öğretim yılında so
runsuz ve sağlıklı bir eğitim yapılabilmesi için ilimiz genelinde, emekli olan ve il dışına tayin iste
yenlerle birlikte, sınıf öğretmeni olarak 120, branş öğretmeni olarak 150 öğretmene ihtiyaç vardır.
Söz konusu öğretmen açığının giderilebilmesi için, eğitim-öğretim politikanızın Sinop'u ilgi
lendiren kısmıyla ne yapmayı düşünüyorsunuz?
Kadir Bozkurt
Sinop
BAŞKAN - Soruyu yanıtlamak üzere, Millî Eğitim Bakanı Sayın Hikmet Uluğbay; buyurun
efendim.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Teşekkürler Sayın Başkan.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; sayın milletvekilimizin açıklamalarında, Valiliğin talebiyle,
sınıf öğretmeni olarak 120, branş öğretmeni olarak da 150 öğretmene ihtiyaç olduğu ifade edilmiş
tir. 1997 yılı boyunca Sinop'a yapılan atamalarda, 4'ü ana sınıfına olmak üzere 151. sınıf öğretme
ni ve 207 branş öğretmeni ataması yapılmıştır. Dolayısıyla, Valilik ihtiyacı tümüyle karşılandığın
dan maada, nispeten daha da rahatlık sağlayacak bir imkân sağlanabilmiştir. Tabiatıyla, bu sağla
malarla, özellikle Yüce Meclise sunduğumuz 158 binlik kadroya ilişkin çalışmalar tamamlanıp,
Meclis yeni kadrolar da verdiği takdirde ileriki yıllarda kademe kademe alacağımız öğretmenlerle,
daha küçük sınıflarda öğretmenlerimizin çocuklarımızı eğitme imkânı da sağlanacak.
Teşekkürler. (Alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.
Sayın Bozkurt, söz talebiniz?..
KADİR BOZKURT (Sinop)-Yok efendim.
26. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçmbayır'ın, Marmara Denizi veUluabat Golünün kir
lenmesine karşı alınacak tedbirlere ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/613)
BAŞKAN - 26 ncı sırada, Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçmbayır'ın, Marmara Denizi ve Ulubat Gölünün kirlenmesine karşı alınacak tedbirlere ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Görüşme ertelenmiştir.
27. — Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop - Boyabat futbol sahası inşaatına ilişkin
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/614)
BAŞKAN - 27 nci sırada, Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop Boyabat futbol sahası
inşaatına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Görüşme ertelenmiştir.
28. — Konya Milletvekili Veysel Candan'in, hükümetin kurulması konusunda basına yaptığı
açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/615)
BAŞKAN - 28 inci sırada, Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Hükümetin kurulması konu
sunda basına yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak sayın bakan?.. Yok.
Görüşme ertelenmiştir.
29. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğhı'nun, Niğde İline bağlı bazı ilçelerin sağ
lık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/616)
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BAŞKAN - 29 uncu sırada, Niğde Milletvekili Mehmt Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde İline
bağlı bazı ilçelerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Görüşme ertelenmiştir.
30. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu 'nun, Niğde 'ye bağlı bazı ilçelerin kültürevi projelerine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru Önergesi (6/617)
BAŞKAN - 30 üncü sırada, Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde'ye bağ
lı bazı ilçelerin kültürevi projelerine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Görüşme ertelenmiştir.
31. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde'ye bağlı bazı yerleşim birim
lerinin gölet projelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/618)
BAŞKAN - 31 inci sırada, Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde'ye bağlı
bazı yerleşim birimlerinin gölet projelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Görüşme ertelenmiştir.

,

32. — Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun 'un, Alanya yakınlarında bulunan bazı tari
hî ve turistik yerlere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/619)
BAŞKAN - 32 nci sırada, Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un, Alanya yakınla
rında bulunan bazı tarihî ve turistik yerlere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Görüşme ertelenmiştir.
33. — Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un, Yunanistan'da Türk düşmanlığı propa
gandası yapıldığı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/620)
BAŞKAN - 33 üncü sırada bulunan, Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un, Yuna
nistan'da Türk düşmanlığı propagandası yapıldığı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Görüşme ertelenmiştir.
34. — Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un, Alanya Kalesinin ziyaret saatlerine iliş
kin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/621)
BAŞKAN - 34 üncü sırada, Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un, Alanya Kalesi
nin ziyaret saatlerine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Görüşme ertelenmiştir.
35. — Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun 'un, Alanya 'daki Kızıl Kulenin turistlerin zi
yaretine sürekli açık tutulup tutulmayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi
(6/622)
BAŞKAN - 35 inci sırada, Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un, Alanya'daki Kı
zıl Kulenin turistlerin ziyaretine sürekli açık tutulup tutulmayacağına ilişkin Kültür Bakanından
sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
-243-

T.B.M.M.

B:25

9.12.1997

0:1

Görüşme ertelenmiştir.
36. — Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un, Alanya Alara Kalesine ilişkin Kültür
Bakanından sözlü soru önergesi (6/623)
BAŞKAN - 36 ncı sırada, Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un, Alanya Alara Ka
lesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Görüşme ertelenmiştir.
37. — Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un, sekiz yıllık kesintisiz eğitim çalışmala
rına ve personel maaşlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'in cevabı
(6/627)
BAŞKAN - 37 nci sırada, Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un, sekiz yıllık kesin
tisiz eğitim çalışmalarına ve personel maaşlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesinin görüşmelerine başlıyoruz.
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Burada.
Soru önergesini okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Hikmet Uluğbay tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim.
Arif Ahmet Denizolgun
Antalya
Sorular:
Sekiz yıllık kesintisiz eğitimle ilgili, malumunuz ki, okulların açılmasına az bir zaman kala,
altyapısı hazırlanıp uygulamaya koyacağınız müfredatınız hazır mı?
>Yurt dışında bulunan eğitim müşavir ve eğitim ataşeleri ne kadar maaş almaktadır?
Bakanlığın merkez teşkilatında hizmet veren personelinizin maaşlarının düşük olmasından do
layı Bakanlık personeli zor durumdadır. Bu konuda bir çalışmanız var mıdır?
BAŞKAN - Soruyu yanıtlamak üzere, Millî Eğitim Bakanı Sayın Hikmet Uluğbay; buyurun
efendim. (DSP sıralarından alkışlar)
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Teşekkürler Sayın Başkan. .
Sayın Başkan, değerli üyeler; hepimizin de bildiği üzere, 1973 yılında çıkarılan yasayla birlik
te 8 yıllık eğitime geçiş süreci başlamış ve 8 yıla yönelik son yasa metninin Meclisimizde görüşül
mesi sırasında, 1973 yılından bu yana 8 yıla yönelik okulların sayısının -8 yıllık bazda- 18'den 6
400'e kadar çıktığını ifade etmiştim; bu sayı, o kanunun uygulamaya girmesinden sonra -ağustos
ayında görüştüğümüz- tüm okulların yapısında değişiklik yapılmak suretiyle, tüm ilköğretim çağın
daki gençlerimizi -okula devam eden- kapsayacak konuma gelmiştir. Bu çerçevede de, müfredat
programlarının oluşturulması, 1973 yılından bu yana devam etmekteydi; ancak, 8 Yıllık Zorunlu
Kesintisiz İlköğretim Yasasının çıkmasından sonra, günümüzün ortaya çıkan ihtiyaçlarına cevap
verebilmek için de, bazı ders programlarında değişiklik yapılmıştır; bunlardan bir tanesi, ilköğre
tim okullarında, trafik ve ilkyardım eğitimi ile bireysel ve toplu etkinlikler dersleri ders programı
na alınmıştır.
Hepimizin de bildiği üzere, trafik kazalarında oldukça fazla vatandaşımız yaşamlarını yitir
mekte veya yaralanıp sakat kalmakta. Bu bakımdan, trafik konusunda, çocuklarımızın -ve bu bağ-244-
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lamda da, ilkyardım konusunda- olabildiğince erken bilgilendirilmelerinde sayısız faydalar vardı.
Bu nedenle, ilköğretimin 6 ncı ve 8 inci sınıflarında, bu ders, zorunlu ders olarak da konulmuştur.
Esasen, bu konuda, Trafik Yasasında yaptığımız değişlikler de böyle bir ihtiyacı ortaya çıkarmış
tır.
.
•
Bireysel ve toplu etkinlikler dersinin de bir program olarak girmesi, çocuklarımızın, 6-14 yaş
arasında kendi kişiliklerini geliştirmesine ve toplum içinde birlikte hareket edebilme kültürlerini
kazanabilmesine yardımcı olmaktadır.
Diğer taraftan, 6 ve 7 nci sınıflarda okutulan sosyal bilgiler dersi de, daha önce, millî coğraf
ya ve millî tarih ders programlarında okutulan konulan içermeye devam etmekle birlikte, bu yıldan
itibaren, kapsamı biraz daha genişletilmek suretiyle, çocuklarımıza, ilköğretimi bitirdiklerinde, sa
dece millî tarih ve millî coğrafya konusunda değil, toplumsal yaşamımız konusunda da daha zen
gin bilgiler vermeyi amaçlamaktadır.
Sayın Denizölgun'un sorusunun ikinci boyutuna cevaplarımı şu şekilde vermek istiyorum:
Millî Eğitim Bakanlığı da, devletimizin yurt dışında teşkilatı olan bakanlıklarından bir tanesi
dir. Bu bağlamda, yurt dışında görev yapan memurlarımıza, Dışişleri Bakanlığı, Millî Savunma Ba
kanlığı, Maliye Bakanlığının maaşları hangi esaslar çerçevesinde ödeniyorsa, ona göre ödeniyor;
yani, devletimizin yurt dışında çalıştırdığı ataşe, ataşe yardımcısı, müşavir kadrolanndaki personel,
hangi derecedeki kadrolara gittiyse o derecedeki aylıkları alıyorlar. O nedenle, memurlar arasında
yurt dışında bir ayırım yoktur.
Diğer taraftan, Bakanlığımızın merkez teşkilatında hizmet veren personelin maaşlarının düşük
olduğu ileri sürülüyor; doğrudur. Yalnız, biliyorsunuz, merkez teşkilatında çalışan, genel hizmet
lere dahil memurlarımızın ücretlerinin belirlenmesinde, 657'ye tabi genel hizmetler sınıfındaki tüm
personele uygulanan katsayılar, her yıl bütçe kanunuyla belirlenmektedir. Bu bağlamda, diğer me
murlarımızın aldığı ücretlere paralel ücretler, Millî Eğitim Bakanlığı personeli tarafından da alın
maktadır. Kadro derecelerinde taşıdıkları unvanlara göre de, yan göstergeleri ve diğer tazminatları
da ödenmektedir.
Bu çerçevede, hatırlayacağınız üzere -daha önce de ifade etmiştim- Bakanlığımızda, öğretmen
kadrosunda çalışan, öğretmen sınıfında çalışan öğretmenlerimizin özlük haklarının epey geride ol
duğunu hepimiz biliyoruz. Bu bağlamda, 55 inci Hükümet, bu özlük haklarının iyileştirilmesine
ilişkin bir yasa tasarısını hazırlamış, Bakanlar Kurulunda görüşmeleri tamamlanmış ve Meclise su
nulacak boyuta gelmiştir; onu da bilginize sunuyorum.
Bu çerçevede, Meclise sunmakta olduğumuz yasa tasarısıyla, ekders ücretlerinde yapılan iyi
leştirmenin dışında, normal personel için yapılacak düzenlemelere ek olarak öğretmenlerimize yüz
de 18'e varan bir ücret iyileştirmesi net olarak yapılacaktır; bilgilerinize sunarım.
Saygılarımla.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.
38. — Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun 'un, Alanya 'da bulunan bazı tarihî ve turis
tik yerlere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/628)
BAŞKAN - 38 inci sırada, Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizölgun'un, Alanya'da bulu
nan bazı tarihî ve turistik yerlere ilişkin, Kültür Bakanından sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.
39. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, İran-Türkiye ana doğalgaz boru ihalesine
ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu 'mm cevabı (6/630)
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BAŞKAN - 39 uncu sırada, Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Iran-Türkiye Ana Doğalgaz Boru ihalesine ilişkin, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Burada.
Önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın M. Cumhur Ersümer tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygıyla arz ederim.
Tevhit Karakaya
Erzincan
İran-Türkiye Ana Doğalgaz Boru ihalesinin Efzurum-Sıvas ihalesi 25 Haziran 1997de yapıl
mıştır. '
1. 54 üncü Hükümet döneminde başlayan Doğalgaz tş Programı çerçevesinde ihalesi yapılan
bu bölgede müteahhit işe başlamış mıdır?
2. Programa göre iş ne zaman bitecektir?
3. Erzincan, doğal gazdan ne zaman yararlanacaktır?
4. Erzincan'da doğalgazın elektrik enerjisine dönüşümünü sağlayacak bir dönüşüm şebekesi
yapılması düşünülmekte midir?
BAŞKAN - Soruyu yanıtlamak üzere, Adalet Bakanı Sayın Oltan Sungurlu; buyurun efendim.
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, değer
li milletvekilleri; Erzincan Milletvekili Sayın Tevhit Karakaya'nın sualine cevap vermek üzere hu
zurlarınızdayım.
Sayın Karakaya "Doğubayazıt-Erzufum arasındaki doğalgaz boru hattının çalışmaları başla
mış mıdır" diyor.
Erzurum-Doğubayazıt arasındaki bu çalışmalar başlamıştır. Ancak, Erzurum-Sıvas arasındaki
boru hattı çalışmaları şu anda devam etmemektedir; çünkü, Iran ve Rusya Federasyonu ile doğal
gaz anlaşmalarında yeni çalışmalar vardır, onlardaki gelişmeler beklenmektedir.
Erzincan'a gelince: Erzincan'a doğalgaz verilmesi için 2000 yılı planlarda görülmektedir; bu
çalışmalar düzgün devam ettiği takdirde 2000 yılında Erzincan'a muhtemelen doğalgaz verilecek
tir.
Erzincan İlinde doğalgaz santralı yapılıp yapılmaması hususu sorulmaktadır. TEAŞ'ın, ne kı
sa vadeli ne de uzun vadeli programlarında maalesef Erzincan'da 2020 yılına kadar böyle bir faali
yet görülmemektedir. Ancak, tabiî ki, bu çalışmalar TEAŞ'ın çalışmalarından ibaret değildir, özel
teşebbüsün buradaki talepleri Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca değerlendirilip daha önceki
bir zamanda bu husus gerçekleşebilir.
Saygıyla arz ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.
Teşekkür ediyorum Sayın Karakaya.
40. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan Sağlık Meslek Lisesi binası ile öğ
retmen lojmanları ihalelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/631)
BAŞKAN - 40 inci sırada yer alan, Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan Sağ
lık Meslek Lisesi binası ile öğretmen lojmanları ihalelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru
önergesi...
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Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Görüşme ertelenmiştir.
41. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan'daki bazı bina ve tarihî yerlerin
restorasyon çalışmalarına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/632)
BAŞKAN- 41 inci sırada yer alan, Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan'daki
bazı bina ve tarihî yerlerin restorasyon çalışmalarına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önerge
si...
Soruyu, yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Görüşme ertelenmiştir.
42. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde
verilen yatırım kredilerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/633)
BAŞKAN - 42,nci sırada yer alan, Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu Bölgelerine verilen yatırım kredilerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru
önergesi...
Soruyu yanıtlayacak sayın bakan?.. Yok.
Görüşme ertelenmiştir.
43. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya 'tun, Erzincan Mercan I ve Gırlevik II nci Hidro
elektrik Santrali projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi
(61634)
BAŞKAN - 43 üncü sırada yer alan, Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan
Mercan-1 ve Gırlavik-11 nci Hidroelektrik Santralı projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Görüşme ertelenmiştir.
44. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan Ötlukbeli Ziraat Bankası Şubesi
nin ne zaman açılacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/635)
BAŞKAN - 44 üncü sırada yer alan, Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan Otlukbeli Ziraat Bankası Şubesinin ne zaman açılacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi...
Soruyu yanıtlayacak sayın bakan?.. Yok.
Görüşme ertelenmiştir.
45. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya 'nm, Erzincan Turnaçayı Barajı ihalesinin ne za
man yapılacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/636)
BAŞKAN - 4 5 inci sırada yer alan, Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan Tur
naçayı Barajı ihalesinin ne zaman yapılacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Görüşme ertelenmiştir.
46. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya '/H/J, Erzincan 'daki bazı ilköğretim okulu ve loj
man inşaatlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/637)
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BAŞKAN - 46 neı sırada yer alan, Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan'daki
bazı ilköğretim okulu ve lojman inşaatlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru
önergesi...
•
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Görüşme ertelenmiştir.
47. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, yükseköğrenim öğrencilerine verilen burs
lara ve Erzincan Huzurevi inşaatına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/638)
BAŞKAN - 4 7 nci sırada yer alan, Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, yükseköğrenim
öğrencilerine verilen burslara ve Erzincan Huzurevi İnşaatına ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Görüşme ertelenmiştir.
48. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, geçici olarak başka ile nakledilen Erzincan
Polis Okuluna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/639)
BAŞKAN - 48 inci sırada yer alan, Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, geçici olarak
başka ile nakledilen Erzincan Polis Okuluna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Görüşme ertelenmiştir.
49. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan Bağ-Kıır hizmet binası ihalesinin
ne zaman yapılacağına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Nami Çağan'in ceva
bı (6/640)
BAŞKAN - 49 uncu sırada yer alan, Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan
Bağ-Kur Hizmet Binası ihalesinin ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlıyoruz.
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Buradalar.
Önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından, sözlü olarak cevaplandı
rılmasına delaletlerinizi saygıyla arz ederim.
Tevhit Karakaya
Erzincan
"İhale aşamasına getirilen Erzincan Bağ-Kur Hizmet Binası işi ne zaman ihale edilecektir?"
BAŞKAN - Soruyu yanıtlamak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Nami Ça
ğan; buyurun efendim.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) - Sayın Başkan,
sayın milletvekilleri; Erzincan Milletvekili Sayın Tevhit Karakaya'nın sorusunu yanıtlamak üzere
huzurlarınızdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Erzincan Bağ-Kur hizmet binasıyla ilgili olarak, Bağ-Kur Genel Müdürlüğünden ilk öneri
1994 yılında yapılmıştır. Önerilmesine rağmen, bu inşaat, izleyen yıl 1995'te gerçekleştirilememiş
tir. Daha sonra, 1997 yılında, tekrar bir Öneri gönderilmiştir. Devlet Planlama Teşkilatı, bu öneriyi
kabul etmiş ve 1998 yılı programına alınmıştır. Bağ-Kur Genel Müdürlüğümüz, 1998 yılında bu-
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nunla ilgili ihaleyi açacaktır; zaten, zamanı, 1997 yılı değildir, 1997 yılında 1998 yılı programına
alınmıştır ve ihale, 1998 yılının hemen başında açılacaktır.
Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. (DSP sıralarındana alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.
50. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'ntn, Erzincan ve Refahiye kapalı spor salonları
na ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/641)
BAŞKAN - 50 nci sırada, Erzincan Milletvekili Sayın Tevhit Karakaya'nın, Erzincan ve Re
fahiye kapalı spor salonlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Görüşme ertelenmiştir.

N

51. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan Araştırma ve Uygulama Hastane
si inşaatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/642)
BAŞKAN - 51 inci sırada, Erzincan Milletvekili Sayın Tevhit Karakaya'nın, Erzincan Araş
tırma ve Uygulama Hastanesi inşaatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi....
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Görüşme ertelenmiştir.
52. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, özelleştirilen kuruluşlarda çalışan işçilerin
istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (61643)
BAŞKAN - 52 nci sırada, Erzincan Milletvekili Sayın Tevhit Karakaya'nın, özelleştirilen ku
ruluşlarda çalışan işçilerin istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Görüşme ertelenmiştir.
53. — Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'in, SSK'nun usulsüz personel aldığı iddiası
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (61644)
BAŞKAN - 53 üncü sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Avni Doğan'ın, SSK'nın usul
süz personel aldığı iddiasına ilişkin, Başbakandan sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlıyo
ruz.
Soruyu yanıtlayacak Sayın bakan?..
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) - Sayın Başba
kan, kendisine yönelen soruları yanıtlamakla Devlet Bakanı Sayın Yücel Seçkiner'i görevlendir
miştir. Biz, bu sorunun cevabını da Sayın Yücel Seçkiner'e yolladık, herhalde onun yanıtlaması la
zım; yani, yanıtlayacak bakan yok.
BAŞKAN - Siz, yanıtlamama gerekçesini açıklamış oldunuz.
Görüşme ertelenmiştir.
54. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, personel atamalarına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi (61645)
BAŞKAN - 54 üncü sırada, Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, personel atamalarına
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Görüşme ertelenmiştir.
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55. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, sodalı içeceklere ilişkin Sağlık Bakanından
sözlü soru önergesi (6/646)
BAŞKAN - 5 5 inci sırada, Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in sodalı içeceklere ilişkin
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Görüşme ertelenmiştir.
56. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli doğumlu olup bu ilde görev yapmak iste
yen öğretmenlere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın cevabı (6/647)
BAŞKAN - 56 ncı sırada, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli doğumlu olup bu ilde
görev yapmak isteyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesinin görüş
melerine başlıyoruz.
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yerlerinde.
Önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın, aracılığınızla Millî Eğitim Bakanınca sözlü olarak cevaplandırılmasını
saygılarımla arz ederim.
Kamer Genç
Tunceli
Tunceli İli doğumlu olup da başka bir ilde görev yapmaktayken, Tunceli'de çalışmak isteyen
öğretmenlerle ilgili olarak, bu ile nakilleri yapılacak öğretmenler için Bakanlıkça Tunceli Valiliği
ne yazı yazılarak, bu öğretmenlerin Tunceli'de görev yapmalarının uygun olup olmadığı sorulmak
ta ve Valilik de, genelde Tunceli doğumlu öğretmenlerin bu ilde çalışamayacaklarını Bakanlığa bil
dirmekte ve böylece, nakilleri çıkan öğretmenlerin kararnameleri iptal edilmektedir.
1997 yılında tahminen 20'ye yakın öğretmene bu biçimde uygulama yapılmıştır.
1. Böyle bir uygulamanın yasal dayanağı var mıdır; varsa açıklar mısınız; yoksa, yönetimin
bu tür keyfî bir işlem tesis etmesi hukuk devleti ilkesiyle bağdaşır mı?
2. Mevzuata aykırı bu uygulamayı yürürlükten kaldıracak mısınız; kaldıracaksanız ne zaman
kaldıracaksınız?
Ayrıca, 1997 yılında Tunceli'ye nakilleri yapılmış ve Valilikçe hiçbir hukukî gerekçesi olma
dan, önyargılı ve keyfî nedenlerle Tunceli'de çalıştırılması uygun görülmemiş öğretmenler hakkın
da ne düşünüyorsunuz? Eğer, Tunceli'ye nakillerini uygun görmüyorsanız, kendilerine yeni bir na
kil isteminde bulunma hakkı tanıyacak mısınız?
BAŞKAN - Soruyu yanıtlamak üzere, Millî Eğitim Bakanı Sayın Hikmet Uluğbay; buyurun.
MlLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; soru önergesinde yer alan uygulamalar konusunda benim Bakanlığım döneminde yapılmış
bir işlem yoktur.
Bakanlığımıza bağlı okullar ve kurumlarda görev yapan öğretmenler ile diğer personelin ata
maları ve nakilleri meri mevzuata göre yapılmaktadır.
Bilgilerinize arz ederim. (DSP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.
57. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, İstanbul Defterdarının görevden alınması
na ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/648)
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BAŞKAN - 57 nci sırada, Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, İstanbul Defterdannın
görevden alınmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?... Yok.
Görüşme ertelenmiştir.
58. — Adana Milletvekili Sıtkı Cengil'in, Adana- Aladağ Sağlık Ocağı doktoruna ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/649)
BAŞKAN - 58 inci sırada, Adana Milletvekili Sıtkı Cengil'in, Adana-Aladağ Sağlık Ocağı
doktoruna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?... Yok.
Görüşme ertelenmiştir.
59. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, yurtdışında lisans eğitimi yapan öğrencile
re denklik verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/650)
BAŞKAN - 59 uncu sırada, Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, yurtdışında lisans eği
timi yapan öğrencilere denklik verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?... Yok.
Görüşme ertelenmiştir.
60. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Ardahan Merkez Hacıali Köyünün su soru
nuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/651)
BAŞKAN - 60 inci sırada, Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Ardahan Merkez Ha
cıali Köyünün su sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?... Yok.
Görüşme ertelenmiştir.
61. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı ve ilçelerinin kütüphane ihtiyacına ilişkin Kül
tür Bakanından sözlü soru önergesi (6/652)
•',
BAŞKAN - . 61 inci sırada, Ağn Milletvekili Sıddık Altay'ın, Ağrı ve ilçelerinin kütüphane
ihtiyacına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?... Yok.
Görüşme ertelenmiştir.
62. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Hamur İlçesinin sağlık merkezi ihtiyacına
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/653)
BAŞKAN - 62 nci sırada, Ağrı Milletvekili Sıddık Altay'ın, Ağrı-Hamur İlçesinin sağlık mer
kezi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?;.. Yok.
Görüşme ertelenmiştir.
63. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Sağlık Meslek Liselerinden mezun olanların istih
damına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/654)
BAŞKAN - 63 üncü sırada, Ağrı Milletvekili Sıddık Altay'ın, Sağlık Meslek Liselerinden me
zun olanların istihdamına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?... Yok.
Görüşme ertelenmiştir.
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64. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Hamur İlçesi Ceylanlı - Kamışlı köyleri ara
sında bağlantıyı sağlayacak köprü projesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/655)
BAŞKAN - 64 üncü sırada, Ağrı Milletvekili Sıddık Altay'ın, Ağn-Hamur İlçesi Ceylanlı-Kamışlı Köyleri arasında bağlantıyı sağlayacak köprü projesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru
önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?... Yok.
Görüşme ertelenmiştir.
65. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Hamur İlçesine bağlı Köşk - Tükenmez köy
lerinin köprü ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/656)
BAŞKAN - 65 inci sırada, Ağrı Milletvekili Sıddık Altay'ın, Ağn-Hamur İlçesine bağlı KöşkTükenmez köylerinin köprü ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?... Yok.
Görüşme ertelenmiştir.
66. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, kalkınmada öncelikli yörelerdeki çiftçilere ek kre
di verilip verilmeyeceğine ilişkin Tarım ve Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/657)
BAŞKAN - 66 ncı sırada, Ağrı Milletvekili Sıddık Altay'ın, kalkınmada öncelikli yörelerde
ki çiftçilere ek kredi verilip verilmeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişlerı Bakanından sözlü soru
önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?... Yok.
Görüşme ertelenmiştir.
67. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Tutak - Erzurum yoluna ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/658)
BAŞKAN - 67 nci sırada, Ağrı Milletvekili Sıddık Altay'ın, Tutak-Erzurum yoluna ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?... Yok.
Görüşme ertelenmiştir.

s

68. —Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı İline yeni barajlar yapılıp yapılmayacağına
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/659)
BAŞKAN - 68 inci sırada, Ağrı Milletvekili Sıddık Altay'ın, Ağrı İline yeni barajlar yapılıp
yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Görüşme ertelenmiştir.
69. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Tutak baraj projelerine ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/660)
BAŞKAN - 69 uncu sırada, Ağrı Milletvekili Sıddık Altay'ın, Ağrı-Tutak baraj projelerine
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Görüşme ertelenmiştir.
70. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Patnos Şeker Ova Barajı ihalesine ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/661)
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BAŞKAN - 70 inci sırada, Ağrı Milletvekili Sıddık Altay'ın, Ağrı-Patnos Şeker Ova Barajı
ihalesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Görüşme ertelenmiştir.
71. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Murat Nehri üzerinde kurulması planlanan baraja
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/662)
BAŞKAN - 71 inci sırada, Ağrı Milletvekili Sıddık Altay'ın, Murat Nehri üzerinde kurulma
sı planlanan baraja ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Görüşme ertelenmiştir.
72. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Eleşkirt Aydıntepe Barajı projesine ilişkin Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/663)
BAŞKAN - 72 nci sırada, Ağrı Milletvekili Sıddık Altay'ın, Eleşkirt Aydıntepe Barajı proje
sine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Görüşme ertelenmiştir.
73. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı Yazıcı Barajı inşaatına ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (61664)
BAŞKAN - 73 üncü sırada, Ağrı Milletvekili Sıddık Altay'ın, Ağrı Yazıcı Barajı inşaatına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Görüşme ertelenmiştir.
74. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Patnos Barajı ve Patnos Ovası sulama inşaatları
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/665)
BAŞKAN - 74 üncü sırada, Ağrı Milletvekili Sıddık Altay'ın, Patnos Barajı ve Patnos Ovası
sulama inşaatlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Görüşme ertelenmiştir.
75. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Hamur İlçesi Yukarı Gözlüce Sağlık Ocağı
nın sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/666)
BAŞKAN - 75 inci sırada, Ağrı Milletvekili Sıddık Altay'ın, Ağrı-Hamur İlçesi Yukarı Göz
lüce Sağlık Ocağının sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?... Yok.
Görüşme ertelenmiştir.
76. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Ceylanpınar'a bağlı bazı köylerin içme su
yu ve köprü sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/667)
BAŞKAN - 76 ncı sırada, Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öhcel'in, Ceylanpınar'a bağlı ba
zı köylerin içme suyu ve köprü sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Görüşme ertelenmiştir.
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77. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Yaylak Ovası Sulama Projesine ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/668)
BAŞKAN - 77 nci sırada, Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Yaylak Ovası Sulama
Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Görüşme ertelenmiştir.
78. —Aksaray Milletvekili Nevzat Köse'nin, Aksaray -Ağaçören'de DYP bayrağını yakan
Ana. P. İlçe Başkanı ve muhtarlar hakkında yapılan işleme ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/669)
BAŞKAN - 78 inci sırada, Aksaray Milletvekili Nevzat Köse'nin, Aksaray-Ağaçören'de DYP
bayrağını yakan ANAP ilçe Başkanı ve muhtarlar hakkında yapılan işleme ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Görüşme ertelenmiştir.
79. — Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'in, Güneydoğu'da boşaltılan köylere dönüşün
sağlanması için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/670)
BAŞKAN - 79 uncu sırada, Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ın, Güneydoğuda boşaltı
lan köylere dönüşün sağlanması için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Görüşme ertelenmiştir.
80. — Siirt Milletvekili. Mehmet Emin Aydın'ın, Siirt'teki ilköğretim okullarının branş öğret
meni açığına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın cevabı (61671)
BAŞKAN - 80 inci sırada, Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ın, Siirt'teki ilköğretim
okullarının branş öğretmeni açığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sorusu vardır.
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Burada.
Soruyu okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ede
rim.
Mehmet Emin Aydın
Siirt
Siirt'te müşahede ettiğim ve gezdiğim ilköğretim okullarının 6 ncı sınıflarında bazı branş öğ
retmenlerinin olmadığını gördüm. 21 inci Yüzyıla girdiğimiz ve bilgi çağını yakalamaya çalıştığı
mız bu dönemde, ilköğretim okullarına branş öğretmeni atamayı düşünüyor musunuz; ne zaman?
BAŞKAN - Soruyu yanıtlamak üzere, Millî Eğitim Bakanı Sayın Hikmet Uluğbay; buyurun
efendim.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Teşekkürler Sayın Başkan.
Sayın Başkan, değerli üyeler; Siirt İlinin öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere il emrine 3 Ey
lül 1997 tarihinde çekilen kura ile 269 sınıf öğretmeni, 3 Ekim 1997 tarihinde çekilen kura ile de
61 branş öğretmeni ve 58 sınıf Öğretmeni olmak üzere son iki ayda toplam 388 öğretmen ataması
yapılmıştır.
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Ayrıca, bütün bunlara ek olarak, geçen hafta, Siirt'e, ayrıca 60 vekil öğretmen atama yetkisi de
verilmiştir.
Teşekkürler.
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) - Şimdi, kaç kişi gidiyor Sayın Bakanım, dönenler var
mı, gitmeyenler de oluyor da aralarında.
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Devamla) - Efendim, şunu söyleyeyim:
Atamalarda, özellikle ikinci atamalarda göreve başlama oranı yüzde 95'tir. İlk yapılan -Siirt olarak
söyleyemeyeceğim, global olarak söyleyeceğim- kura çekiminde, Doğu ve Güneydoğu Anadoluya
10 100 öğretmen ataması yapılmıştır. Bu öğretmenlerimizden 2 700 tanesi görev mahallerine eş du
rumu nedeniyle gitmemişlerdir, eşlerinin yanına gitmişlerdir. Onun dışında geriye kalan 7 300 öğ
retmenden göreve başlamayanların sayısı 1 000 ilâ 1 500 arasında olup, birinci atamada, bölgede,
5 binin üzerinde, 6 bine yakın öğretmen göreve başlamıştır.
Teşekkürler.
BAŞKAN - Sayın Bakan, 80 inci sıradaki soruyu yanıtladınız. 85,86 ve 87 nci sıradaki soru
lar da size yönelik; belki çalışma süremiz bir kaç dakika taşabilir; ama, eğer, hazırsanız ve Genel
Kurul da uygun görürse, 87 nci sıradaki sorunun yanıtlanmasına kadar çalışma süremizi uzatalım.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Peki efendim.
BAŞKAN - Sayın Bakana yöneltilen 87 nci sıradaki sorunun yanıtlanmasına kadar, çalışma
süresinin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
81. — Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'in, Siirt - Şirvan'daki orman alanlarının yok
edildiği iddialarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/672)
BAŞKAN - 81 inci sırada, Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydm'ın, Siirt-Şirvan'daki orman
alanlarının yok edildiği iddialarına ilişkin, Orman Bakanından sözlü soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Görüşme ertelenmiştir.
82. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan - Refahiye - Doğandere Nahiye
sinde Jandama Karakolu açılıp açılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/673)
BAŞKAN - 82 nci sırada, Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan-Refahiye-Doğandere Nahiyesinde Jandarma Karakolu açılıp açılmayacağına ilişkin, İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Görüşme ertelenmiştir.
83. — Gaziantep Milletvekili Mehmet Bedri İncetahtacı'nın, Gaziantep Sanayi Fuarında mey
dana gelen bombalama olayının faillerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (61674)
BAŞKAN - 83 üncü sırada, Gaziantep Milletvekili Mehmet Bedri İncetahtacı'nın, Gaziantep
Sanayi Fuarında meydana gelen bombalama olayının faillerine ilişkin, İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Görüşme ertelenmiştir.
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84. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'in, Ankara - Sincan 'daki Yunus Göleti alanı imar
planının değiştirilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/675)
BAŞKAN - 84 üncü sırada, Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Ankara-Sincan'daki
Yunus Göleti alanı imar planının değiştirilmesine ilişkin, Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü
soru önergesi...
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Yok.
Görüşme ertelenmiştir.
85. — Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın, Malatya -Doğanşehir'de müfettişlerce
öğretmenlere yöneltilen sorulara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'in cevabı
(6/676)
BAŞKAN - 85 inci sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın, Malatya-Doğanşehir'de müfettişlerce öğretmenlere yöneltilen sorulara ilişkin, Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesinin görüşmelerine başlıyoruz.
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?... Burada.
Sözlü soru önergesini okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılmasını saygılarımla arz ederim.
Avni Doğan
Kahramanmaraş
Malatya'nın Doğanşehir İlçesine uğrayan müfettişlerin, öğretmenlere aşağıdaki soruları sor
dukları iddiası vardır.
— Oruç tutar mısınız?
— Gümüş yüzük takmayı mı, altın yüzük takmayı mı tercih edersiniz?
— Restoran veya pavyonlara gitme alışkanlığınız var mı?
— Ne kadar sıklıkla içersiniz?
— Namaz kılar mısınız?
— Hanımınız kapalı mı?
— Cuma namazlarına gider misiniz?
— Atatürk'ü nasıl tanımlarsınız?
— Hangi yayınları takip edersiniz ve kimin kitaplarını okursunuz?
— Takip ettiğiniz gazete hangisi?
1. Bu sorular müfettişler tarafından hangi maksatla öğretmenlere sorulmaktadır.
2. Alınan cevaplara göre öğretmenler fişlenmekte midir?
3. Örneğin, öğretmenlerin oruç tutması ya da tutmaması halinde ya da pavyona gitmesi veya
gitmemesi halinde duruma göre ceza uygulanacak mıdır?
BAŞKAN - Soruyu yanıtlamak üzere, Millî Eğitim Bakanı Sayın Hikmet Uluğbay; buyurun.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Sayın Başkan, sayın üyeler; Sa
yın Doğan'ın sorduğu soru üzerine, Bakanlığımda, Malatya Doğanşehir İlçesinde denetim yapan
elemanlarımızdan konuyu sordurdum ve incelettirdim. Soru önergesinde iddia edildiği gibi, ne öğ
retmenlere ne de soruşturma kapsamındaki herhangi bir kişiye bu türde sorular sorulmamıştır.
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Bir müfettişin, bir bölgeye gönderilirken, hangi konuları inceleyeceği, Bakanlık onayında ta
dat edilir. Bu tadat edilen görev çerçevesinde, müfettiş görevini yapmak durumundadır. Görevini
yaparken, Bakanlık onayının içinde yer almayan unsurları, kanunlarımızda suç unsuru olarak ta
nımlanmış gözlemler ise, o takdirde, Bakanlığa rapor etmek suretiyle, o gözlemlediği konularda da
soruşturma yapabilme yetkisini ister. Bakanlık makamı, o ek talepler konusunda da, soruşturma
kapsamına alınması konusunda yetki verirse, ancak, o zaman, müfettişler, o ilave verilen yetkiyle
de soruşturma yapabilirler.
Dolayısıyla, özetlemek gerekirse, soru önergesinde iddia edilen şekilde, müfettişler tarafından,
herhangi bir soru sorulmamış ve soruşturma yapılmamıştır.
Arz ederim.
Teşekkürler. (DSP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN -Teşekkür ederim Sayın Bakan.
86. — Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'm, İstanbul Millî Eğitim Müdürü hakkındaki
bazı iddialara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'in cevabı (6/677)
BAŞKAN - 86 ncı sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın, İstanbul Millî Eğitim
Müdürü hakkında bazı iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesinin görüşme
lerine başlıyoruz.
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Buradalar.
Önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılmasını saygılarımla arz ederim.
Avni Doğan
Kahramanmaraş
1. Bazı özel okulların ilanlarında mini etekli öğrenci resmi basmadığı için bu okullar hakkın
da İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Ömer Balıbey'in soruşturma açtırdığı haberleri basınımızda yer
almıştır.
a) Bu iddialar doğru mudur?
b) İlgili Millî Eğitim Müdürü hakkında bir işlem yapılmış mıdır?
2. İstanbul Üsküdar Nurscn Fuat Özdayı İlköğretim Okulu 7 nci sınıf öğrencisi 15 yaşındaki
C.K'nın, 2 nci sınıf öğrencisi A'ya cinsel sarkıntılık yaptığı, olayın polise intikal ettirildiği halde,
konunun Millî Eğitim Müdürü Ömer Balıbey tarafından kapatıldığı iddiaları basında yer almakta
dır.
a) İddialar doğru mudur?
b) Müdür hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır?
BAŞKAN - Soruyu yanıtlamak üzere, Millî Eğitim Bakanı Sayın Hikmet Uluğbay; buyurun
efendim.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Teşekkürler Sayın Başkan.
Sayın Başkan, değerli üyeler; Sayın Doğan'ın sorularıyla ilgili olarak yanıtlarımı arz ediyo
rum.
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Önce birinci sorusunu yanıtlıyorum: 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 30 uncu
maddesi "Özel öğretim kurumlan ancak tanıtıcı mahiyette reklam ve ilan verebilirler.
Özel öğretim kurumlan reklam ve ilanlarının birer örneğini yayından en az onbeş gün önce va
liliğe vermek zorundadırlar. Reklam ve ilanın tanıtıcı mahiyette olduğuna valilik karar verir. Bu
kurumlar, reklam ve ilanlarında gerçeğe aykırı beyanlarda bulunamazlar, televizyon reklam ve
ilanları yapamazlar" hükmü gereğince, vilayetlerde, basında yer alan ve özel öğretim kurumlanmızı ilgilendiren tüm ilanlar incelenmektedir.
Bazı özel okulların, mini etekli öğrencilerin resmini basmadığı için, bu okullar hakkında İstan
bul Millî Eğitim Müdürünün soruşturma açtığı doğru değildir. Özel okulların reklam ve ilanları ya
sa çerçevesinde incelenmekte ve yasada belirlenen kuralları ihlal ettiği takdirde de yayınlarına izin
verilmemekte, eğer yasalara uygunsa, herhangi bir müdahale yapılmamaktadır.
İkinci sorusunu yanıtlıyorum: Üsküdar Nursen Fuat Özdayı İlköğretim Okulunda meydana ge
len olayla ilgili olarak, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü ilköğretim müfettişlerince soruşturma ya
pılmış ve ön incelemeyle soruşturmanın sonucunda, aynı okulun 7-C sınıfında bulunan öğrenci isimlerini vermek istemiyorum; çünkü, öğrencilerimizin kamuoyuna ilan edilmesinde fayda gör
müyorum- ile 6-E sınıfındaki öğrencinin, 2-A sınıfındaki öğrenciye, 4.10.1997 günü, parkta teca
vüz etmeye yeltendikleri ve taciz iddiasının okulda ve eğitim sırasında meydana gelmediği belir
lenmiştir ve konu hakkında İstanbul Çocuk Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca adlî takibat
yapılmaktadır.
Mahkeme işlemleri yürürken, okul müdürlüğü tarafından, C.Ü adlı öğrencinin velisine, öğren
cisini okuldan alıp, bir başka okula vermesi bildirilmiş ve öğrenci, bu okuldan alınarak, bir başka
okula gönderilmiştir; dolayısıyla, adı geçen okula devam etmemektedir.
Bu olayların kapatılması iddiası doğru olmayıp, anında gerekli işlemler İstanbul Millî Eğitim
Müdürlüğü tarafından, soruşturma açtırılmak suretiyle yerine getirilmiştir.
Arz ederim. (DSP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.
87. — Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek'in, Balıkesir - Ayvalık İlçesi Kovanç Sarıçalı İlköğ
retim Okulu Yaptırma ve Koruma Derneğince bazı vatandaşlardan bağış için senet alındığı iddi
asına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'm cevabı (6/678)
BAŞKAN - 87 nci sıradaki, Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek'in, Balıkesir-Ayvalık İlçesi
Kovanç Sarıçalı İlköğretim Okulu Yaptırma ve Koruma Derneğince bazı vatandaşlardan bağış için
senet alındığı iddiasına ilişkin, Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine baş
lıyoruz.
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Buradalar.
Soru önergesini okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Hikmet Uluğbay tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılmasını arz ederim.
Abdullah Örnek
Yozgat
1. Balıkesir-Ayvalık İlçesi Kovanç Sarıçalı İlköğretim Okulunda, Ahmet Çalışkan isimli va
tandaştan, 30 milyon lira, zorla bağış istendiği; ödeme durumu olmayınca, Kovanç Sarıçalı llköğ-
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retim Okulu Yaptırma ve Koruma Derneği Başkanı Halil Kantarcı tarafından senet imzalattırıldı
ğı; senet günü gelip ödeyemediği zaman, Ayvalık icra Dairesi tarafından, icra yoluyla ev eşyaları
nın haczedildiği gazetelerde yer almıştır. Doğru mudur? Doğruysa, ne gibi işlemler yaptınız?
2. Ödeme durumu olmayan velilerin eşyalarının haczedilmesi, maaşlarından haciz yoluyla ke
sinti yapılmaması ile ilgili bir çalışmanız var mıdır?
3. Kovanç Sarıçalı İlköğretim Okulunda, nakit ödeme durumu olmadığı için, 16 kişiye senet
imzalattırılmış mıdır?
4. Bu okulda velilerden ne kadar para toplanmıştır? Toplanan bu paralarla ne gibi çalışmalar
yapılmıştır?
BAŞKAN - Soruyu yanıtlamak üzere, Millî Eğitim Bakanı Sayın Hikmet Uluğbay; buyurun
efendim.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Teşekkürler Sayın Başkan.
Sayın Başkan, değerli üyeler; izin verirseniz, bu soruyu yanıtlamadan evvel, bir önceki sualle
ilgili olarak bir temennimi sizlere sunmak istiyorum. Özellikle, öğrencilere ilişkin; yani, 18 yaş al
tındaki gençlerimize ilişkin, herhangi bir morallerini bozucu, ailelerini sıkıntıya sokabilecek konu
larda soru önergesi olduğu takdirde, soru önergesinin okunması sırasında da isimlerinin verilme
mesi, zannediyorum bu aileleri ve bu çocukları koruma bakımından yardımcı olur.
Takdirlerinize arz ederim.
Şimdi, Sayın Örnek tarafından sorulan sorunun yanıtına geleyim. Ayvalık İlçesi, Kovanç Sa
rıçalı İlköğretim Okuluyla ilgili olarak "Körfezde Olay" isimli gazetenin, 11 Ekim 1997 tarihli sa
yısındaki haber üzerine, Balıkesir Valiliğince soruşturma başlatılmış olup, soruşturma sonucuna
göre işlem yapılacaktır.
Okulların bağış kabul etmesi sırasında, kurallara uygun olmayan davranışlar, okulların açılışı
sırasında, çeşitli illerimizde, benim Bakanlığım döneminde "zorla bağış alınıyor" tarzında kimden
ihbar geldiyse, hepsi hakbnda tahkikat açılmıştır; o tahkikatın sonucuna göre de gerekli işlemler
yapılmaktadır.
Bu çerçevede, ben, okulların açılmasından önce yaptığım çeşitli konuşmalarda "velilerden hiç
bir şekilde zorla bağış alınmayacağı, zorla senet imzalattırılmayacağı, bu bağışların, okulun bazı
giderlerini karşılayabilmek için doğrudan doğruya velilerin kendi isteklerine göre yapılacağını da"
defaatle kamuoyuna açıklamıştım ve o açıklamalarım çerçevesinde "buna aykırı işlemlerde bulu
nanlar konusunda, Bakanlığa şikâyette bulunulması halinde, gereken soruşturma ve tahkikatın ya
pılacağını" da dile getirmiştim. Bugüne değin, Ankara, İstanbul ve diğer birçok şehrimizde, şu an
da sayısı tam hafızamda olmamakla beraber, otuzun üzerinde tahkikat açtırmış bulunuyorum.
Arz ederim.
Teşekkürler. (DSP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.
Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu hakkındaki güvensizlik önergesinin oylamasını yap
mak ve kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 10 Aralık 1997 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati: 19.08

— —

©
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B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
1. — Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Çevre Bakanlığınca belediyelere tahsis edilmek
üzere alman kamyonetlere ilişkin sorusu ve Maliye Bakam Zekeriya Temizel'in yazılı cevabı (7/3743)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Maliye Bakanı Zekeriya Temizel tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim.
30.10.1997
İsmail Özgün
Balıkesir
Soru 1. Çevre Bakanlığının Belediyelere tahsis edilmek üzere ihalesiz kamyonet alımında Dev
let Malzeme Ofisini (DMO) aracı olarak kullandığı basında ifade edilmektedir. Bu doğru mudur?
Soru 2. Kamyonetlerin BMC firmasından alınması hususunda Çevre Bakanlığı tarafından
DMO'ne şart koşulmuş mudur?
Soru 3. DMO'nün söz konusu kamyonetleri bu alanda faaliyet gösteren diğer firmalara haber
vermeden ve ihale yapmadan BMC firmasından aldığı iddiaları doğru mudur?
T.C.
Maliye Bakanlığı
Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü

9.12.1997

Sayı: B.07.0.BMK.011.013/600-26910

V

Konu : Yazılı Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: TBMM Başkanlığının 18.11.1997 tarih ve Kan. Kar. Md.: A.01.0.GNS.0.10.00.02-9433
sayılı yazıları.
Balıkesir Milletvekili Sayın İsmail Özgün'ün 7/3743 esas no'lu yazılı soru önergesinde yer
alan sorulara ait cevaplar aşağıda sunulmuştur.
1. Devlet Malzeme Ofisi, 28.10.1994 tarih ve 18559 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ana
Statüsünün 4 üncü maddesi uyarınca, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı için sağlamakla gö
revli bulunduğu diğer muhtelif malzeme yanında her türlü taşıt aracını da iç ve dış piyasadan ve
tercihen yerinden ve ilk ellerden temin etmektedir.
Devlet Malzeme Ofisinin müşterisi olan kamu kurum ve kuruluştan da Bakanlıklararası Standardizasyon Komitesinin "Motosiklet ve Bisiklet dışında kalan taşıtlann, kuruluşların hizmetlerine
elverişli olarak talep edecekleri tip ve marka yerli üretimden satın alınması" yolundaki. 26.2.1982
tarih ve 100 sayılı Kararı uyarınca, taşıt ihtiyaçlarını diledikleri tip ve markadan seçebilmektedir
ler.
Çevre Bakanlığınca söz konusu taşıt alımları Fonlar İhale Yönetmeliğinin 59 uncu maddesine
istinaden yapılmıştır. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü vasıtasıyla yapılan bu alımlarda;
Çevre Bakanlığınca belirlenen ihtiyaçların önceliklerinin tespiti sonucu Devlet Malzeme Ofisi Ge
nel Müdürlüğünün envanterinde bulunan araçların fiyatı, teknik özellikleri, teslim süresine ilişkin
bilgilerin anılan kurumdan teminini müteakip, alınan bilgilerin değerlendirilmesi sonucu ihtiyaca
en uygun aracın cinsi belirlenmiştir.
Devlet Malzeme Ofisi Satmalına Yönetmeliği 1987 yılından beri yürürlükte olup, pazarlık
usulü ile satın almayı düzenleyen 18 inci maddesinin (d) fıkrasında ise "Müşterilerce ihtiyaçlarına
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binaen marka, tip, özellik ve benzeri hususlar belirtilmek suretiyle malzemejalep edilmesi" halin
de pazarlık usulünün uygulanacağı hükme bağlanmış bulunmaktadır.
Bu kapsamda, Devlet Malzeme Ofisi, marka belirtilerek talep olunan taşıtları doğrudan ilgili
üretici firmalardan veya bunların kamuya hizmet vermekle görevlendirdikleri Genel Distribütör
konumundaki firmalardan daha önce yapılmış bulunan yıllık protokol hükümleri çerçevesinde pa
zarlıkla, marka belirtilmeksizin teknik şartnamesine göre talep olunan taşıtları ise ihale suretiyle,
Satınalma Yönetmeliğindeki esaslar çerçevesinde temin cihetine gitmektedir.
2. Çevre Bakanlığının bu çerçevede, BMC Sanayi ve Tic. A. Ş. firması üretimi olan Fatih mar
ka, Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A. Ş. üretimi olan Isuzu marka kamyon talebi ile TÜMO
SAN A. Ş. üretimi olan TÜMOSAN marka, Türkiye Ziraî Donatım Kurumu üretimi olan Steyr
marka traktör talebine ilişkin 1.1.1997 tarihinden bu yana Devlet Malzeme Ofisine muhatap yazı
larının tarih ve sayısı ile talep olunan ve siparişe bağlanan taşıtların markası, cinsi ve miktarı ekli
listede gösterilmiştir. (E-1)
3. Çevre Bakanlığınca talep olunan taşıtlardan Fatih marka olanlar üreticisi olan BMC Sanayi
ve Tic. A. Ş.'den, Isuzu marka olanlar üreticisi olan Anadolu Isuzu Otomotiv San ve Tic. A.
Ş.'den, TÜMOSAN marka olanlar TÜMOSAN A. Ş.'den, Steyr marka olanlar da Türkiye Ziraî
Donatım Kurumundan yukarıda açıklandığı üzere, yürürlükte bulunan yıllık protokol hükümleri
çerçevesinde pazarlıkla satın alınmıştır.
Bilgilerinize arz olunur.
Zekeriya Temizel
Maliye Bakam
Çevre Bakanlığının
Talep Yazısının

Kesin Siparişe Bağlanan

Talep Olunan

Taşıtın .Gnsi

Tarih

N2

23.1.1997

85-503

Steyr

8073 S

26.2.1997

143-1348

Tümosan

82-80 N Kabinli 8 vit Trak.

100

TUmosan 82-80 N kabin 8 vit Trak.

100

TUmosan

82-80 NKabinli 12 vit frak.

50

TUmosan 82-80 N kabin 12 vit Trak.

50
13

Marktı

Miktarı

50

Taşıtın Cinsi

Miktarı

Steyr 8073 S

50

7.5.1997

287-2935

Fatih

110.08 4x2 şasi kamyon

275

Fatih 170.25 6x2 şasi kamyon

7.5.1997

287-2935

Fatih

170.25 4x2 şasi kamyon

325

Fatih 110.08 çöp kamyonu

10

Fatih 170.25 4x2 şasi kamyon

75

20.6.1997

433-4156

Isuzu

31.7.1997

689-5070

Fatih

14.8.1997

9.10.1997

505/882!

579/6630

Fatih 110.08 4x2 şasi kamyon

24

NPR 4x2 şasi kamyon

82

Isuzu NPR 4x2 şasi kamyon

83

110.08 çöp kamyonu

10

Fatih 110.08 çöp kamyonu

10

Fatih

110.08 4x2 şasi kamyon

107

Fatih 110.08 4x2 şasi kamyon

107

Fatih

170.25 6x2 şasi kamyon

80

Fatih 170.25 6x2 şasi kamyon

80

Fatih

200.26 6x2 şasi kamyon

15

Fatih 200.26 6x2 şasi kamyon

15

Tümosan

82-80 N kabin. 8 vit. trak.

50

TUmosan 82-80 N kabin 8 vit. Trak.

50

Fatih

110.084x2 şasi kamyon

183

Fâtih 110.08 4x2 şasi kamyon

183

Fatih

170.25 şasi kamyon

120

Fatih 170.25 şasi kamyon

120

Fatih

200.26 şasi kamyon

35

Fatih 200.26 şasi kamyon

35

Tümosan

82-80 12 vitesli traktör

50

TUmosan 82-80 12 vitesli traktör

50

Fatih 170.25 6x2 şasi kamyon

30

Fatih

170.25 6x2 şasi kamyon

30

Not: Yukarıdaki yazılarla talep olunan taşıtlar, Bakanlığın ödeneği çerçevesinde karşılanmıştır.
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2. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Hışılayık Projesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Erşümer 'in yazılı cevabı (7/3750)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Cumhur Ersürner tarafından
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.
30.10.1997
Zeki Ünal
Karaman
Ayrancı Barajını besleyecek olan Hışılayık projesi için 1997 bütçesinden 100 milyar TL. öde
nek ayrılmıştır.
1. 1998 bütçesinden ayrılacak ödenek miktarı nedir?
2. Tüneller ve açık kanal inşaatları ne zaman bitirilecektir ve tesis hangi tarihte işletmeye açı
lacaktır?
T. C.
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı

9.12.1997

Sayı: B.15.0.APK.0.23.300-1958-20226
Konu : Yazılı Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : TBMM Başkanlığının 18.11.1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3750-9162/02396
sayılı yazısı.
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın şahsıma tevcih ettiği ve TBMM İçtüzüğünün 99 un
cu maddesi gereğince cevaplandırılması istenen 7/3750 esas no.lu yazılı soru önergesi ile ilgili bil
giler hazırlanarak ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
M. Cumhur Ersürner
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı (7/3750)
Ayrancı Barajını besleyecek olan Hışılayık projesi için 1997 bütçesinden 100 milyar TL. öde
nek ayrılmıştır.
Soru 1. 1998 bütçesinden ayrılacak Ödenek miktarı nedir?
Soru 2. Tüneller ve açık kanal inşaatları ne zaman bitirilecektir ve tesis hangi tarihte işletme
ye açılacaktır?
Cevap 1-2. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda verilen önerge ile 1994 yılında DSİ Genel
Müdürlüğü yatırım programına alınan ve yeraltısuyu sulamaları kapsamında yürütülen Karaman
Ayrancı-Hışılayık mağarası kaynak geliştirilmesi işinde bugüne kadar 1292 m.lik tünelin 912 m.lik
kısmı açılmıştır. 1998 yılında da tünelin kalan kısmının bitirilmesi planlanmıştır. Tünel aracılığı ile
yüzeye çıkartılacak suyu Ayrancı Barajına derive edecek olan toplam 9 470 m.lik kanal, sifon ve
tünelleri kapsayan Hışılayık Derivasyon kanalı inşaatı işine de inşaatının ikmalini müteakip başla
nılacak olup, proje çalışmaları sürdürülmektedir.
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1998 yılında ülke genelindeki tüm yeraltısuyu sulamalarına 4 935 trilyon TL. ödenek talep
edilmesine karşılık 2 trilyon TL. bütçeden, 50Ö milyar TL. de özelleştirmeden ödenek tahsis edil
miştir. Bu ödenek çerçevesinde yatırım programının hazırlanması sırasında söz konusu işe yeterli
ödenek teminine çalışılacaktır.
3. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'in, ham zeytinyağı fiyatlarının ne zaman açıklanacağı
na ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez'in yazılı cevabı (7/3760)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sanayi Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda
emir ve delaletinizi arz ederim.
Saygılarımla.
Turhan Tayan
Bursa
TARİŞ'in hani yağ alım fiyatını açıklamaması Ege ve Marmara Bölgesinde yağ üreticisini ve
zeytin üreticisini perişan ediyor. TARİŞ'in piyasayı belirlemesi gerekirken, aksine yağ ihracatçısı
tüccara geçen yılın fiyatları ile rafine yağ satmaktadır. Bu ise fiyatların düşmesine, üretici yerine
birkaç yağ tüccarının korunmasına sebep olmaktadır. Öte yandan bu yıl Marmara Bölgesi zeytin
lerinde baş gösteren hastalık sebebiyle zeytinler toplanmadan dibe dökülmekte, sofralık zeytin,
yağlık zeytin haline gelmektedir. Marmara Bölgesi zeytin üreticisi feci durumdadır. Hal böyle
olunca hükümetin zeytinyağı alım politikası bu yıl daha da önem kazanmıştır.
Bu duruma göre;
1. Ham zeytinyağı fiyatları ne zaman açıklanacaktır?
2. Geçen yıl Kg.mı 2.80 dolar olan ham yağın bu yılki fiyatı ne olacaktır?
3. TARİŞ tüccara düşük fiyatla rafine yağ satmaya devam edecek mi?
4. TARİŞ'ten mal alan bu tüccarlar kaç kişidir ve kimlerdir?
5. Marmara Bölgesi sofralık zeytinine musallat olan ve zeytinin dibe dökülmesine sebep olan
hastalığın verdiği zararı giderecek ne gibi önlemler düşünüyorsunuz?
T.C.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Hukuk Müşavirliği

2.12.1997

Sayı: B.14.0.HKM.0.00.00.01/M-11-2402
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
Genel Sekreterliğine
•

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İlgi : 18.11.1997 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3760-9175/23978 sayılı yazınız.
Bursa Milletvekili Turhan Tayan tarafından hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına sunulmuş bulunan ilgi yazınız eki 3.11.1997 gün ve 3/498 sayılı yazılı soru önergesinde
sorulan hususlar hakkında Bakanlığımız ilgili birimi Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğünden alı
nan bilgilere göre;
1. 1994 yılından itibaren Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri Devlet adına alım yapmamakta
dır. Dünya Zeytinyağı bilançosu ve alış piyasa fiyatı hakkında daha doğru tahminler Aralık ayı ba
şında yapılabileceğinden, Birlikler zeytinyağı alım fiyatlarını bu tarihlerde belirleyebilecektir.
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2. Kendi nam ve hesaplarına alım yapacak olan TARİŞ-Zeytinyağı Birliğinin alım fiyatı, Ara
lık ayı başlarında belli olabilecektir.
3. TARİŞ, İzmir Ticaret Borsasında Temmuz 1997 tarihinden itibaren satış yapmaktadır. Sa
tış fiyatları Dünya fiyatlarının üzerinde olup, düşük fiyatla satması söz konusu değildir.
4. TARİŞ'in borsadaki satış fiyatları, Dünya fiyatlarının üzerinde olduğundan son zamanlarda
satış yapılamamaktadır.
TARİŞ satışa başladığı tarihten itibaren 8 firmaya borsada toplam 2 374 ton zeytinyağı satabilmiştir.
5. Marmara Bölgesinde bu yılki hasat döneminde zeytin ürününde görülen "sap mantarı" has
talığı nedeniyle oluşan zararın giderilebilmesi için Marmarabirlik bu kampanya döneminde dip
zeytini alımına başlamıştır. Birlik, Gemlik tipi için 65 000 TL./Kg. ve su tipi için 35 000 TL./Kg.
fiyatla ortak üreticilerden zeytin alımlarını sürdürmektedir.
Bilgilerinize arz ederim.
Yalım Erez
Sanayi ve Ticaret Bakanı
4. — Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kurduğu BRT Rad
yosuna ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam Murat Başesgioğlu'mtn yazılı cevabı (7/3762)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını di
lerim.
Saygılarımla.
Yılmaz Ateş
Ankara
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1991 yılında Belediye Radyo Televizyonu (BRT)'yi kurmuş
tu. Günün en son teknolojisi ile kurulan BRT için en kaliteli araç ve gereç alınmıştı.
3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanunun 24.4.1994
tarihinde Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesinden sonra BRT de diğer belediye rad
yo ve televizyonları gibi yayınına son vermek durumunda kalmıştır.
Ancak BRT'nin araç-gereç ve vericileri ile stüdyolarının akıbeti hakkında çelişkili açıklama
lar yapılmaktadır.
O nedenle

.

1. BRT kaç dolara (o günkü kur üzerinden) mal olmuştur?
2. BRT'nin araç-gereç ve vericileri ile stüdyoları satılmış mıdır?
3. Satılmışsa, ihale yoluyla mı, pazarlıkla mısatılmıştır?
İhale veya pazarlığa hangi firmalar çağırılmış veya katılmıştır?
4. BRT, kaç dolara satılmıştır? Kim veya hangi firma-şirket almıştır?
5. Kiralanmışsa hangi yöntemle (ihale mi, davet mi) kiralanmıştır?
6. Kaç dolara, kaç yıllığına kiralanmıştır?
7. Hangi firma-şirket veya kişiye kiralanmıştır?
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T.C.
İçişleri Bakanlığı

9.12.1997

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü
Sayı: B.05.0.MAH-0-65-00-00-02/81074
Konu : Yazılı Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : TBMM Başkanlığının 18.11.1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-9436-7/37629206/24015 sayılı yazısı.
İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen Ankara Milletvekili Yılmaz
Ateş'in "İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kurduğu BRT Radyosuna" ilişkin yazılı soru önergesi
ile ilgili olarak Valilik vasıtasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından alman bilgilerden;
BRT'nin; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş. ol
mak üzere iki sahibi bulunduğu, araç-gereç, verici ve stüdyolar için Şirket ve Belediye bütçesinden
_ yapılan toplam ödemenin 6 887 055.84 ABD Doları olduğu,
BRT'nin araç-gereç, verici ve stüdyolarının satılmadığı,
Büyükşehir Belediyesine ait olan ve depolarda bekleyen malzemelerin, Cemal Reşit Rey Kon
ser Salonunun alt katında Radyo-TV stüdyosu olarak düzenlenen yere monte edilerek 31 Mart 1995
tarihinde kabulünün yapıldığı,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic.
A.Ş.'nin, halen şirket tarafından işletilmekte olan CRR Konser Salonunun bir parçası olduğu ve te
sisin bir bütün olarak işletilmesi zarureti bulunduğu gerekçesiyle Radyo-TV stüdyolarını 7.6.1995
tarihli müracaatı ile kiralamayı ve işletmeyi talep ettiği,
Stüdyoların, Büyükşehir Belediye Encümeninin 10.8.1995 tarih ve 1617-602 sayılrKira Ka
rarı ve 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 51 inci maddesinin (g) fıkrasına göre davet usulü ile İs
tanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş.'ne 3 yıllığına 19 845 000 000 TL. bedelle kiralandığı,
Anlaşılmıştır.
Bilgilerinize arz ederim.
Murat Başesgioğlu
İçişleri Bakanı
5. -Hatay Milletvekili Atila Sav'in, Dinar depreminde zarar görenlere yapılacak yardımlara
ilişkin sorusu ve Maliye Bakam Zekeriya temizel'in yazılı cevabı (7/3763)
27.10.1997
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Dinar depreminden zarar görenlere yapılacak yardım ve destekle ilgili yasanın uygulanması
konusunda aşağıdaki sorumun Maliye Bakanınca yazılı olarak yanıtlanmasına aracı olunmasını di
lerim.
Saygılarımla.
Atila Sav
Hatay
Soru : Dinar depreminde fiilen görev yaptığı sırada zarar görenler için çıkarılan ve 11 Haziran
1997 günlü Resmî Gazetede yayımlanan "Bazı Yörelerde Meydana Gelen Tabiî Afetlerden Zarar
Görenlerin Gelir ve Geçici Vergilerinin Terkini ile Kurumlar Vergisinin 7 nci Maddesine Bir Bent
Eklenmesi ve 28.8.1992 Tarihli ve 3838 Sayılı Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında
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Kanun" gereğince Dinar'da çalışan kamu işçilerinin ve memurların kesilen 24 aylık vergileri geri
ödenmiştir. Uygulama bu yolda iken Dinar'da Devlet Demiryollarında çalışan personel hakkında
bu hükmün uygulanmadığı doğru mudur?
Bu uygulama farklılığının nedenini araştıran ve vergileri ödenmediği için mağdur olan perso
nele gerekçe TCDD Genel Müdürlüğünün kurum olarak vergi borçlarının ödenmemiş olmasının
gösterildiği doğru mudur?
Depremden zarar gören personelden kesilmiş vergiler İdarece Maliyeye yatırılmamış olması
na dayandırılmakta ise; vergisini stopaj yoluyla ödeyen yükümlülere Kurum borcunu ödetme ama
cına yönelik böyle bir uygulamanın, depremden zarar gören yurttaşlara yönelik Devlet desteğinin
çekilmesi ve Kuruma desteği dönüşmesinin yanlış bir uygulama olduğu kabul edilemez mi?
Bakanlığın, Dinar Mal Müdürlüğüne bu konuda gerekli talimatı vererek, depremden zarar gö
renlerin şikâyetlerinin süratle giderilmesi düşünülemez mi?
. T.C.
Maliye Bakanlığı

5.12.1997

Gelirler Genel Müdürlüğü
Sayı: B.07.0.GEL.0.82/8211-28/52973
Konu: Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar Kararlar Müdürlüğünün 18.11.1997
tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3763 -9207/24016 sayılı yazısı.
Tarafımdan cevaplandırılmak üzere Hatay Milletvekili Sayın Adla Sav tarafından ilgi yazı eki
7/3763-9207 sayılı yazılı soru önergesinde belirtilen hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklan
mıştır.
Bazı Yörelerde Meydana Gelen Tabiî Afetlerden Zarar Görenlerin Gelir, Kurumlar ve Geçici
Vergilerinin Terkini Hakkında 4264 sayılı Kanun, 11.6.1997 tarih ve 23016 sayılı Resmî Gazete
de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu Kanun uygulamasına yönelik olarak 2.10.1997 tarih ve 22128 sayılı Resmî Gazetede ya
yımlanarak yürürlüğe giren 1 sıra numaralı genel tebliğde sözkonusu vergilerin işveren tarafından
beyan edileceği ve ödemenin yapılmış olması halinde ücretliye iade edileceği açıklanmıştır.
Bu açıklamalar çerçevesinde; Afyon Valiliğine yazılan 17.11.1997 tarih ve
B.07.0.GEL.0.28/2857-115-905/48809 sayılı yazımızla Dinar İlçesinde afete maruz kalıp hasar tes
pitleri yapıldığı belirtilmekte olan 88 personelin ücretlerinden kesilen gelir vergisinin Devlet De
miryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda sözkonusu personele ait bordrolar
da yer alan bilgilerin dönemler itibariyle bir liste halinde ilgili vergi dairesine bildirilerek ödenme
si halinde, adı geçen personelin ücretinden kesilen gelir vergisinin asıl hak sahibi durumunda olan
mükelleflere iade edilmesi gerektiği hususu bildirilmiştir.
Bilgilerine arz ederim.
Zekeriya Temizel
Maliye Bakanı
6. - Erzurum Milletvekili İsmail Köse 'nin, Kahramanmaraş ve Erzurum İllerinde yapılan ya
tırımlara ve atamalara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın yazılı cevabı
(7/3768)
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Hikmet Uluğbay tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını arz ederim.
Saygılarımla.
ismail Köse
Erzurum
Sorular:
1. 54 üncü Hükümetin işbaşına geldiği günden, görevden ayrılıncaya kadar Millî Eğitim Bakan
lığı tarafından Kahramanmaraş ve Erzurum İllerde yapılan yatırımların parasal değeri ne kadardır?
2. Aynı süre içerisinde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş ve Erzurum İllerine
atanan sınıf ve branş öğretmeni, memur ve yardımcı personel sayısı ne kadardır?
T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı

9.12.1997

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/3375
Konu: Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : TBMM. Başkanlığının 12.11.1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3768-9233/24078
sayılı yazısı.
Erzurum Milletvekili Sayın İsmail Köse'nin "Kahramanmaraş ve Erzurum İllerinde yapılan
yatırımlara ve atamalara ilişkin" yazılı soru önergesinde yer alan soruların cevapları aşağıda belir
tilmiştir.
1. 54 üncü Hükümetin göreve geldiği günden ayrılıncaya kadar (3418 sayılı Kanun gelirlerin
den gönderilen ödenek hariç) Kahramanmaraş İline 313 995 milyon TL.'lık yatırım ödeneği, Erzu
rum İline 591 225 milyon TL.'lık yatırım ödeneği gönderilmiştir.
2. Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumların öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere sözü edilen
dönemde Kahramanmaraş İline 732 sınıf, 34 branş öğretmeni, Erzurum İline 863 sınıf, 26 branş öğ
retmeni ataması yapılmıştır.
Yardımcı hizmetler sınıfında boş kadroların kullanımı izne tabi olup, izin verilen kadro mik
tarı gözönünde bulundurularak Erzurum İli emrine 34, Kahramanmaraş İli emrine 75 hizmetli kad
rosu verilmiştir.
Arz ederim.
Hikmet Uluğbay
Millî Eğitim Bakanı
7. - Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekin 'in, RP Genel Başkanınca Kanal 7'ye yardım çağrısın
da bulunulduğu iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu'nun yazılı cevabı
(7/3773)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını saygı ile arz ederim.
23.10.1997
Fevzi Aytekin
Tekirdağ
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1. Gerek medyada, gerekse yazılı basında Sayın Necmettin Erbakan'ın Kanal 7'ye maddî yar
dım çağrısı yapılması doğru mudur?
2. Bu çağrı Resmî ve Özel kanallar arasında bir ayrıcalık yapmıyor mu?
3. Eğer ayrıcalık yapıyorsa Refah Partisine ait Belediyelerin ilgili kuruluşları reklam yaptırabilmeleri için ihale yapmaları gerekmiyor mu?
4. Eğer kamunun paraları ilgili Belediye Başkanları tarafından çiftlik işletir gibi fahiş fiyatlar
la Kanal 7'yi kalkındırmak için kullandırılıyorsa suç değil midir?
5. Belediye Başkanları Belediyelerin her türlü mal ve paralarının denetim ve koruma görevle
ri olduğuna göre liderlerinin isteği doğrultusunda hareket ediyorlarsa suç işlemiş sayılmazlar mı?
6. Refah Partisi liderinin bu çağrısı memlekette kişi ve kuruluş kayırma sayılıyorsa suç işlemi
yor mu? İşliyorsa hakkında gerekli soruşturmanın açılması gerekmiyor mu?
7. Bu çağrı Lâik Cumhuriyete Atatürk İlke ve Devrimlerine karşı maksatlı ise hakkında yasal
işlem yapılması gerekmiyor mu?
8. Refah Partili Belediye Başkanları Kanal 7'yi maksatlı reklam adı altında kalkındırmak için
destek sağlıyorlarsa ve de yasal değilse Bakanlığınız bu konuda herhangi bir soruşturma başlattı mı?
T.C.
İçişleri Bakanlığı
Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü

9.12.1997

Sayı: B.05.0.MAH-0-65-000/81075

••'•*'..

Konu : Yazılı Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: TBMM Başkanlığının 18.11.1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3773-9253/024115
sayılı yazısı.
İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, Tekirdağ Milletvekili Fevzi
Aytekin'in "RP Genel Başkanınca Kanal-7'ye yardım çağrısında bulunulduğu iddialarına" ilişkin
yazılı soru önergesi ile ilgili olarak;
Sözkonusu önergede yer alan iddialar hakkında Başbakanlık Makamının 23.10.1997 gün ve
153 sayılı Onayı uyarınca Başbakanlık Teftiş Kurulu Koordinatörlüğünde müşterek soruşturma
yapmak üzere Bakanlığımızdan iki Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir.
Soruşturmanın neticesine göre yasal gereğinin yapılacağı tabiîdir.
Bilgilerinize arz ederim.
Murat Başesgioğlu
İçişleri Bakanı
8. - İsparta Milletvekili Mustafa Köylü'nün, İş Teftiş Kurulu Başkanının görevden alınması
na ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan'in yazılı cevabı (7/3783)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıda belirtilen konular hakkında İçtüzüğün 96 ncı maddesi gereğince Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Sayın Nami Çağan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
Saygılarımla.
Mustafa Köylü
İsparta
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İş Teftiş Kurulu Başkanının görevden alınmasından sonra Danıştay'a açtığı davaya karşılık
verilecek savunmada sözde hakkında soruşturma var diyebilmek için bir yakınının cenazesine ye
tişebilmek için makamın bilgisi dahilinde Resmî Araçla gitmesinden dolayı inceleme veya soruş
turma açtırdınız mı?
Teamül gereği ve insanî amaçlı olarak yaygın bir şekilde uygulanan bu durumu nasıl karşılı
yor sunuz?
T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

9.12.1997

Sosyal Güvenlik Kuruluşları
Genel Müdürlüğü
Sayı: B.13.0.SGK.0.13.00.01/8605/032069
Konu ; Yazılı Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
tlgi: 18.11.1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-9442 sayılı yazınız.
İsparta Milletvekili Mustafa Köylü tarafından hazırlanan "Bakanlığımız İş Teftiş Kurulu Baş
kanının görevden alınmasına ilişkin" 7/3783 esas sayılı yazılı soru önergesi incelenmiştir.
Bakanlığımız İş Teftiş Kurulu eski Başkanı Nizamettin Kolayca'nın bu görevini yürüttüğü dö
nemlerde, 24.1.1997-12.2.1997-17.3.1997 ve 28.3.1997 tarihlerinde akraba ve yakınlarının ölümü
dolayısıyla, Bakanlık Makamının 24.1.1997 tarih ve 576, 12.2.1997 tarih ve 877, 17.3.1997 tarih
ve 1761, 28.3.1997 tarih ve 2067 sayılı Olur'larına dayanarak Kızılcahamam İlçesi Pazar Nahiye
sine gittiği belirlenmiştir.
Bilindiği üzere; 237 sayılı Taşıt Kanununun 4 üncü maddesinde, emirlerine ve zatlarına binek
otomobili verilenlerin (1) sayılı cetvelde, makam hizmetlerine tahsis edilen taşıtların (2) sayılı cet
velde gösterildiği, 8 inci maddesinde Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı taşıtların yalnız hiza
larında gösterilen hizmetlerde kullanılabileceği hükme bağlanmış, aynı Kanunun 16 ncı maddesin
de ise; "Bu Kanun kapsamına giren taşıtları her ne suretle olursa olsun tahsis olunduğu işin dışın
da veya şahsî hususlarda kullananlar veya kullanılmasına müsaade edenler veya kanunda yazılı ol
duğu şekilde kullanılmış gibi gösterenler veya kanunen bir makama veya işe tahsis olunmadığı hal
de kanuna aykırı olarak bu taşıtlardan istifade eden ve ettirenler, hakkında fiilin mahiyetine göre
bir seneye kadar hapis cezası verilir. Bu yüzden hâsıl olan masraf ve zararlar kendilerine teselsülen ayrıca tazmin ettirilir.
Tekerrürü halinde verilecek hapis cezası iki aydan aşağı olamaz."
Hükmüne yer verilmiştir.
Sözkonusu hükümler çerçevesinde, önergede bahsi geçen personelin makam hizmetleri için
tahsis olunan resmî aracı 237 sayılı Taşıt Kanununa aykırı olarak kullanıp kullanmadığının tespiti
için konunun Bakanlığım Teftiş Kurulunca incelenmesi 23.10.1997 tarih ve 7505 sayılı Onay ile
uygun görülmüş olup, adı geçen personelin görevden alınmasına ilişkin işlemin iptali için Bakan
lığımız aleyhine açtığı idarî dava ile ilgisi bulunmamaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.
Prof. Dr. Nami Çağan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
9. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın, sanatçıların ödediği yergilere ilişkin sorusu ve
Maliye Bakanı Zekeriya Temizel'in yazılı cevabı (7/3794)
-269-

T.B.M.M.

B:25

9.12.1997

0:1

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki soru önergemin Maliye Bakanı Sayın Abdüllatif Şener tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılması için gereğini arz ederim.
Saygılarımla.
Feridun Pehlivan
Bursa
Ülkemiz genelinde 1996 yılı gelir vergisi beyanları defterdarlıklarca açıklanmış, ancak ünlü
yıldız ve sanatçıların verdikleri vergilerin miktarlarının azlığı dikkat çekici olmuştur. Bir gecede 20
milyar kumar borcu olduğunu basında açıklayan veya yurtdışında emlak sahibi olduğunu ifade
eden bazı sanatçı vatandaşlarımızın vergi listelerinde en alt sıralarda olmaları hayret vericidir. Bu
çerçevede;
1. Çok kazanandan çok vergi alınması prensibi sanatçılar için geçerli değil midir?
2. Sanatçı ve yıldızların vergi usul ve hesaplamaları hangi kurallar içinde yapılmaktadır?
3. Bugüne kadar vergi kaçırdığı tespit edilerek cezaî işleme tabi tutulan hiç sanatçı var mıdır?
.'•'•'

T.C. .

Maliye Bakanlığı

5.12.1997

Gelirler Genel Müdürlüğü
Sayı: B.07.0.GEL.0.82/8211-17/52975
Konu : Sözlü Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar Kararlar Müdürlüğünün 20.5.1997 ta
rih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6/527-6610/18153 sayılı yazısı.
Bursa Milletvekili Sayın Feridun Pehlivan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığına verilen ve sözlü olarak cevaplandırılması istenilen ancak sözlü olarak cevaplandırılmadığı
için yazılı soru önergesine çevrilen 6/527-6610 esas nolu önergede belirtilen hususlara ilişkin ce
vabımız aşağıda açıklanmıştır.
, Sanatçı ve yıldızlar, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre serbest meslek erbabı olarak be
yan esasında vergilendirilmektedir. Bu mükelleflerimizin yıllık beyanname ile beyan etmiş olduk
ları gelirleri; hayat standardı esası da dikkate alınmak suretiyle Gelir Vergisi Kanununda yer alan
artan oranlı vergi tarifesine göre vergiye tabi tutulmaktadır.
Öte yandan sanatçı ve yıldızlar, ödeyecekleri gelir vergilerine mahsup edilmek üzere geçici
vergi de ödemektedirler.
Ayrıca, sanatçıların yaptıkları faaliyetler karşılığında kendilerine yapılan ödemelerden % 20
oranında gelir vergisi tevkifatı yapılmaktadır. Ancak, yapılan ödemelerden tevkif edilen bu vergi
ler, sanatçıların ödemeleri gereken gelir vergisine mahsuben yapılmakta, sanatçılar tevkif edilen bu
tutarları geçici vergiden veya gelir vergisinden mahsup edebilmektedirler.
Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, vergilendirme açısından sanatçılar ile diğer serbest
meslek erbabı arasında bir farklılık bulunmamakta olup, çok kazanandan çok az kazanandan az ver
gi alınması prensibi sanatçılar için de geçerli bulunmaktadır.
Diğer taraftan, bu kişiler hakkında yapılan incelemeler sonucu vergi kaçırdıklarının tespit edil
mesi halinde, haklarında gerekli cezaî işlemler yapılmaktadır.
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Bu çerçevede, Bakanlığınızca bir kısım ses ve sahne sanatçıları hakkında vergi incelemesine
başlanmış ve bazı sanatçılar hakkındaki incelemeler sonuçlanmıştır. Bu inceleme sonuçlarına göre
1 699 945 792 lira vergi ve 4 518 209 252 lira vergi cezası kesilmiştir. Ayrıca, sanatçılar ve yıldız
ların gelir ve faaliyetleri Bakanlığımızca izlenmekte olup, gerekli görülenlerin hesapları inceleme
ye alınmaktadır.
Bilgilerine arz ederim.
Zekeriya Temizel
Maliye Bakanı
10. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in;
— Kamu İşletmeleri İşveren Sendikası Genel Kuruluna,
— Demokraside Birlik Vakfı ile TEDAŞ'ın bazı yöneticileri arasındaki ilişkiye,
İlişkin soruları ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur ErSümer'in yazılı ceva
bı (7/3809, 3810)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığım
Aşağıdaki sorularımın Enerji Bakanı Sayın Cumhur Ersümer tarafından yazılı cevaplandırıl
ması için gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim.
Mehmet Seviğen
İstanbul
1. Geçmiş yıllardaki uygulamanın aksine, Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası Genel Ku
ruluna Genel Müdürlük İşyeri Temsilcisi olarak, Personel Daire Başkanı yerine, müşavirlik göre
vini yürüten Hasan Hüseyin Ağdağ neden atanmıştır.
2. Geçmiş on yılda Genel Müdürlük işyeri temsilcisi olarak atananların görevi nedir?
3. Geçmiş yıllarda Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası Yönetim Kuruluna TEDAŞ işyeri
temsilcisinden seçilenler olmuş mudur? Bu görev sırasında ek ücret alınmış mıdır? Alınmış ise ne
kadardır?
4. Hakkında "usulsüz personel alımı ve harcırah ödemesi nedeniyle idarî soruşturma açılan;
ayrıca dinî cemaate katılmak suretiyle laikliğe aykırı davranışta bulunmak suçundan DGM'de yar
gılanmış ve delil yetersizliği nedeniyle mahkûm olmamış kişinin; işçilerle yürütülecek toplu söz
leşmelerde etkin bir konuma getirilmesi ve Genel Müdürlüğü temsil etmesi sizce uygun mudur?
5. Hasan Hüseyin Ağdağ'ın Personel Daire Başkanlığı görevinden alınması işlemi, sözkonusu
idarî soruşturma ve dava gerekçesiyle Danıştay tarafından hukuka uygun bulunmuşken, böyle bir
kişinin özellik arz eden temsil görevine getirilmesinin gerekçesi nedir?
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Enerji Bakanı Sayın Cumhur Ersümer tarafından yazılı cevaplandırıl
ması için gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim.
Mehmet Sevigen
İstanbul
TEDAŞ Genel Müdürlüğünde mevcut yönetim boşluğunun vakıf, dinî cemaatler ve siyaset
kaynaklı ilişkilerle doldurulduğu yönünde bazı kuşkular doğmuştur.
1, Halen Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Mehmet Kutlu, Demokraside Birlik
Vakfında aktif görevi var mıdır?
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Sözkonusu Vakfın Başkanlığı TEDAŞ eski Genel Müdürlerinden Mehmet Bozdemir tarafın
dan mı yürütülmektedir?
2. Adı geçen vakfın kurucusu ve üyesi olan TEDAŞ'ta görev yapan başka üst düzey bürokrat
var mıdır?
3. Geçmiş dönemde, TEDAŞ'a ait bazı telefonların vakıf organizasyonlarında kullanılması ve
adı geçen eski Genel Müdürün yeni yıl kartları arasına, Demokraside Birlik Vakfına bağış yapıl
masına ilişkin kart konulduğu iddiaları doğru mudur? Bu konuda soruşturma açılmış mıdır?
T.C,
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı

9.12.1997

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı
Sayı: B.15.0.APK.0.23-300-1959/20227
Konu : Yazılı Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: TBMM Başkanlığının 18 Kasım 1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-9492 sayılı yazısı.
İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Sevigen'in tarafıma tevcih ettiği 7/3809-7/3810 esas nolu
yazılı soru önergesine ait bilgiler hazırlanarak ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinize arz ederim.
M. Cumhur Ersümer
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Sevigen'in Yazılı Soru Önergeleri ve Cevaplan
(7/3809-7/3810 Esas Nolu)
7/3809 Esas Nolu:
Soru 1. Geçmiş yıllardaki uygulamanın aksine Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası Genel
Kuruluna Genel Müdürlük işyeri temsilcisi olarak Personel Daire Başkanı yerine, müşavirlik göre
vini yürüten Hasan Hüseyin Ağdağ neden atanmıştır?
Cevap 1. TEDAŞ; Genel Müdürlük, Bağlı Ortaklık ve Müessese Temsilcileri olarak 8-9 Ka
sım 1997 tarihlerinde yapılan Kamu-İş Genel Kuruluna toplam 67 temsilci ile katılmıştır. Hasan
Hüseyin Ağdağ bu 67 temsilciden biridir.
Yönetim uygun gördüğü kişiyi temsilci olarak Genel Kurula gönderebilir. Zira temsilciler
adından da anlaşılacağı gibi kendilerini değil Kurumu temsil ederler. Temsilci atanması ile ilgili bir
hukuk kuralı veya teamülde yoktur.
Temsilcilik görevi iki gün süren Genel kurul için olup bu iki günün dışında temsilcilerin Ka
mu-İş ile ilgili bir görev ve yetkileri de yoktur.
Ayrıca adı geçen kişi Kamu-İş Genel kurulunda sendikaların herhangi bir organına seçilmek
için aday olmamış ve seçilememiştir. Yani Kamu-İş Sendikası ile hiç bir ilgisi bulunmamaktadır.
Soru 2, 3. Geçmiş on yılda Genel Müdürlük işyeri temsilcisi olarak atananların görevi nedir?
— Geçmiş yıllarda Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası Yönetim Kuruluna TEDAŞ işyeri
temsilcisinden seçilenler olmuş mudur? Bu görev sırasında ek ücret alınmış mıdır? Alınmış ise ne
kadardır?
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Cevap 2, 3.
Tuncer Tuncay
Genel Müdür Yardımcısı
1986 yılında Türk Kamu-Sen Yönetim Kuruluna seçilmiş
90 000 TL./Ay net ücret,
Metin Kavrak
Personel Dairesi Başkanı
1988 yılında Türk Kamu-Sen Yönetim Kuruluna seçilmiş
140 000 TL./Ay net ücret
Bahattin Şahin
Personel Dairesi Başkanı
1991 yılında Türk Kamu-Sen Yönetim Kuruluna seçilmiş
Kit Denetleme Kurulu üyelerinin aldığı kadar TL./Ay ücret,
Gülhan Çırağ
Personel Dairesi Başkanı
1993 yılında Türk Kamu-Sen Yönetim Kuruluna seçilmiş
KİT Yönetim Kurulu üyelerinin aldığının 2/3'ü kadar TL/Ay ücret,
Kadir Ramazan Coşkun
Genel Müdür (V.)
1997 yılında Kamu-lş Yönetim Kuruluna seçilmiş
KİT Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin aldığı kadar ücret,
almıştır.
Soru 4. Hakkında "usulsüz personel alımı ve harcırah ödemesi nedeniyle idarî soruşturma açı
lan; ayrıca dini cemaate katılmak suretiyle laikliğe aykırı davranışta bulunmak suçundan DGM'de
yargılanmış ve delil yetersizliği nedeniyle mahkûm olmamış kişinin, işçilerle yürütülecek toplu
sözleşmelerde etkin bir konuma getirilmesi ve Genel Müdürlüğü temsil etmesi sizce uygun mudur?
Cevap 4. Aralarında diğer bir kısım kurum personeli ile birlikte Ankara Devlet Güvenlik Mah
kemesi Savcılığının "Dini Cemaate katılmak suretiyle laikliğe aykırı davranışta bulunmak" iddia
ve tutuklama talepli olarak "Devlet Güvenlik Mahkemesinde (987/1 esas sayılı dosya ile) dava açıl
dığı ve tutuksuz yargılanarak delil yetersizliğinden beraat ettiği anlaşılmıştır.
Soru 5. Hasan Hüseyin Ağdağ'ın Personel Daire Başkanlığı görevinden alınması işlemi, sözkpnusu idarî soruşturma ve dava gerekçesiyle Danıştay tarafından hukuka uygun bulunmuşken,
böyle bir kişinin özellik arzeden temsil görevine getirilmesinin gerekçesi nedir?
Cevap 5. Genelge hükümlerine aykırı olarak fazla mesai ödendiği hususunda müfettişlikçe
düzenlenen 12.1.1996 tarih, 64 sayılı inceleme raporu ve üzerinde yer alan Teftiş Kurulu Başkan
lığının 16,1.1996 tarih, 64 sayılı müzekkeresinde H. Hüseyin Ağdağ'ın Personel Dairesi Başkanı
olarak görev yaptığı dönemde;
Olur alınmadan fazla mesai yaptırılması ve buna ilişkin ücretlerin ödenmesinde bulunduğu ku
rum itibariyle Genel Müdür Yardımcılarından ya da Makam'dan bu oluru alması gerektiği kanaati
ne varıldığı bu itibarla görevlerini yerine getirirken daha dikkatli ve titiz davranması hususunda
"Yazılı Olarak Dikkatinin Çekilmesi" gerektiği belirtilmiş,
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Bu hususun TEAŞ Genel Müdürlüğünce de 30.1.1996 tarihinde uygun görülmesi üzerine,
25.4.1996 tarih, 2756 sayılı yazı ile ilgilinin dikkati çekilmiştir.
7/3810 Esas No.lu Soru Önergesi
Soru 1, 2, 3. TEDAŞ Genel Müdürlüğünde mevcut yönetim boşluğunun vakıf, dini cemaatler
ve siyaset kaynaklı ilişkilerle doldurulduğu yönünde bazı kuşkular doğmuştur.'
— Halen Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Mehmet Kutlu Demokraside Birlik
Vakfında aktif görevi var mıdır?
Söz konusu vakfın Başkanlığı TEDAŞ eski Genel Müdürlerinden Mehmet Bozdemir tarafın
dan mı yürütülmektedir?
— Adı geçen vakfın kurucusu ve üyesi olan TEDAŞ'ta görev yapan başka üst düzey bürokrat
var mıdır?
— Geçmiş dönemde, TEDAŞ'a ait bazı telefonların vakıf organizasyonlarında kullanılması ve
adı geçen eski Genel Müdürün yeni yıl kartları arasına, Demokraside Birlik Vakfına bağış yapıl
masına ilişkin kart konulduğu iddiaları doğru mudur? Bu konuda soruşturma açılmış mıdır?
Cevap 1, 2, 3. Demokraside Birlik Vakfında aktif görevi olanlar Vakfın kurucusu ve üyesi
olanlar hakkında, söz konusu Kuruluş özerk bir Kuruluş olduğundan herhangi bir bilgi ve belge
TEDAŞ Genel Müdürlüğünde bulunmamaktadır. Ayrıca eski TEDAŞ Genel Müdürü Mehmet
Bozdemir'in yeni yıl kartları arasına söz konusu Vakfa bağış yapılmasına ilişkin kart konulduğu
konusunda ise o döneme ait herhangi bir bilgi ve belge bulunmamaktadır. Bu konuda açılmış bir
soruşturma yoktur.
11. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman 3ağ-Kur İl Müdürünün görevinden alın
masının nedenine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan'in yazılı ceva
bı (7/3815)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Nami Çağan tarafından yazılı
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.
10.11.1997
Zeki Ünal
Karaman
Karaman Bağ-Kur İl Müdürü Halil Tutçu hangi gerekçe ile görevinden alınmıştır?
T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Sosyal Güvenlik Kuruluşları
Genel Müdürlüğü

,9.12.1997

Sayı: B.13.0.SGK.0.13.00.01-8604-03270
Konu : Yazılı Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
ilgi: 18.11.1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-9494 sayılı yazınız.
Karaman Milletvekili Zeki Ünal tarafından hazırlanan "Bağ-Kur Karaman îl Müdürünün gö
revinden alınma nedenine" ilişkin 7/3815 Esas No.lu yazılısoru önergesi Bakanlığımca incelen
miştir.
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Bilindiği üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Memurların Kurumlarınca Görev
lerinin ve Yerlerinin Değiştirilmesi" başlıklı 76 ncı maddesinin birinci bendi "Kurumlar, görev ve
unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleri ile memurları bulundukları kadro dere
celerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka
yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler" hükmünü içermektedir.
Bu nedenle, önergede bahsigeçen Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Karaman îl Müdürünün atama
sı sözkonusu hüküm uyarınca ve hizmet gereği yapılmıştır.
Bilgilerinize arz ederim.
Prof. Dr. Nami Çağan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
12. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, Diyarbakır'da gözaltına alındığı iddia edilen
bir şahsa ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu 'nuri, yazılı cevabı (7/3862)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıda yer alan sorularımma İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.
Ercan Karakaş
İstanbul
"28.10.1997 günü Sulhiye Turhallı tarafından İnsan Haklan Derneği İstanbul Şubesine yapı
lan başvuruda; oğlu Fatih Turhallf nın 24.10.1997 tarihinde Diyarbakır'da sivil giyimli polisler tarafınadan gözaltına alındığını ve gözaltına alındığı sırada üzerinde "Çerkez Yarar" ismine düzen
lenmiş sahte kimlik bulunduğunu, gözaltında iken bir yakının oğlunu gördüğünü ve oğluyla konuş
tuğunu, oğlunun "aileme gözaltında olduğumu haber ver, beni öldürecekler" dediğini, sözkonusu
yakınının 27.10.1997 günü serbest bırakıldıktan sonra kendilerine bu haberi verdiğini, bunun üze
rine Diyarbakır DGM Savcılığına ve Diyarbakır Emniyeti, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne her
iki ismi de vermek suretiyle başvuru yaptıklarını, ancak; "bu isimlerde bir şahsın gözaltında olma
dığı" şeklinde cevaplar verildiğini, oğlunun gözaltında gören olmasına rağmen kabul edilmemesin
den büyük endişe duyduklarını" söylemişlerdir.
Sorular:
1. Diyarbakır'da Fatih Turhallı veya, "Çerkez Yarar" kimlikli bir kişi gözaltına alınmış mıdır?
2. Bu kimseyle ilgili olarak güvenlik güçlerinin elinde herhangi bir bilgi mevcut mudur?
3. Fatih Turhallı'nın akibetiyle ilgili olarak şu ana kadar hangi araştırmalar yapılmıştır?
T.C.
İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü

9.12.1997

Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01-263574
Konu : Yazılı Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: TBMM Başkanlığının 25.11.1997 gün ve A.Ol.GNS.0.10.00.02-7/3862-9416/024492 sa
yılı yazısı.
İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır.
Aslen Bingöl İli Genç İlçesi Bulgurluk Köyü nüfusuna kayıtlı, Abdulveli ve Sulhiye oğlu 1969
doğumlu (Aziz Kod-Çerkez Yarar sahte kimlikli) Fatih Turhallı; Diyarbakır İlinde güvenlik güçle-275-
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rince yasadışı örgütlere yönelik olarak sürdürülen operasyonlarda; yasadışı PKK terör örgütü adı
na faaliyet göstermek, kırsal alana eleman temini çalışmalarında bulunmak, cezaevindeki örgüt
mensupları ile sürekli örgütsel konuları görüşmek, örgüte lojistik destek sağlamak suçlarından fi
rarı sanık olarak aranmakta iken, 28.10.1997 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmış, düzenlenen
tahkikat evrakı ile birlikte 30.10.1997 tarihinde sevk edildiği Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahke
mesi tarafından tutuklanarak Diyarbakır (E) Tipi Cezaevine konulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
Murat Başesgioğlu
İçişleri Bakanı
13. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya 'nın, milletvekili dokunulmazlığıyla ilgili Anayasa
değişikliğine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hikmet Çetin 'in yazılı cevabı
(7/3924)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki suallerime Meclis Başkanımız Sayın Hikmet Çetin Beyin yazılı cevap vermesini
delâletlerinizi arz ederim.
1. Anayasanın 83 üncü maddesinde, milletvekili dokunulmazlığıyla ilgili yapılması düşünülen
değişiklikle alakalı parti gruplarını ziyaret ederek görüşlerini almayı hiç düşündünüz mü?
2. Yapılması düşünülen değişikliğin, parlamenterlerin yasama konusunda etkinliklerini artır
ma veya haksız bir kısım suçlamalara uğraması konusunda nasıl sonuçlar bekliyorsunuz?
3. Halen dokunulmazlığı varsayılan bir parlamentere değil, tüm parlamentoya "Yuh Olsun"
manşetleri atabilen gazeteler hakkında parlamentonun onurunu korumak bakımından ne gibi işlem
yapılmasını sağladınız?
4. Susurluk ve benzeri çete olaylarının çözülmesi konusunda bu değişiklikle kamuoyuna ve
parlamentoya bir güvence verebilir misiniz?
Saygılarımla.

28.11.1997
Musa Uzunkaya
Samsun

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

9.12.1997

KAN. KAR. MD:
Sayı :A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3924-9652/24938
Sayın Musa Uzunkaya Samsun Milletvekili
İlgi: 28.11.1997 tarihli yazılı soru önergeniz.
Milletvekili dokunulmazlığıyla ilgili Anayasa değişikliğine ilişkin ilgi önergeniz aşağıda ce
vaplandırılmıştır.
Bilgilerinizi rica ederim.
Saygılarımla.
Hikmet Çetin
Türkiye Büyük Millet Meclisi
'
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Başkanı
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Cevap 1. Birinci görüşmesi tamamlanan, Anayasanın 83 üncü maddesinin değiştirilmesine da
ir kanun teklifinin biran önce kanunlaştırılabilmesi amacıyla siyasî partilerin mutabakatını sağla
mak için Başkanlığımızca siyasî parti gruplannın yetkilileri davet edilmiştir. 1.12.1997 tarihinde
yapılan toplantıda, Genel Kurulda yapılan görüşmeler doğrultusunda ve verilen önergelerle birlik
te konunun, teklifi hazırlayan Partilerarası Uyum Komisyonunda yeniden değerlendirilmesi karar
laştırılmıştır. Anılan Komisyon 3.12.1997 tarihinde toplanarak çalışmalarına başlamıştır.
Cevap (2, 3,4). Türkiye Büyük Millet Meclisi ile üyelerinin itibar ve saygınlığının korunma
sı ve yüceltilmesi, önce Başkanlığımızın olmak üzere, tüm üyelerin ve demokratik kurum ve kuru
luşların üzerine düşen bir görevdir.
Yazılı veya sözlü basının yayınları Başkanlığımızca dikkatle izlenmekte olup gerekli açıkla
ma ve düzeltmeler yapılmak suretiyle kamuoyu bilgilendirilmektedir. Nitekim, Anayasanın 83 ün
cü maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin birinci görüşmesindeki oylama sonuçları hak
kında basında yeralan manşet haberlerle ilgili olarak da tarafımdan aynı gün bir basın açıklaması
yapılmıştır. Basına yaptığım açıklamanın bir örneği ilişikte gönderilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve üyeleri ile ilgili yayınlar hakkında, Başkanlığımızca incele
me yapılmakta olup gerektiğinde suç duyurusunda bulunulmaktadır.
TBMM Başkanı Sayın Hikmet Çetin'in Basın Açıklaması
20.11.1997
Bir gazetenin bugünkü nüshasında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin dünkü birleşiminde Ana
yasa Değişikliği Teklifinin oylama sonuçlarıyla ilgili manşet haberindeki "Yuh Olsun Size" başlı
ğı büyük üzüntüyle karşılanmıştır.
Bilindiği gibi, parlamenter demokratik sistemde tüm yasalarda olduğu gibi, Anayasa değişik
likleri de milletvekillerinin özgür iradeleri ile kullandıkları oylarıyla gerçekleşebilir.
Milletvekilleri Anayasa ve içtüzükte yer alan kurallara göre, hak ve tercihleri doğrultusunda
oylarını kullanırlar.
Dünkü oylamada da milletvekilleri bu kurallar çerçevesinde oylarını özgürce kullanmışlardır.,
Oylama sonuçları mutlaka herkesin beklentisine uygun olarak gerçekleşmeyebilir. Herkesin
ortaya çıkan sonuçları hoşgörüyle karşılaması ve saygı duyması, çoğulcu ve katılımcı demokrasi
nin gereğidir.
Bu nedenle çoğulcu demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olan medyanın da aynı özeni gös
termesi gereklidir.
Bu konuda gösterilmeyen özen, sadece bireylere değil, rejimin kaynağı olan Yüce Meclise ve
giderek rejime yönelik haksız davranışlara yol açabilir.
Bu nedenle herkesin eleştiri hakkını kullanırken demokratik saygı ve hoşgörü çizgisini zedelememeye büyük özen göstermesi gereğini önemle belirtmek isterim.
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1
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Antalya Milletvekili Yusuf Öztop'un, Antalya İli Kale İlçesi Adının «Deni
re» Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/610), İçtüzüğün 37 nci mad
desine göre doğrudan Gündeme alınma önergesi.
2. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Kırklareli'nde Kırklareli Üniver
sitesi Adı ile Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin (2/722), İçtüzü
ğün 37 nci maddesine göre doğrudan Gündeme alınma önergesi.

,

2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER

1. — Bartın Milletvekili Zeki Çakan ve 21 Arkadaşının, Petrol Ofisi Genel
Müdürlüğünde Yolsuzluk ve Usulsüzlük Nedeniyle 1993 -1994 Yıllarında Meydana
Gelen Kurum Zararının Tespit Edilmesi Amacıyla İçtüzüğün 105 inci Maddesi
Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi ve (10/160) Esas Nu
maralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi :
3.12.1997)
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6
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
î. — 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)
2, — 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)
3. — istanbul 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)
4i — 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)
5. — 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)
6. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 14 arkadaşının, eğitimin sorunları
ve bu konuda uygulanan politikalar konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1)
7. — İzmir Milletvekili Sabri Ergül ve 16 arkadaşının, Manisa Emniyet Mü
dürlüğünce gözaltına alınan bir grup öğrenciye işkence ve kötü muamele yapıldığı
iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32)
8." ~ İzmir Milletvekili Birgen Keleş ve 10 arkadaşının, tarım ve hayvancılık
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/33)
9, — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, DDY'nin zarar et
mesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/34)
10, — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, BAĞ - KUR'un
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Ana2—
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GEıNEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/35)
1l'< — 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)
12. — 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 açıl
masına ilişkin önergesi (10/37)
13,'—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)
14. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 11 arkadaşının, Adlî Tıp Kiırumu'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)
15. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi inceöz ve 17 arkadaşının, sağlık hizmet
lerindeki sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/41)
16. — Adana Milletvekili Yakup Budak ve 16 arkadaşının, Çukobirlik Genel
Müdürlüğündeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak ve alınması gereken
tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42)
1.7. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, Gençlik ve
Spor Genel Müdürlüğündeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması
gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43)
18. —[İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 16 arkadaşının, Bayındırlık ve
iskân 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)
19, — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 17 arkadaşının, sağlıksız hayvan ve et
ithalatı yapıldığı iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/45)
— 3 —
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20. — 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)
21'< — Rize Milletvekili Şevki Yılmaz ve 21 arkadaşının, çay üreticisinin ve
işletmelerinin 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)
22. — İçel Milletvekili Mehmet Emin Aydınbaş ve 28 arkadaşının, Tarım Kredi
Kooperatiflerindeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının araştırılarak alınması gereken
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48)
23. —İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve, 58 arkadaşının, İsrail ile İşbirliği an
laşmaları imzaladığı iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/49)
24. — 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)
25,, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 14 arkadaşının, Tarım Kredi
Kooperatiflerindeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51)
2Ö< — İzmir Milletvekili Metin öney ve 10 arkadaşının, ceza ve tevkifevleri 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)
27.ı — Balıkesir Milletvekili İsmail özgün ve 18 arkadaşının, esnaf ve sanatkâr
ların sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54)
28, — 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)
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29- — 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, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/56)
30. — 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)
31- — Sivas Milletvekili A'bdullatif Şener ve 27 arkadaşının, Sivas İlinin soran
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)
32. —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)
33. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi önceöz 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)
34. — 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)
35- — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 44 arkadaşının, Afşin - El
bistan Temıik Santrali'nin kiralanması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/64)
36- — Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu ve 31 arkadaşının, Belediyelerin
içinde bulundukları sorunların tespiti ve belediye hizmetlerinin daha verimli yapı
labilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/65)
37. —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)
_
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381 — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 28 arkadaşının, Rusya ve Ukray
na'dan kalitesiz ve standartlara uygun olmayan saç 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)
39. — Çankırı Milletvekili İsmail Coşar ve 42 arkadaşının, ülkemizin enerji tü
ketiminde ileride bir darboğazla karşılaşmaması için alınması gereken tedbirlerin
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70)
40, — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 21 arkadaşının, Refah Partisinin
Uluslararası Yardım Teşkilâtı (IHH) ile ilişkisinin araştırılması ve bu teşkilâtça
toplanan kurban paralarının amacına ulaşıp ulaşmadığının tespiti amacıyla Anaya
sam 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci raddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/71)
413 — 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)
-, 42< — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 13 arkadaşının, bazı turizm şirket
lerinin haç 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)
43. —Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 26 arkadaşının, Kırıkkale İli
nin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74)
44j — 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)
45, — 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)
46. — "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)
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47. —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)
48. — İstanbul Milletvekili H. Hüsamettin Özkan ve 14 arkadaşının, DYP Ge
nel Başkanı Tansu Çiller'in, yurt içi gezilerinde kullandığı yabancı hava siciline ka
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)
49. — İçel Milletvekili Oya Araslı ve 20 arkadaşının, Refah Partisi Genel Baş
kanı Necmettin Erbakan'ın mal varlığının ve kaynaklarının tespit edilmesi amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80)
50. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 25 arkadaşının, yurt dışın
da bulunan öğretmen ve öğrencilerimizin sorunlarının araştırılarak alınması gereken
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81)
5 1 , — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz ve 22 arkadaşının, otomotiv
sanayinin sorunlarının ve devrim otomobilinin üretilmemesinin nedenlerinin araştırıla
rak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/82)
52. — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel ve 28 arkadaşının, GAP İdaresi
ile yabancı firmalar arasında yapılan anlaşmalardaki usulsüzlük iddialarını araştır
mak ve GAP'ın kısa sürede bitirilebilmesi için gerekli yöntemleri belirlemek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104-ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83)
53. — izmir Milletvekili Ahmet Piriştina ve 59 arkadaşının, kumarhanelerin
daha iyi denetlenebilmeleri için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/84)
54. — Ankara
olumlu etkileyecek
inci, İçtüzüğün 104
na ilişkin önergesi

Milletvekili Eşref Erdem ve 26 arkadaşının, dengeli kalkınmayı
bir ulaştırma politikasının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
(10/85)

55. — Kırıkkale Milletvekili Mikail Korkmaz ve 23 arkadaşının, MKE Kuru
munun içinde bulunduğu durumun tespit edilmesi ve tam kapasite ile çalıştırılma— 7 —

6
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
sini sağlamak için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/87)
56. — Kastamonu Milletvekili Fethi Acar ve 41 arkadaşının, Kastamonu İlinin
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/91)
57. — İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 21 arkadaşının, orta öğretimdeki sorunların 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)
58. — 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)
59. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 26 arkadaşının, İstanbul Per
şembe Pazarı Ticaret Merkezi (PERPA)'nın içinde bulunduğu durumun araştırılarak
ülke ekonomisine kazandırılabilmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95)
60. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 24 arkadaşının, Marmara
Bank, Impexs Bank ve TYT Bank'ın iflas nedenlerinin araştırılarak sorumlularının
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96)
61'< — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 23 arkadaşının, Kazakistan'da
bulunan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nin onarımında meydana gelen yolsuzluk ve
usulsüzlüklerin araştırılarak, sorumlularının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/97)
62. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve 26 arkadaşının, Etibank tarafın
dan yapılan alümina ihalesinde meydana gelen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını
araştırarak, madenlerimizin daha rantabl işletilmesi 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)
63. — 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)
64. — 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)
65. — 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, İçtüzüğün 104 ve 105 inci
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102)
66. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova ve 49 arkadaşının, orman yangınları
nın önlenebilmesi için alınması gereken tedbirler ile yangınlardaki ihmal ve kusurların
tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103)
67. — 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)
68. — Balıkesir Milletvekili i. Önder Kırlı ve 23 arkadaşının, elektrik dağıtım
müesseselerinin tahsil ettikleri gelirlerin dağıtılmasında bir kuruma 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)
69. — 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)
70. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 19 arkadaşının, Gediz Nehrinin kirlen
mesinin nedenlerini araştırmak ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107)
71'. — 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)
72. — Çankırı Milletvekili Mete Bülgün ve 26 arkadaşının, çiftçilerimizin sorun
larının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın
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98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/111)
73, — Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekin 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 uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112)
74, — İstanbul Milletvekili .Yusuf Namoğlu ve 47 arkadaşının, spor yapma ola
nakları ile spor kulüpleri ve sporcuların sorunlarının araştırılarak alınması gereken
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/114)
75, — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 21 arkadaşının, milletvekilleri
ve bakmakla yükümlü olduklarına ödenen sağlık harcamalarını araştırarak varsa
usulsüzlükleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115)
7Ö< — 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)
77. —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)
78. — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 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)
79. — 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)
80. —- Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 19 arkadaşının, otomobillerle ilgili
bedelsiz ithalat rejiminin ülke sanayi ve ticaretine yapacağı olumsuz etkileri araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120)
81. — Denizli. Milletvekili Hilmi Develi ve 19 arkadaşının, Çocuk Esirgeme
Kurumu ve kuruma bağlı yetiştirme yurtlarının içinde bulundukları durumun araş— 10 —
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tırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın, 98 inci,
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/121)
82, — 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)
83. — 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 raddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123)
84, — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova ve 22 arkadaşının, Kültür Bakanlığı
nın Sanata ve Sanatçılara uyguladığı politikalar ile Devlet ve özel tiyatroların so
runları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 nci maddesi uyarınca bir genel
görüşme. açılmasına ilişkin önergesi (8/7)
85. '•— Manisa Milletvekili Cihan Yazar ve 19 arkadaşının, ilaç üretmindeki
sorunların araştırılarak genel bir ilaç politikası belirlenmesi amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/128)
86. — 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 uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/129)
87, — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 20 arkadaşının, ülkemiz
de meydana gelen şiddet olaylarının boyutlarını ve nedenlerini araştırarak alınması
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/130)
88, — 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)
89. — Adana Milletvekili Cevdet Akçalı ve 49 arkadaşının, Türkiye Cumhu
riyeti ile Türkçe konuşan ülkeler arasındaki ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkileri
geliştirmek için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/132)
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90. — 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)
91'< — 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)
92. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 21 arkadaşının, kamuda çalışan
mimar ve mühendislerin çalışma koşullarının araştırılarak özlük haklarının iyileşti
rilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/136)
93. — 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)
94.— Kütahya Milletvekili Emin Karaa ve 24 arkadaşının, bazı termik sant
rallerin işletme hakkının devredilmesinin millî çıkarlara ters düştüğü iddiasını araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137)
95. -— 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
(10/138)
90, — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım ve 21 arkadaşının, gümrüklerde
meydana gelen karapara aklama olaylarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139)
97. — İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 20 arkadaşının, AİDS'le mücadele
yollarının araştırılarak ulusal bir politikanın belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/140)
98. — Diyarbakır Milletvekili Sebgetullah Seydaoğlu ve 23 arkadaşının, Diyarba
kır İlinin ekonomik ve sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141)
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99, — Konya Milletvekili Lütfi Yalman ve 56 arkadaşının, bir doktorun türbanlı
olduğu gerekçesiyle bilimsel çalışmalarının engellendiği iddialarının araştırılması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142)
100. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker ve 34 arkadaşının, İstanbul Şişli'de mey
dana gelen ve iki kişinin ölümüyle sonuçlanan patlama olayının aydınlığı kavuşturul
ması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143)
101. — İçel Milletvekili Oya Araslı ve 29 arkadaşının, eğitim veya dinî amaçlı ev,
yurt, tarikat, dergâh gibi kuruluş, örgüt ve yerlerin faaliyetlerinin araştırılarak Atatürk
ilkelerine ve Cumhuriyetin temel niteliklerine aykırı eylemlerinin önlenmesi için alın
ması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144)
102. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 23 arkadaşının, Burdur İlinin ekono
mik, sosyal ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145)
103. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 22 arkadaşının, şeker üretimi ve şeker
fabrikaları ile şeker pancarı üreticisinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken ted
birlerin belilenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146)
104. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 21 arkadaşının, İzmir Körfezinde ya
şanan kirliliğin önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
masına ilişkin önergesi (10/147)
105. — İçel Milletvekili Mustafa İstemihan Talay ve 21 arkadaşının, yeni kuru
lan il ve ilçelerin sorunlarının araştırılarak il ve ilçe kurulmasıyla ilgili daha objektif
kriterlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin' önergesi (10/148)
106. — Samsun Milletvekili Biltekin Özdemir ve 41 arkadaşının, kamu personel
rejiminin bütün boyutlarıyla incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149)
107. — İstanbul Milletvekili Nami Çağan ve 20 arkadaşının, Üniversitelerin so
runlarının araştırılarak yeni üniversite açılmasıyla ilgili daha objektif kriterlerin tes
pit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151)
...
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108.
Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 23 arkadaşının, EGO Genel Müdürlüğü'nce yapılan doğalgaz sayacı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştır
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/152)
109. - Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 24 arkadaşının, Burdur ve İç Batı
Anadolu'da hayvancılığın sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin be
lirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/153)
110. — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve 24 arkadaşının, Devletin uyuştu
rucuyla mücadele konusunda yetersiz kaldığı iddialarının araştırılarak alınması ge
reken tedbirlerin belirlenmesi, amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154)
111< — istanbul Milletvekili Haiit Dumankaya ve 77 arkadaşının, Eski Başbakan
Tansu Çiller hakkındaki Meclis Soruşturması önergesinin oylanması sırasında sahte oy
kullanıldığı iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/155)
. 112. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 22 arkadaşının, yetkililerin uyuş
turucuyla mücadelede yetersiz kaldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken ted
birlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156)
113j — Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner ve 19 arkadaşının, veteriner ilaçları
ile yetiştiricilik ürünlerinin üretim, pazarlama, güvenli kullanım ve kalıntı sorunları
nın araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/157)
114. — İzmir Milletvekili Metin Öney ve 25 arkadaşının, demiryolu ulaşımının
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/158)
115. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova ve 29 arkadaşının, iki ABD vatanda
şının Tansu Çiller'in danışmanı sıfatıyla çalıştırılmasının hukuka uygun olup olmadı
ğının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/159),
116. — Balıkesir Milletvekili Tamer Kanber ve 20 arkadaşının, Balıkesir İlinin
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/165)
•
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117» — Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve 36 arkadaşının, Bulgaristan'dan yur
dumuza göç eden soydaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbir
lerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/167)
118. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 27 arkadaşının, K.İ.T.'ler ve
özel şahıslar tarafından kurulan bazı vakıfların gayeleri dışında faaliyet gösterdikleri
iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/168)
119. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 22 arkadaşının. Sayısal loto
oyununun ülke kaynaklarının yurt dışına aktarılmasına neden olduğu ve ihalelerinde
yolsuzluk yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169)
120. — İzmir Milletvekili Dirgen Keleş ve 33 arkadaşının, elektrik santrallerinin
ve dağıtım hizmetlerinin işletme hakkının devri konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/171)
121. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 31 arkadaşının, S.S.K. sınavıyla
ilgili olarak ileri sürülen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının araştırılması amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172)
122. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 27 arkadaşının, ormanlarımı
zın korunması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/173)
123. — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 21 arkadaşının, erezyonun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/174)
124. — Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekin ve 22 arkadaşının, Çemobil kazası
nın yurdumuzda meydana getirdiği etkilerin araştırılarak alınması gereken tedbir
lerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176)
125. — Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ve 30 arkadaşının, Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynaklarının kullanımında partizanlık yapıldığı ve
keyfi davramldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104
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ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/177)
126. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 57 arkadaşının, Fiskobirlik yöneti
mince usulsüz fındık satışı yapıldığı iddialarının araştırarak alınması gereken ted
birlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/178)
127. — Hatay Milletvekili Mehmet Sılay ve 49 arkadaşının, Doğu Türkistan'da
yaşanan son gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11)
12SH — Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kastamonu Mil
letvekili Murat Başesgioğlu'nun, kamu personel rijiminin daha adil, dengeli ve çağdaş
bir yapıya kavuşturulabilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/179)
129. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 31 arkadaşının, Avrupa'daki va
tandaşlarımıza yönelik ırkçı saldırıların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/180)
130. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 22 arkadaşının, Balkanlar ve
Avrupa ülkeleri ile ilgili olarak izlenen dış politika konusunda Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin
önergesi (8/12)
13'1'j — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova ve 24 arkadaşının, D.H.M.İ.'nce ger
çekleştirilen bazı ihaleler ile Antalya Havalimanı ve Yeni Dış Hatlar Terminal Binası
ihalesiyle ilgili yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/181)
132. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 46 arkadaşının, Türk Devletleri ile
ilişkilerimizin geliştirilmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/182)
133. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 20 arkadaşının, yangınların
önlenmesi ve itfaiye teşkilâtının yeniden yapılanması için alınması gereken tedbirle
rin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi, (10/183)
134. —Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 21 arkadaşının, İstanbul - Çatal
ca - Sazlıkdere Baraj Gölü civarında bulunan bir araziye imar izni verilmek suretiy
le bir firmaya haksız menfaat sağlandığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın
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98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/184)
135. — Bitlis Milletvekili Kâmran İnan ve 23 arkadaşının, NATO genişlemesi ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13)
136. — Hatay Milletvekili Levent Mıstıkoğlu ve 40 arkadaşının, Hatay İlinin
sorunlarının araştırılarak kamu hizmetlerinden daha fazla yararlandırılması için alın
ması gereken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187)
137. — İstanbul Milletvekili Necdet Menzir ve 20 arkadaşının, Türk Polis Teşkilâ
tının sorunlarının araştırılarak yeniden yapılanması için alınması gereken önlemle
rin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/188)
138. — İzmir Milletvekili Sabri Ergül ve 20 arkadaşının, «itirafçı» kişilerle istih
barat örgütleri ve kolluk güçleri arasındaki ilişkiler hakkında ileri sürülen iddiaları
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve i05 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/189)
139. — Konya Milletvekili Ahmet Alkan ve 22 arkadaşının, Yenikapı Mevlevihanesi'nde meydana gelen yangın nedenleri ile kültür ve tabiat varlıklarımızın korun
ması için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/190)
140. — Kırklareli Milletvekili Necdet Tekin ve 22 arkadaşının, yüksek öğrenim
için yurt dışına gönderilen öğrencilerle ilgili yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/191)
141. — Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın ve 24 arkadaşının, Batman İli
nin ekonomik, sosyal ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirle
rin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192)
142. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 24 arkadaşının, İstanbul Büyükşehir Belediyesince yapılan reklam işleri ihalesinde usulsüzlük ve yolsuzluk olup olma
dığının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/193)
143. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı ve 25 arkadaşının, muhtarların so
runlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa— VI —
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nın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/194)
144.
tırılarak
tüzüğün
önergesi

— içel Milletvekili Halil Cin ve 24 arkadaşının, İçel İlinin sorunlarının araş
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
(10/195)

145. —- Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 22 arkadaşının, Makina ve
Kimya Endüstrisi Kurumu'na bağlı Kırıkkale Mühimmat Fabrikasında meydana ge
len facianın nedenleri ve yapılacak yardımları araştırmak amacıyla Anayasanın 98
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/196)
146. —Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu ve 30 arkadaşının, YÖK ta
rafından yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanlara denklik belgesi verilmesinde
haksızlık yapıldığı iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/197)
147. — Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun ve 24 arkadaşının, Antalya'
da meydana gelen orman yangınında zarar görenlere yapılacak yardımın belirlenmesi
ve yangınların söndürülmesinde alınacak tedbirlerin tespiti amacıyla Anayasanın 98
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/198)
148. — Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 20 arkadaşının, bazı mal ve
hizmetlere yapılan son zamlar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14)
149. — Konya Milletvekili Abdullah Gencer ve 20 arkadaşının, Irak'ta yaşayan
Türklerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/199)
150. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk ve 31 arkadaşının, İstanbul'da meyda
na gelen sel felaketinin neden olduğu zararlara karşı alınması gereken tedbirleri belirle
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/200)
151- — Tokat Milletvekili Hanefi Çelik ve 30 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nde geçici görevli olarak çalışan personelden bir kısmına keyfi bir şekilde
kadro verildiği iddialarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/201)
.
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152. — DYP Grup Başkanvekilleri Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya, İçel
Milletvekili Turhan Güven ve Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Ziraat
Bankasınca tarımsal kredi faiz oranlarının arttırılmasının bankanın kârlılık duru
mu ve çiftçiler üzerindeki etkilerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/202)
153. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 19 arkadaşının, TBMM'nde
geçici görevli olarak çalışan personelden bir kısmına keyfi bir şekilde kadro ve
rildiği ve usulsüz personel alımı yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/203)
154. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 21 arkadaşının, sekiz yıllık
kesintisiz eğitimi öngören Kanunun uygulanmasıyla ilgili sorunların araştırılarak
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/204)
155." — Sivas Milletvekili Tahsin Irmak ve 22 arkadaşının, partizanca atamalar
yapıldığı iddialarını araştırmak ve alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/205)
156, — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 19 arkadaşının, İstanbul'da mey
dana gelen su baskınının nedenlerini araştırarak alınması gereken tedbirleri belir
lemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/206)
157., — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 26 arkadaşının, Şanlıurfa Tünel
leri inşaatının gecikmesinin nedenlerini araştırarak hizmete açılabilmesi için alın
ması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/207)
158. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 19 arkadaşının, hayvancılık sektö
rünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken' tedbirlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/208)
159. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki
ilaç imalatı ve tüketimi ile denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir, Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/209)
160. — Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 23 arkadaşının, İstanbul ve Ankara
Büyükşehir Belediyeleri ile bağlı şirketlerin bazı basın kuruluşlarına kaynak aktar— 19 —
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dığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/210)
161. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kül ve 20 arkadaşının, Antlaşmalara göre
Suriye ile sınırımızın bugünkü durumunun tespit edilmesi ve Suriye'de arazisi bu
lunan vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulunması amacıyla Anayasanın 98 nci,
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/211)
162. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 34 arkadaşının, uygulanan
tasarruf tedbirlerine rağmen kamu kesiminde özellikle taşıt kullanımında savurgan
lık yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/212)
163. — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 37 arkadaşının, Avrupa Bir
liği ve Kıbrıs başta olmak üzere Hükümetin izlediği dış politika konusunda Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/15)
164H — Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 28 arkadaşının, zarar gören çiftçi
lerin desteklenmesiyle ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin be
lirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/213)
165. —• Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül ve 21 arkadaşının, cner|i darboğazı
nın boyutları ile üretim, dağıtım ve iletimden kaynaklanan enerji kayıplarının araş
tırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 vo 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/214)
166< — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 22 arkadaşının, Doğu Anadolu Böl
gesinin kalkınma sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/16)
167. — Çankırı Milletvekili İsmail Coşar ve 66 arkadaşının, din görevlilerinin
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/215)
168. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 20 arkadaşının, YÖK ve Başkanı
hakkında ileri sürülen iddiaların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/216)
169. — İstanbul Milletvekili Altan öymen ve 38 arkadaşının, kaçak ve çarpık ya
pılaşmanın çevre ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini araştırarak alınması gereken
— 20 —
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tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/217)
17Ö. — Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 25 arkadaşının, üniversitelerdeki öğ
renci olaylarının önlenmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/218)
171. — İçel Milletvekili Oya Araslı ve 19 arkadaşının, kadının statüsünün araştı
rılarak kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesinin yaşama ge
çirilmesi için alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/219)
172* — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 21 arkadaşının, ülkemizde mey
dana gelen yangınların neden olduğu zararların ve itfaiye teşkilâtının sorunlarının
araştırılarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/220)
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SÖZLÜ SORULAR
î. — İzmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, özel okulların ücretlerine ilişkin Millî
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) (2)
2, — İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş'ın, Hitit dili ve uygarlığı konusundaki
çalışmalara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) (2)
3a —Yozgat Milletvekili İlyas Arslan'ın, Sivas - Ankara Doğalgaz Boru Hattı
güzergâhının değiştirilme nedenine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü soru önergesi (6/583) (1)
4., — Konya Milletvekili Hüseyin Ari'nin, Bodrum Kalesi Su Altı Arkeoloji
Müzesinde sergilenen Doğu Roma Gemisinin bir maket olup olmadığına ilişkin
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/585) (1)
5. — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Millî Güvenlik Kurulu görüşme
tutanaklarının kamuoyuna açıklanmasının gerekçesine ilişkin Millî Savunma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/587) (1)
fit •— Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın'ın, Siirt Organize Sanayi Bölgesi
Alt Yapı Projesi ve KOBl kredilerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru
önergesi (6/588) (1)
7. -~ Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, sekiz yıllık kesintisiz eğitimi protes
to yürüyüşünde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/589) (1)
8. — Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın'ın, Ilısu Barajı projesine ilişkin
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/590) (1)
9. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, MKE Kurumuna bağlı Kırık
kale Mühimmat Fabrikasındaki zarara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/591) (1)
10* — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, MKE Kurumuna bağlı Kırık
kale Mühimmat Fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin Millî Savunma Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/592) (1)
İ İV— Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Televole programının aile ve ço
cuklar üzerindeki etkileri konusunda bir araştırma yapılıp yapılmadığına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) (1)
12. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, MKE Kurumuna bağlı Elmadağ
Barutsan Fabrikasında meydana gelen patlama ve iş kazalarına ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/594) (1)
(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır.
(2) İki birleşimde cevaplandırümamış'tır.
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13, — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, MKE Kurumuna bağlı Kırık
kale Mühimmat Fabrikasında meydana gelen yangının söndürülmesinde yabancı ül
kelerden gelen yardımlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi
(6/595) (1)
14< — Giresun Milletvekili Turhan Alçelik'in, fındık fiyatlarına ilişkin Sanayi ve
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/599) (1)
15. —İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, Ekonomik ve Sosyal Konsey'
in oluşumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/600) (1)
16. —Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, sekiz yıllık kesintisiz eğitimi pro• testo gösterileri konusundaki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/602)
17. —Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Bakanlık personelinin fişlendiği yo
lunda basında çıkan haberlere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi
(6/603)
,18. —Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Bakanlıkta yapılan görevden alma,
atama ve tayinlere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/604)
19. - Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, gazetelerin promosyon düzenlemek
için Bakanlığa verdikleri teminat mektuplarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından
sözlü soru önergesi (6/605)
20. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Kırıkkale Mühimmat Fabrika
sında meydana gelen kazadan sonra yapılacak yatırımlara ilişkin Sanayi ve Ticaret
Bakanından sözlü soru önergesi (6/606)
21< — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Kırıkkale Mühimmat Fabrika
sında meydana gelen patlamanın nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607)
22. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde - Yeşilburç ve
Çiftlik yollarının onarımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/609)
23. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde İlinde mazotla
tarımsal sulama yapan çiftçilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/610)
24. — Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop - Boyabat'da organize sanayi
bölgesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru
önergesi (6/611)
25. — Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop İlindeki öğretmen açığına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/612)
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26< — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Marmara Denizi ve Uluabat
Gölünün kirlenmesine karşı alınacak tedbirlere ilişkin Çevre Bakanından sözlü
soru önergesi (6/613)
27. — Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop - Boyabat futbol sahası
inşaatına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/614)
28. — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, hükümetin kurulması konusunda
basına yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/615)
29. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde İline bağlı bazı
ilçelerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/616)
30. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde'ye bağlı bazı
ilçelerin kültürevi projelerine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/617)
3t< — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde'ye bağlı bazı
yerleşim birimlerinin gölet projelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/618)
. 32. — Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un, Alanya yakınlarında
bulunan bazı tarihî ve turistik yerlere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/619)
33. — Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un, Yunanistan'da Türk
düşmanlığı propagandası yapıldığı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/620)
34. — Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un, Alanya Kalesinin ziyaret
saatlerine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/621)
35. —Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un, Alanya'daki Kızıl Kule
nin turistlerin ziyaretine sürekli açık tutulup tutulmayacağına ilişkin Kültür Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/622)
36. — Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un, Alanya Alara Kalesine
ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/623).
37. — Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un, sekiz yıllık kesintisiz
eğitim çalışmalarına ve personel maaşlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü
soru önergesi (6/627)
38. — Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un, Alanya'da bulunan bazı
tarihî ve turistik yerlere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/628)
39. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, İran - Türkiye Ana Dogalgaz
Boru ihalesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi
(6/630)
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40. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan Sağlık Meslek Lisesi
binası ile öğretmen lojmanları ihalelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631)
41j — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan'daki bazı bina ve
tarihi yerlerin restorasyon çalışmalarına ilişkin Kültür Bakanından sözlü, soru öner
gesi (6/632)
42, — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgesinde verüen yatırım kredilerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/633)
43. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan Mercan I ve Gırlevik II nci Hidroelektrik Santrali projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/634)
44. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan Otlukbeli Ziraat
Bankası Şubesinin ne zaman açılacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/635)
45, — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan Turnaçayı Barajı
ihalesinin ne zaman yapılacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/636)
40, — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan'daki bazı ilköğretim
okulu ve lojman inşaatlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru
önergesi (6/637)
47. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, yükseköğrenim öğrencilerine
verilen burslara ve Erzincan Huzurevi inşaatına ilişkin Devlet Bakanından sözlü
soru önergesi (6/638)
48. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, geçici olarak başka ile nak
ledilen Erzincan Polis Okuluna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/639)
49. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan Bağ - Kur Hizmet
Binası ihalesinin ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/640)
50. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan ve Refahiye kapalı
spor salonlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/641)
51. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan Araştırma ve Uygur
lama Hastanesi inşaatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/642)
52. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, özelleştirilen kuruluşlarda ça
lışan işçilerin istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/643)
53.—Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'm, SSK'nun usulsüz personel
aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/644)
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54t, — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'in, personel atamalarına ilişkin
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/645)
55. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, sodalı içeceklere ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/646)
56. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli doğumlu olup bu ilde görev
yapmak isteyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi
(6/647)
57. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, İstanbul Defterdarının görev
den alınmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/648)
58„ — Adana Milletvekili Sıtkı Cengü'in, Adana - Aladağ Sağlık Ocağı doktoru
na ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/649)
59. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir öncel'in, yurtdışında lisans eğitimi ya
pan öğrencilere denklik verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/650)
60, — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Ardahan Merkez Hacıali Köyii'nün su sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/651)
61< — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı ve ilçelerinin kütüphane ihtiya
cına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/652)
62^ —• Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Hamur İlçesinin sağlık mer
kezi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/653)
63. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Sağlık Meslek Liselerinden mezun
olanların istihdamına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/654)
64. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Hamur İlçesi Ceylanlı - Ka
mışlı Köyleri arasında bağlantıyı sağlayacak köprü projesine ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/655)
'
65. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Hamur İlçesine bağlı Köşk Tükenmez köylerinin köprü ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önerge
si (6/656)
66. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, kalkınmada öncelikli yörelerdeki
çiftçilere ek kredi verilip verilmeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/657)
67. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Tutak - Erzurum yoluna ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/658)
68. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı iline yeni barajlar yapılıp ya
pılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi
(6/659)
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69. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Tutak baraj projelerine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/660)
70. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Patnos Şeker Ova Barajı
ihalesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/661)
71. — Ağrı
planlanan baraja
gesi (6/662)
72. — Ağrı
ilişkin Enerji ve

Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Murat Nehri üzerinde kurulması
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Eleşkirt Aydıntepe Barajı projesine
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/663)

73. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı Yazıcı Barajı inşaatına ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/664)
74. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Patnos Barajı ve Patnos Ovası
sulama inşaatlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/665)
15, — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, Ağrı - Hamur tlçesi Yukarı Gözlüce
Sağlık Ocağının sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru
önergesi (6/666)
76H — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Ceylanpınar'a bağlı bazı köy
lerin içme suyu ve köprü sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önerge
si (6/667)
77, — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Yaylak Ovası Sulama Proje
sine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/668)
78,1 —Aksaray Milletvekili Nevzat Köse'nin, Aksaray - Ağaçören'de DYP
bayrağını yakan Ana. P. ilçe başkanı ve muhtarlar hakkında yapılan işleme ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/669)
79, — Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ın, Güneydoğu'da boşaltılan köy
lere dönüşün sağlanması için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/670)
80. —Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ın, Siirt'teki ilköğretim okullarının
branş öğretmeni açığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/671)
81:. — Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ın, Siirt - Şirvan'daki orman alan
larının yok edildiği iddialarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/672)
82. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan - Refahiye - Doğandere Nahiyesinde Jandarma Karakolu açılıp açılmayacağına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/673)
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83. — Gaziantep Milletvekili Mehmet Bedri İncetahtacı'nın, Gaziantep Sanayi
Fuarında meydana gelen bombalama olayının faillerine ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/674)
84. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Ankara - Sincan'daki Yunus
Göleti alanı imar planının değiştirilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından
sözlü soru önergesi (6/675)
85. — Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın, Malatya - Doğanşehir'de
müfettişlerce öğretmenlere yöneltilen sorulara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü
soru önergesi (6/676)
86. — Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın, İstanbul Millî Eğitim Mü
dürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/677)
•
•
"
'
,
87. —Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek'in, Balıkesir - Ayvalık İlçesi Kovanç
Sarıçalı İlköğretim Okulu Yaptırma ve Koruma Derneğince bazı vatandaşlardan
bağış için senet alındığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/678)
88< —- Yozgat Milletvekili Abdullah örnek'in, «imar Kanununun Bir Madde
sinin Yürürlükten Kaldırılmasını öngören Kanun Tasarısına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/679)
89. — Yozgat Milletvekili İlyas Arslan'ın, Yozgat SSK Hastanesi inşaatına
ilişkili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/680)
90. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın; kamu çalışanlarının ve emekli
lerinin maaşlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/681)
9İ< — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Diyanet İşleri Başkanlığına verilen
yeni kadrolara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/682)
92. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, tarımsal kredi faiz oranlarının
düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü som
önergesi (6/683)
93. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, il ve ilçe nüfus müdürlükle
rinde bilgisayar sistemine ne zaman geçileceğine ilişkin içişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/684)
94. —Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Ankara - Balâ'dafki imam açı
ğına ve Kur'an kurslarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/685)
95. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Mamak ve Kayaş'ta bulunan
ilköğretim okullarının öğretmen ve araç - gereç ihtiyaçlarına ilişkin Millî Eğitim
Bakanından sözlü soru önergesi (6/686)
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96. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel'in, Yüksek Askerî Şûra kara
rıyla emekliye sevk edilen subay ve astsubaylara ilişkin Millî Savunma Bakanından
sözlü soru önergesi (6/687)
97. — Ankara Milletvekili Ahmet Bilge'nin, Ankara - Çamlıdere - Peçenek
Sağlık Ocağının doktor ve hemşire ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru
önergesi (6/688)
98. — Ankara Milletvekili Ahmet Bilge'nin, Ankara - Çamlıdere'deki okul
sayısına ve öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi
(6/689)
99. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde'nin demiryolu
ulaşımındaki sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/690)
100. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde'ye bağlı bazı
yerleşim birimlerinin sulama kanalı ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/691)
101. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde'ye bağlı bazı
köylerin yoluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/692)
J
102. —• Niğde Milletvekili Mehmet .Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde'ye bağlı bazı
yerleşim birimlerinin yeraltı sularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/693)
103. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde'ye bağlı bazı
köylerin atıksu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/694)
104. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde'ye bağlı bazı
köylerin içme suyu sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/695)
105. — Sivas Milletvekili Tahsin Irmak'ın, Sivas'a bağlı belediyelere yapılan
yardımlara ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/696)
106. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Ceylanpınar - Kızıltepe yoluna
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/697)
107< — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Mardin'deki okulların öğretmen,
onarım ve araç - gereç ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si (6/698)
108. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, İlahiyat Fakültesi mezunlarının öğ
retmenliğe alınmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/699)
109. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Mardin - Karakulak - Arıklı grup
köy yollarının yapımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/700;
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110.—Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Mardin - Savur - Bismil yoluna
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/701)
111. —-. Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Ankara - Gölbaşı ve Polatlı il
çelerine bağlı bazı köylerin din görevlisi ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü
soru önergesi (6/702)
112. — Ankara Milletvekili Ömer Faruk Ekinci'nin, İlahiyat Fakültesi mezunla
rının öğretmenliğe alınmamasına ve ilköğretim okulu sayısına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/703)
. 113. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, ezan genelgesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/704)
114. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, merkezî vaaz uygulamasına ilişkin
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/705)
115. — Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ın, İSKİ Eski Genel Müdürü Ergun Göknel tarafından SHP'ye para aktarıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/706)
.',
116. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, başörtülü öğrencilere yapılan uy
gulamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/707)
117< — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, basına verilen teşvik kredilerine
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/708)
118. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, başörtülü öğrencilere üniversitelerce yapılan uygulamalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi
(6/709)
119,—Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek'in, kamu bankalarınca TV kuruluş
larına verilen, kredi, teşvik, destek ve reklamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/710)
120. — Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek'in, Sivas - Kangal Termik Santrali
ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/711)
12L —Yozgat Milletvekili Abdullah örnek'in, kamu bankalarından belediyelere
yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/712)
122. — Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ın, memurlara yapılacak zamla il
gili bir beyanına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/713)
123. — Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde Üniversitesinde
okuyan öğrencilerin yurt sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714)
124. — Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir öncel'in, Belediyelerce basın kuruluş
larına yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/715)
—
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125. —Şanlıurfa Milletvekili Abdüikadir Öncel'in, basın kuruluşlarına verilen
teşvik ve kredilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/716)
126. —İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğullan'nın, izinli olarak Türk vatan
daşlığından çıkanların askere alınıp alınmayacağına ilişkin Millî Savunma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/717)
127. —• İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğullan'nın, başka ülke vatandaş
lığına geçenlerin boşanma kararlarının Türkiye'de geçersiz olduğu iddiasına ilişkin
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/718)
128. — İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğullan'nın, izinli olarak vatandaş
lıktan çıkma işlemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/719)
129. —Batman Milletvekili Musa Okçu'nun, Malatya'da yayımlanan bir gaze
tede müfettişler hakkında ileri sürülen iddialarla ilgili habere ilişkin Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/720)
130. — Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ui; SSK Genel Müdürlüğü'nde
görev yeri değiştirilen, başka kadroya atanan veya kadrosu değiştirilen personele
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/721)
131. — Çorum Milletvekili Zülfikar Gazi'nin, bazı personel hakkında haksız
bir şekilde soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/722)
132. — Tokat Milletvekili Bekir So'bacı'nın, SSK Genel Müdürü'ne ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/723)
133. — Kütahya Milletvekili Metin Perli'nin, SSK'nda haklarında soruşturma
açılan yöneticilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/724)
134. — Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek'in, SSK İdarî İşler Dairesi Başkanı
ve Şube Müdürü'ne ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/725)
135i — Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın'ın, İzmit Sigorta Müdürlüğünde
soruşturma yürüten müfettişlerin davranışlarına ve haksız işlemlerde bulundukları
iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/726)
13Ö. — Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizyolgun'un, SSK Genel Müdür
lüğünde bazı personelin unvanlarının haksız bir şekilde geri alındığı iddiasına iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/727)
137. — İçel Milletvekili Saffet Benli'nin, SSK'ya sınavla alman özürlü işçi ve
memurlara uygulanan işlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından
sözlü soru önergesi (6/728)
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138. — Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop ilinde çeltik destekleme alım
larında yaşanan sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişlerİ Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/729)
139. — Yozgat Milletvekili Abdullah örnek'in, Bakanlık tarafından yapılan kam
yonet alımlarına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/730)
140. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Tüketicinin Korunması Hakkın
daki Kanunun bazı basın organları tarafından ihlal edildiği iddiasına ilişkin Sanayi
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/731)
1411, —Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefa
let Kooperatifleri aracılığıyla verilen kredilerin faiz oranlarına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/732)
142. —Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde - Bor'a bağlı
bazı köylerin sondaj kuyusu ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü soru önergesi (6/733)
143. — Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş'in, Kilis - SEVE Barajı Projesine
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/734)
144. — Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş'in, Kilis'i Gaziantep havaalanına
ve İskenderun Limanına bağlayacak yola ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından
sözlü soru önergesi (6/735)
145. — Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş'in, Suriye sınırındaki mayınlı
araziye ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/736)
146. — Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş'in, Kilis'in Suriye hududundaki
köylerinin burç göleti ve su ihtiyaçlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/737)
• ' • ' • • .
147. — Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek'in, bir firma tarafından yapılan ayçiçek ithalatına ilişkin Tarım ve KÖyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/738)
148. — Yozgat Milletvekili Abdullah örnek'in, Yozgat stol tipi Havaalanı ve Balışeyh - Yozgat Yıldızeli demiryolu hattı projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından
sözlü soru önergesi (6/739)
149. — Yozgat Milletvekili Abdullah örnek'in, Yozgat - Hasbek, Sarıhamzalı,
Musabeyli ve Taşlık Barajı projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü soru önergesi (6/740)
150. — Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek'in, Yozgat Ziraat Fakültesi'nin arsa
ihtiyacına ilişkin Tarım ve KÖyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/741)
151'< — İsparta Milletvekili Mustafa Köylü'nün, SSK'da görevlerine son verilen
personelden tekrar göreve alınmayanlara ilişkin Çalışma, ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü sora önergesi (6/742)
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152. — Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, Taşıt Kanununa aykırı araç tahsisi
yapıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/743)
'
153. —Kırşehir Milletvekili Cafer Güneş'in, SSK'da görevli üç aday memurun
görevden uzaklaştırılmasının nedenine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/744)
154. — Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, şeker fiyatlarına yapılan zamlara
ilişkin. Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/745)
155. — Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş'in, Kilis'e açılması planlanan SSK
, Hastanesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/746)
156. —• Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş'in, SSK'nın finansal yapısının mü
fettişlerce araştırılıp araştırılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/747)
1571 —• Muğla Milletvekili İrfettin Akar'ın, personel atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/748)
158. —Muğla Milletvekili İrfettin Akar'ın, görevden alınan personele ve öğret
menlerin özlük haklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/749)
159. — Muğla Milletvekili İrfettin Akar'ın, Bodrum - Havaalanı - Milas ve Da
laman - Gökova - Akyaka yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/750)
160. — Muğla Milletvekili İrfettin Akar'ın, Muğla'nın Ortaca İlçesinde vergi
dairesi açılıp açılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/751)
161', — Muğla Milletvekili İrfettin Akar'ın, tarımsal girdi fiyatlarına yapılan zam
lara ve ürünlere verilen taban fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/752)
162. — Muğla Milletvekili İrfettin Akar'ın, pamuk hasat mevsiminde uygulanan
prim sistemine ve ham dökme zeytinyağı ihracatına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/753) 163i — Muğla Milletvekili İrfettin Akar'ın, Muğla Milas Devlet Hastanesi ve
Bodrum Devlet Hastanesi başhekimlerinin görevden alınmalarının nedenine ilişkin
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/754)
164. — İstanbul Milletvekili Ali Talip özdemir'ıin, bilgisayar kullanımında «2000
sendremu» olarak bilinen soruna karşı yapılan çalışmalara ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/755)
165. — Yozîgat Milletvekili Yusuf Bacanlı'nın, memur maaşlarına yapılan zamma
ve atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/756)
166. — Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım'ın, yurtdışındaki temsilciliklerde
kullanılan makam araçlarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/757)
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167< — Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım'ın, bakanlıklarda ve yurdışındaki
temsilciliklerde kullanılan makam araçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/758)
168. —Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'm, Siirt ve Bitlis İllerine bağlı köy
lerde yaban domuzu ve ayıların verdiği, zararlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/759)
169. — Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Mardin ve çevresine tohumluk buğ
day dağıtımında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/760)
'. 170. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Kur'an Kursu öğretmen ve öğ
retici vekillerinin maaşlarım alamadıkları iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü
soru önergesi (6/761)
171. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Tarsus'ta meydana gelen öğ
retmen cinayetleri hakkında basında çıkan haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/762)
172. — Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar ızol'un, OHAL bölgesinde uygulanacak
indirim ve istisnalardan Şanlıurfa'nın yararlanıp yararlanmayacağına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/763)
173. — Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol'un, Şanlıurfa 1. ve 2. Organize Sana
yi Bölgesi projesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/764)
174<—-İsparta Milletvekili Mustafa Köylü'nün, Batı Çalışma Grubu'nun faali
yetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/765)
175. — İsparta Milletvekili Mustafa Köylü'nün, İsparta - Sütçüler - Kesme Lisesi'nin öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi
(6/766)
176. —• Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş'in, Kilis ve ilçelerinde toplu konut
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/767)
177. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Mısır EZHER Üniversitesinden
mezun olanlara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/768)
178. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, burs alan yükseköğrenim öğ
rencilerinden eğitime katkı payı adı altında para kesintisi yapılıp yapılmadığına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/769)
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1. — 625 Sayılı özel öğretim Kurumlan Kanunu ile 222 Sayılı İlköğretim ve
Eğitim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 254 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile 625 Sayılı özel öğretim Kurumlan Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına Dair 326 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/71, 1/111) (S. Sayısı :
168) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996)
2. — Emniyet Teşkilâtı 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. — Ailenin Korunmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (1/597) (S. Sayısı : 335) (Dağıtma tarihi : 12.6.1997)
4. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Anavatan Partisi Genel Başkanı
Rize Milletvekili Mesut Yılmaz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı İstanbul Millet
vekili Tansu Çiller, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent
Fxevit, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykalile
292 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/676) (S. Sayısı :
232) (Dağıtma tarihi : 26.2.1997)
(1. görüşme 20.11.1997 Perşembe günü tamamlanmıştır.)
X 5. — Olağanüstü Hâl Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam
Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/660) (S. Sayısı : 392) (Dağıtma tarihi : 11.11.1997)
X 6. — Tabiî Afetlerden Zarar Gören Vakıf Taşınmazların Afet Öncesi Kiracı
larına Kiracılık Hakkı Tanınması ve Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Adalet ko
misyonları raporları (1/680) (S. Sayısı : 396) (Dağıtma tarihi : 17.11.1997)
X 7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çek Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
daki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları
raporları (1/472) (S. Sayısı : 263) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997)
X 8. — Kuzey Atlantik Konseyine Taraf 'Devletler ve Barış İçin Ortaklık Progra
mına Katılan Diğer Devletler Arasında Kuvvetlerin Statüsüne İlişkin Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu
Raporu (1/589) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 28.7.1997)
X 9. — Batı Avrupa Birliği, Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Görevlilerin Sta
tüsü Hakkında Anlaşmanın, Türkiye Tarafından Batı Avrupa Silahlanma Örgütü
Faaliyetleri ile İlgili Olarak Uygulanması ve Buna İlişkin Mektupların Onaylanma__ 35 —
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sının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu
(1/591) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 31.7.1997)
10. — İzmir Milletvekili I-I. Ufuk Söylemez ve Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, 4059 Sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilât
ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/832) (S. Sayısı : 379) (Dağıtma tarihi : 13.8.1997)
11. — Kars Milletvekili Selahattin Beyribey'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve
Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna 29.8.1996 Gün ve 4178 Sayılı Kanunla
Eklenen Geçici Madde 9'da Yer Alan Sürenin Uzatılmasına Dair Kanun Teklifi ile
Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 16 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/653, 2/735) (S. Sayısı : 280) (Da
ğıtma tarihi : 9.4.1997)
121. — Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının Bir Maddesinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve
20 Arkadaşının, Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 16 Arkadaşının, Burdur Millet
vekili Kâzım Üstünel'in, İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın ve Zonguldak Millet
vekili Tahsin Boray Baycık'm Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (1/664, 2/206, 2/422, 2/670, 2/810, 2/869) (S. Sayısı : 389) (Da
ğıtma tarihi : 6.11.1997)
X 13. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/474, 1/484) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma
tarihi : 23.12.1996)
X 14. — Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Çevre komisyonları
raporları (1/436) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 6.6.1997)
15. —Erzurum Milletvekili Zeki Er tugay ve 14 arkadaşının; Tarihi Türk Ocağı
Binasının Kamu Yararına Çalışan Türk Ocakları Umumî Merkezine Devrine Dair
Kanun Teklifi ile Çanakkale Milletvekili Cumhur Ersümer ve 37 Arkadaşının ve An
kara Milletvekili Şaban Karataş ve 15 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklif
leri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/679, 2/53, 2/470) (S. Sayısı : 347) (Da
ğıtma tarihi : 7.7.1997) •
16. — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/549)
(S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997)
17. — Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı :
146) (Dağıtma tarihi : 25.11.1996)
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18. — Mera Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Ra• poru (1/509) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 7.3.1997)
19. —• Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın,
Arsa Ofisi Kanununun Bir Maddesinin 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)
20< — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 8 Arkadaşının, Yüksek öğretim
Kurumları Teşkilâtı 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 İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/334) (S. Sayısı : 147) (Dağıtma tarihi :
29.11.1996)
21', — İdarî Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/531) (S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi :
25.11.1996)
22. — 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)
23. — Yabancıların Türkiye'de İkâmet 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)
24. — 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 İçişleri komisyonları raporları
(1/439, 1/428, 1/430) (S. Sayısı : 34) (Dağıtma tarihi : 1.7.1996)
25. — 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)
26. — Türk 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)
27. — 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)
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28. — Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (1 /292) (S. Sayısı : 60) (Dağıtma
tarihi : 15.7.1996)
29. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Ek
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarıları ile Kahramanmaraş Milletvekili Esat
Bütütl ve 19 Arkadaşının; 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler
Hakkında Kanunun Ek 8 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bir
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 11
Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/443,
1/464, 2/348, 2/352) (S. Sayısı : 61) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996)
30. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun
Tasarısı Ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/460) (S. Sayısı: 62) (Dağıtma tarihi : 24.7.1996)
31H —Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/463) (S. Sayısı : 64) (Dağıtma tarihi :
28.8.1996)
,32. — Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ın, Yabancıların Türkiye'de İkâ
met ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/342) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma
tarihi : 28.8.1996)
33. — Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri
komisyonları raporları (1/456) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996)
34. — Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezar
ları Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve İçişleri
komisyonları raporları (1/462) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996)
35. — Belediye Kanununun 127 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/468) (S. Sayısı : 70) (Dağıtma
tarihi : 28.8.1996)
36. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/406) (S. Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996)
37. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması 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)
38. — 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)
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39. — Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve
içişleri Komisyonu Raporu (1/454) (S. Sayısı : 76) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996)
40. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/394) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi ; 28.8.1996)
41', — 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)
42, — Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair
Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler Komisyonu Raporu (1/507)
(S. Sayısı : 114) {Dağıtma tarihi : 7.11.1996)
43. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun; Sapanca Gölü ve Civarındaki
Su Kaynaklarının Korunması ve Kullanılması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/20) (S. Sayısı : 125)
(Dağıtma tarihi : 8.11.1996)
X 44. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Teknik ve Savunma Sanayi işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/330) (S. Sayısı : 143) (Dağıtma tarihi : 25.11.1996)
45. — Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 56 Arkadaşının, Elbistan İl
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)
X 46. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları
raporları (1/368) (S. Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996)
X 47, — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları
raporları (1/375) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996)
X 48. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları
raporları (1/486) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996)
X 49. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
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Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları
raporları (1/389) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996)
50. — 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)
51. — Refah Partisi Grup Başkan vekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın,
1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Bele
diyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında 80 Sayılı Kanunun
1 inci ve 552 Sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı
Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci Maddelerinin Değişti
rilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/580) (S. Sayısı : 177}
(Dağıtma tarihi : 23.12.1996)
52. — Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın,
Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
nin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (2/583) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 23.12.1996)
53. — Yozgat Milletvekilleri İsmail Durak Ünlü, Yusuf Bacanlı ve Lütfullah
Kayalar'ın, Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 2809 Sayılı Kanunda ve
78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma
Önergeleri (2/250) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 25.12.1996)
54<—Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 Arkadaşının, Yüksek Öğ
retim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/119) (S. Sayısı : 194)
(Dağıtma tarihi : 25.12.1996)
X 55. —Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden
Geçirilmişinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/306) (S. Sayı
sı : 185) (Dağıtma tarihi : 9.1.1997)
X 56. — Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Kültür, Eğitim,
Bilim ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/337) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 9.1.1997)
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X 57. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Genç
lik ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/341) (S. Sayısı : 188) (Dağıtma
tarihi : 17.1.1997)
X 58. — Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 17
nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Kırklareli Milletvekili
Necdet Tekin'in; Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/522,
2/468) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 29.1.1997)
X 59. —Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî
ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/535) (S. Sayısı : 201)
(Dağıtma tarihi : 29.1.1997)
60. — Yabancıların Türkiye'de İkâmet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu
Raporu (1/547) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 29.1.1997)
X 61. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve
Ticarî Konularda Hukukî ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/382) (S. Sayısı : 198)
(Dağıtma tarihi : 31.1.1997)
X 62. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avustralya Arasında Suçluların Geri Verilmesi
Andlaşması ile Bu Andlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/372) (S. Sayısı : 203) (Dağıtma tarihi : 31.1.1997)
X 63. — Cebri veya Mecburi Çalıştırma Hakkında 29 Sayılı Sözleşmenin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma
ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/515) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma
tarihi : 4.2.1997)
X 64a — İstihdama Kabulde Asgarî Yaşa İlişkin 138 Sayılı Sözleşmenin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma
ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/516) (S. Sayısı : 211) (Dağıtma
tarihi : 4.2.1997)
63, — Maden Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/388) (S. Sayısı : 216) (Dağıtma tarihi :
4.2.1997)
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X 66. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belarus Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/536) (S. Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 4.2.1997)
67. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi : 4.2.1997)
X 68. — Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren
Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurulu Kararma Katılmamızın Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/352)
(S. Sayısı : 223) (Dağıtma tarihi : 17.2.1997)
69. — İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın, Terörle Mücadele Kanununda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/584)
(S. Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 17.2.1997)
70, — tcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/555) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi : 17.2.1997)
71'. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiktik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Plan
ve Bütçe komisyonları raporları (1/552) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi r 21.2.1997)
X 72. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, ile Beyaz Rusya Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaş
ması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/545) (S. Sayısı: 233) (Da
ğıtma tarihi : 7.3.1997)
X 73. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/334) (S. Sayısı : 235) (Dağıtma tarihi : 7.3.1997)
X 74. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Ara»
sında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/546) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi :
7.3.1997)
75. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve
Bütçe Komisyonu Raporu (1/568) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 7.3.1997)
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76. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz ve 20 Arkadaşının; 765 Sayılı
Türk Ceza Kanununun 574 ve 575 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/54) (S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi :
10.3.1997)
77. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/538) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma tarihi :
10.3.1997)
78.'"— Amasya Milletvekili Aslan Ali Hatipoğlu ve 9 Arkadaşının, Yüksek
Öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma
Önergesi (2/190) (S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : 11.3.1997)
79. — Maden Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı
ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Rapo
ru (1/550) (S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 11.3.1997)
80. — Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün ve 11 Arkadaşının, Yüksek Öğretim
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/536) (S. Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi :
11.3.1997)
81. — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, 298 Sayılı Seçimlerin Temel
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 30 uncu Maddesinin Dördüncü
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/318)
(S. Sayısı : 252) (Dağıtma tarihi : 14.3.1997)
82. — Adıyaman Milletvekili Celal Topkan ve 8 Arkadaşı ile Hatay Milletvekili
Mehmet Sılay ve 15 Arkadaşının, Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu
Raporu (2/427, 2/431) (S. Sayısı : 253) (Dağıtma tarihi : 19.3.1997)
83. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 9 Arkadaşının, 41 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Yüksek Öğretim
Kurumları Teşkilâtı Hakkında Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/2) (S. Sayısı : 255) (Dağıtma
tarihi : 19.3.1997)
84. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, Yüksek öğretim Kurumlan Teşkilâtı
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair
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2809 Sayılı Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzü
ğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/12) (S. Sayısı :
256) (Dağıtma tarihi : 19.3.1997)
85. — Yargıtay Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ve 190 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvelde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Tasarısı ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan
ve Bütçe komisyonları raporları (1/420, 1/284) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi :
28.3.1997)
80- — Konya Milletvekili Ahmet Alkan'ın, Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilâtı
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma
Önergesi (2/124) (S. Sayısı : 259) (Dağıtma tarihi : 28.3.1997)
87. — Nevşehir Milletvekili Abdülkadir Baş ve 5 Arkadaşının, Yüksek Öğretim
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri
lerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi
(2/281) (S. Sayısı : 260) (Dağıtma tarihi : 28.3.1997)
88. — Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (1/579) (S. Sayısı : 267) (Dağıtma tarihi : 28.3.1997)
X 89. — Özellikle Afrika'da Ciddî Kuraklık ve/veya Çölleşmeye Maruz Ülkelerde
Çölleşmeyle Mücadele İçin Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/533) (S. Sayısı : 258) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997)
X 90. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/331) (S. Sayısı : 261)
(Dağıtma tarihi : 31.3.1997)
X 91', — Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının 24 ve 25 inci Maddelerinde Yapı
lan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/373)
(S. Sayısı : 262) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997)
X 92. — Motorlu Taşıtlar Zorunlu Malî Sorumluluk Sigortasına İlişkin Avrupa
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/367) (S. Sayısı : 265) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997)
—
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93. —İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 Arkadaşının, 2911 Sayılı Top
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme
Alınma Önergesi (2/173) (S. Sayısı : 269) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997)
94. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilâtı Hakkında Kanuna Üç
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/457) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997)
X 95. — Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/532) (S. Sayısı : 266) (Dağıtma tarihi : 2.4.1997)
96. — Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan
ve 11 Arkadaşının, 25.3.1988 Tarih ve 3419 Sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında
Uygulanacak Hükümlere Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/480, 2/705) (S. Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi :
2.4.1997)
X 97. — Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı (EİT), Ulusal Temsilciler ve Uluslararası
Personelin Yasal Statüsüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/587) (S. Sayısı : 275)
(Dağıtma tarihi : 4.4.1997)
X 98. —İzmir Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/586) (S. Sayısı : 276) (Dağıtma
tarihi : 4.4.1997)
99. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Güvenlik Şeref Madalyası ve
Güvenlik Üstün Hizmet Madalyası Kanunu Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu
(2/593) (S. Sayısı : 279) (Dağıtma tarihi : 4.4.1997)
100. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 5 Arkadaşının, Erbaş ve Er Aile
lerinin Ücretsiz Tedavisi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu
Raporu ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi
(2/285) (S. Sayısı : 282) (Dağıtma tarihi : 9.4.1997)
101. — Sosyal Sigortalar Kanununun 9 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile,' Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu
(1/581) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 9.4.1997)
102. — Hatay Milletvekilleri Ali Uyar ve Hüseyin Yayla'nın, Üç İlçe ve Bir 11
Kurulması ile İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan
Gündeme Alınma önergesi (2/585) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 9.4.1997)
•
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103. — 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Kanun, 24.5.1983 Tarih ve 2829 Sayılı
Kanun ile 17.10.1983 Tarih ve 2925 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Emin Kul'un ve İstanbul Milletvekili Cevdet
Selvi ve 6 Arkadaşının Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe ve
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler komisyonları raporları (1/572, 2/378, 2/387)
(S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 11.4.1997)
104. —Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp istihkakına İlişkin Kanun Tasarısı
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/421) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi .
28.4.1997)
105. — Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle
Astsubayların Giyeceğine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/548)
(S. Sayısı : 290) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997)
106. — Askerî Havaalanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/405)
(S. Sayısı : 292) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997)
X 107. — Inmarsat Gemi Yer İstasyonlarının Karasularında ve Limanlarda.Kulla
nılması Uluslararası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve . Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları :i/554) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997)
X 108. — Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı Anlaşması ve
Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı İşletme Anlaşmasında Yapılan
Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/450) (S.
Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997)
X 109. — Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı İşletme Anlaş
masında Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/517) (S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997)
X 110. — Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa Teşkilâtı Sözleşmesinde Yapı
lan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/488)
(S. Sayısı : 295) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997)
X 111. —Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilâtı Sözleş
mesi ve İşletme Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri
komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997)
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X 112. — Uydular Aracılığı ile Telekomünikasyon Uluslararası Örgütüne (Intelsal)
İlişkin Anlaşmada Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları
raporları (1/363) (S. Sayısı : 298) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997)
113. -—Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik ve 10 Arkadaşının, Yüksek Öğretim
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti
rilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Madde
sine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/467) (S. Sayışı : 304) (Dağıtma
tarihi : 2.5.1997)
114. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 16 Arkadaşının 28.3.1983 Tarih ve
2809 Sayılı Yüksek öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme
Alınma önergesi (2/149) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 12.5.1997)
115. -—Yurtdışında Bulunanların Sosyal Güvenlikleri Hakkında 20.3.1997 Tarih
ve 4230 Sayılı Borçlanma Kanunu ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/592) (S. Sayısı : 313)
(Dağıtma tarihi : 13.5.1997)
116. — İthalatta Haksız Rekabetin önlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi
ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/437) (S. Sayısı : 302)
(Dağıtma tarihi : 14.5.1997)
117. — Aksaray Milletvekili Sadi Somuncuoğlu ve 6 Arkadaşının; Yüksek Öğre
tim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/462) (S. Sayısı : 307)
(Dağıtma tarihi : 14.5.1997)
118. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (1/590) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 15.5.1997)
119. — Erzurum Milletvekilleri İsmail Köse ve Zeki Ertugay ile Bitlis Milletvekili
Zeki Ergezen'in, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş
ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğru
dan Gündeme Alınma önergesi (2/157) (S. Sayısı : 310) (Dağıtma tarihi : 15.5.1997)
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120. — Bitlis Milletvekilleri Zeki Ergezen ve Abdulhaluk Mutki'min; Yüksek Öğ
retim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
melerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Madde
sine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/566) (S. Sayısı : 311) (Dağıtma
tarihi : 15.5.1997)
121'., — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın; Türk Vatandaşlığı Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/338)
(S. Sayısı : 314) (Dağıtma tarihi : 15.5.1997)
122< — Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 9 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/62)
(S. Sayısı : 315) (Dağıtma tarihi : 21.5.1997)
123. — Konya Milletvekili Ahmet Alkan'ın; İmrenler, İsmail ve Yeniceoba Adıy
la Üç Yeni İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/288) (S. Sayısı : 317) (Dağıtma ta
rihi : 22.5.1997)
124. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları ve içişleri
ve Plan ve. Bütçe komisyonları raporları (1/416, 1/431, 1/432, 1/481, 1/556, 1/577)
(S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997)
X 125. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/327) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997)
X 126. — Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Deği
şikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/321) (S. Sayı
sı : 321) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997)
.
X 127. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasındaki Turizm İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/358) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997)
X 128. — Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilâtı Dokunulmazlıklar ve Ba
ğışıklıklar Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarisı
ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/446) (S. Sayısı : 323) (Da
ğıtma tarihi : 3.6.1997)
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X 129. —Ekonomik işbirliği Teşkilâtı (ECO) Transit Ticaret Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/559) (S. Sayısı : 324) (Dağıtma tarihi : 3.6.1997)
X 130. — Türkiye Cumhuriyeti ile israil Devleti Arasında Gelir Üzerinden Alınan
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/595) (S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 5.6.1997)
13IV —* Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın; Suşehri Adıyla Bir İl Kurulmasına
Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alın
ma önergesi (2/396) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 5.6.1997)
132< — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un; Bir İlçe ve Düzce İlinin Kurulması
Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme
Alınma önergesi (2/504) (S. Sayısı : 328) (Dağıtma tarihi : 5.6.1997)
X 133. — Türkiye Cumhuriyeti ve Ukrayna Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşvi
ki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/596) (S. Sayısı : 330) (Dağıt
ma tarihi : 10.6.1997)
X 134. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Hava
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları
(1/585) (S. Sayısı : 331) (Dağıtma tarihi : 10.6.1997)
135. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve Hatay Milletvekili Nihat Matkap'
in, 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının Bir Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gün
deme Alınma önergesi (2/225) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 10.6.1997)
136. — Niğde Milletvekili Akın Gönen'in, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve
Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Teklifi ve İçtü
züğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınması Önergesi (2/460) (S.
Sayısı : 334) (Dağıtma tarihi : 10.6.1997)
137., — Refah Partisi Grup Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz,
Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ile Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri
Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya, Ankara Milletvekili Saffet A>nkan Bedük'ün
ve İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/826) (S. Sayı
sı : 336) (Dağıtma tarihi : 11.6.1997)
138. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'
in, 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile 1111 Sayılı
— 49' —
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Askerlik Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün
37 nci Maddesine Göre Doğrudan' Gündeme Alınma Önergesi (2/669) (S. Sayısı :
338) (Dağıtma tarihi : 17.6.1997)
139., — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt ve 2 Arkadaşının, Kızılcabölük Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Mad
desine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/437) (S. Sayısı : 339) (Dağıt
ma tarihi : 23.6.1997)
14Ö., — Konya Milletvekili Necati Çetinkaya'nm, Pasaport Kanununun Bir Mad
desinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/708)
(S. Sayısı : 277 ve 277'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 4.4.1997; 24.6.1997)
141'< — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Yüksek Öğretim Kurumları Teşki
lâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne
Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/713) (S.
Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 24.6.1997)
•
142.—Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Balıkesir Milletvekili Ilyas Yılmazyıldız ve 25 Arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Geçici
Madde Eklenmesi Konusunda Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/567, 2/398) (S. Sayısı : 340) (Dağıtma tarihi : 25.6.1997)
143,, — Giresun Milletvekilleri Yavuz Köymen ve Rasim Zaimoğlu'nun, Yüksek
Öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin,
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma
Önergesi (2/642) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 25.6.1997)
144. —
Doğru Yol
5680 Sayılı
Komisyonu

Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve
Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün,
Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet
Raporu (2/839) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma tarihi : 30.6.1997)

145. —1615 Sayılı Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Tasarısı ile Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 564 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/302, 1/278) (S. Sa
yısı : 341) (Dağıtma tarihi : 4.7,1997)
14Öj — Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan ve 41 Arkadaşının; Yüksek Öğretim
Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri
lerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka— 50 —
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nun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Öner
gesi (2/92) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 7.7.1997)
147< — Kırşehir Milletvekili Cafer Güneş ve 5 Arkadaşının; Yüksek Öğretim Ku
rumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtü
züğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/698) (S. Sa
yısı : 349) (Dağıtma tarihi : 8.7.1997)
148. — Siirt Milletvekili Nizamettin Sevgili'nin, 2809 Sayılı Yüksek Öğretim Ku
rumları Hakkındaki Kanunun 1 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Öner
gesi (2/763) (S. Sayısı : 354) (Dağıtma tarihi : 17.7.1997)
149. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu ve 6 Arkadaşının, Şebinkarahisar
Adı ile Yeni Bir 11 Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Madde
sine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/689) (S. Sayısı : 355) (Dağıtma
tarihi : 17.7.1997)
150. —Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan
Bedük ve 3 Arkadaşının, Bir İl Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/266) (S. Sayısı :
356) (Dağıtma tarihi : 21.7.1997)
X 151. — Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Ka
rarlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/584)
S. Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 25.7.1997)
j

152. — İstaribul Milletvekili
Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin
de Değişiklik Yapılmasına Dair
(2/812) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma

Sedat Aloğlu ve 7 Arkadaşının, Türkiye Büyük
Düzenlenmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesin
Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu
tarihi : 25.7.1997)

X 153. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Askerî Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/350) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihi : 30.7.1997)
:

X! 154. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/613) (S. Sayıs,ı : 366) (Dağıtma tarihi :
30.7.1997)
X 155. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütü Arasında
Örgütün Türkiye'deki Hukuksal Durumu, Ayrıcalıkları ve Dokunulmazlıkları Hak— 51 —
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kında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan
ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/448) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tari
hi : 31.7.1997)
X 156. — Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası Beşinci Ek Protokolünün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma
ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/374) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma ta
rihi : 31.7.1997)
157. —Konya Milletvekili Ahmet Alkan ve 11 Arkadaşının; Yüksek öğretim
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/684)
(S. Sayısı : 369) (Dağıtma tarihi : 31.7.1997)
158. — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 3 Arkadaşının; Şereflikoçhi
sar Adı ile Bir İl Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/267) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tari
hi : 31.7.1997)
X 159. — Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Taşıt Per
sonelinin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/610) (S. Say,ısı : 367)
(Dağıtma tarihi : 1.8.1997)
X 160. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Gelir
ve Servet Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Ka
çakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/603) (S. Sayısı : 368)
(Dağıtma tarihi : 1.8.1997)
1611, —Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 3 Arkadaşının, Bİr İlçe Ku
rulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan
Gündeme Alınma Önergesi (2/265) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 1.8.1997)
162. — Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun, Dört İlçe ve Bir
II Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğ
rudan Gündeme Alınma Önergesi (2/691) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tarihi : 5.8.1997)
163< —Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına ve Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/619) (S, Sayısı : 375) (Dağıtma tari
hi : 6.8.1997)
164. — İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 4 Arkadaşının, Gaziler Günü Hak
kında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alın
ma önergesi (2/389) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 11.8.1997)
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165. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş ve 47 Arkadaşının, Erciş İlçesinin 11
Olması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan
Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 11.8.1997)
166. — Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in, Kırıkkale İline Bağlı Çerikli Adıyla
Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre
Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/3) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi :
15.8.1997)
167. — 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 68 inci, 657 Sa
yılı Devlet Memurları Kanununun 209 uncu ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun Geçici 139 uncu Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/628) (S. Sayısı : 382)
(Dağıtma tarihi : 15.8.1997)
168. — Giresun Milletvekili Turhan Alçelik ve 12 Arkadaşının, Yüksek Öğretim
Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri
lerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi
(2/699) (S. Sayısı : 380) (Dağıtma tarihi : 1.10.1997)
169. —Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sa
yısı : 383) (Dağıtma tarihi : 1.10.1997)
17Ö. —Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın ve Muş Milletvekili Necmettin
Dede'nin, Siirt İline Bağlı Aydınlar İlçesinin Adının Değiştirilmesi Hakkında Kanun
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/822) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi :
1.10.1997)
1711, — Adana Milletvekili İ. Cevher Cevheri ve Üç Arkadaşının, Üç İlçe ve Bir
İl Kurulması ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve
Adana Milletvekili Mehmet Büyükyılmaz ve Üç Arkadaşının, Kadirli ve Sumbas İl
çelerinin Adana İline Bağlanmasına İlişkin Yasa önerisi ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (2/546, 2/569) (S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 1.10.1997)
172. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma tarihi : 24.10.1997)
173., — Yüksek öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Ek Maddeler
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili An
kara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifi ve
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Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/647,
2/636) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi :. 24.10.1997)
174. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinei'nin, Burdur İlinin Kalkınmada Öncelik
li Yöreler Arasına Alınmasına Dair Kanun Teklifi ye İçtüzüğün 37 nci Maddesine
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/557) (S. Sayısı : 394) (Dağıtma tari
hi : 14.11.1997)
175. —Adana Milletvekili M. Halit Dağlı ve 12 Arkadaşının, Bir ti Kurulması
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme
Alınma önergesi. (2/646) (S, Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 17.11.1997)
176. — 388 Sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâ
tının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/594)
(S. Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 26.11.1997)
177. — Konya Milletvekili Ahmet Alkan ve 11 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet
Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802
Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu,
5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer (Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevli
lerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat ödenmesi Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/683)
(S. Sayısı : 399) (Dağıtma tarihi : 1.12.1997)
178. — Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun
235 inci Maddesiine Bir Bent Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/488) (S. Sayısı : 400)
(Dağıtma tarihi : 1.12.1997)
(X) Açık oylamaya tabi isleri gösterir.,

— 54 —

Dönem: 20

Yasama Yılı: 2

T.B.M.M.

(S. Sayısı: 352)

Bartın Milletvekili Zeki Çakan ve 21 Arkadaşının, Petrol
Ofisi Genel Müdürlüğünde Yolsuzluk ve Usulsüzlük Nede
niyle 1993-1994 Yıllarında Meydana Gelen Kurum Zararı
nın Tespit Edilmesi Amacıyla İçtüzüğün 105 inci Maddesi
Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Öner
gesi ve (10/160) Esas Numaralı Meclis Araştırması
Komisyonu Raporu
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Görüşülmekte olan Petrol Ofisi ile ilgili Meclis Araştırma Komisyon Raporunun sonuç kıs
mında belirtilen gelişmelerle yeni bir komisyon kurulması istenmektedir.
TBMM İçtüzüğünün 105 inci maddesinin 2 nci fıkrasında da tarif edilen yeni bir komisyonun
kurulabileceği hususu da gözönünde bulundurularak yeni komisyon kurulması hususunun Genel
Kurulun tasviplerine sunulmasını saygılarımızla arz ederiz.
4.2.1997
Yahya Şimşek
Zeki Çakan
Bursa
Bartın
Nabi Poyraz
Mehmet Cevdet Selvi
Ordu
İstanbul
Bekir Kumbul
Yaşar Okuyan
Antalya
Yalova
Mustafa Yıldız
Mahmut Oltan Sungurlu
Erzincan
Gümüşhane
Mustafa Küpeli
Recep Mızrak
Adana
Kırıkkale
Metin Emiroğlu
Eyüp Aşık
Malatya
Trabzon
Mustafa R. Taşar
Necati Güllülü
Gaziantep
Erzurum
Hüsnü Doğan
Mehmet Sağdıç
Ankara
İstanbul
Feridun Pehlivan
Murat Başesgioğlu
Kastamonu
Bursa
Levent Mıstıkoğlu
İbrahim Yazıcı
Bursa
Hatay
Mustafa. Cumhur Ersümer
Ahmet Kabil
Çanakkale
Rize
GEREKÇE
Komisyon Raporunun sonuç bölümünde de belirtildiği üzere İçtüzük 105 inci maddesi gere
ğince bir Komisyon kurulması amaçlanmıştır.

_ 2 Türkiye Büyük Millet Meclisi
Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde
Yolsuzluk ve Usulsüzlük Nedeniyle
1993-1994 Yıllarında Meydana Gelen
Kurum Zararının Tespit Edilmesi
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması
Komisyonu Başkanlığı (10/160)
Sayı: A.01.1.GEÇ.101160-47

4.7.1997

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Çalışmalarımız sonrasında düzenlenmiş olan raporumuz ilişikte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.
Saygılarımla.
Veysel Candan
Konya
Komisyon Başkanı

I-KOMİSYONUN KURULUŞU VE ÇALIŞMALARI
A) Komisyonun Kuruluşu, Yetki ve Görevi
Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde meydana gelen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştır
mak ve alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla kurulan (10/5) esas numaralı Meclis Araş
tırması Komisyonunun raporu üzerinde Genel Kurulda yapılan genel görüşme sonucunda Bartın
Milletvekili Zeki ÇAKAN ve 21 arkadaşının sözkonusu raporun sonuç kısmında belirtilen gelişme
lerle yeni bir Komisyon kurulması istendiğini belirten önergelerinin oylanması sonucunda; Kuru
mun 1993 ve 1994 yıllarında meydana gelen zararının tespiti maksadıyla yeni bir Meclis Araştır
ma Komisyonu kurulmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 9 üyeden oluşmasına, Komisyo
nun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üye seçimi tarihinden başlamak üze
re 3 ay olmasına ve gerektiğinde de Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 04.02.1997 ta
rihli 54 üncü Birleşiminde kararlaştırılmıştır. (Ek: 1,2,3)
Bartın Milletvekili Zeki ÇAKAN ve 21 arkadaşının yeni bir komisyon kurulmasına ilişkin
önergesinde "Petrol Ofisi ile ilgili Meclis Araştırma Komisyon raporunun sonuç kısmında belirti
len gelişmelerle yeni bir komisyon kurulması istenmektedir" denilmektedir. Dolayısıyla 10/5 Mec
lis Araştırma Komisyon Raporunun sonuç kısmında belirtilen ve araştırılması önerilen hususlar
Araştırma Komisyonumuzun görev alanını belirlemektedir. 10/5 Araştırma Komisyonu Raporun
da 1993-94 yıllarındaki kurum zararının tespitinden başka;
a) Petrol Ofisi A.Ş. Müfettişleri Nevzat ŞAFAK, Zafer YAPICIOĞLU tarafından düzenlenen
4.9.1992 tarih, 46/3 sayılı Soruşturma Raporunda yer alan İstanbul Bölge Müdürü Necdet ÖZGEN
hakkındaki iddialar ile rapor sonrası alınan idari tedbirlerin incelenmesi,
b) POAŞ tarafından soruşturulması istenen hususların takip edilmesi ve değerlendirilmesi ko
nuları da kurulması önerilen Araştırma Komisyonunun inceleyeceği hususlar olarak görülmektedir.
(Ek:l,S.85)
B) Komisyonun Çalışmaları
TBMM Genel Kurulunun ilgili kararı gereğince; Komisyonunun çalışmaları ilk toplantıda ya
pılan görev bölümü ile birlikte başlamıştır; Meclis Genel Kurulunun 06.03.1997 tarihli 64 üncü bir
leşiminde yapılan seçim sonucunda Konya Milletvekili Veysel ÇANDAN Başkan, Sivas MilletveTürkiye Büyük Millet Meclisi
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kili Tahsin IRMAK Başkanvekili, Balıkesir Milletvekili ismail ÖZGÜN Sözcü, Tokat Milletveki
li Bekir SOBACI'nın Katip seçilmesi karara bağlanmıştır. (Ek: 4)
Komisyonumuz 11.3.1997 tarihli 2 nci toplantısında;
Petrol Ofisi Genel Müdürü Hayrullah Nur AKSU, Teftiş Kurulu Başkanı Vedat ASLAN, I.
Hukuk Müşaviri Ayşe CEYLAN'ın bilgilerine başvurmuştur.
13.3.1997 tarihli 3 ncü toplantıda ise;
1993-1994 yıllarına ait POAŞ'a ilişkin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporları, ra
porları hazırlayanlarca Komisyona sunulmuştur.
(10/5) Sayılı Araştırma Komisyonun raporunda sorumlu bulunan POAŞ personelinin bazıla
rından, haklarındaki iddialara cevap niteliğinde yazılı bilgi istenilmiştir.
Alınan kararlar doğrultusunda Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Teftiş Kurulu ve Özel
leştirme İdaresi Başkanlığından, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden ve Maliye Bakanlığı Hesap
Uzmanları Kurulu elemanlarından oluşan 2 grup kurularak Komisyona intikal eden dokümanları
inceleyerek yazılı görüş bildirmeleri istenilmiştir.
Oluşturulan çalışma gruplarınca yapılan incelemeler sonunda oluşan değerlendirmeleri
07.04.1997 tarihinde Komisyona intikal etmiştir. (Ek: 5)
Komisyonun 10 ve 11 Nisan 1997 tarihli 4 ve 5 inci Birleşimlerinde; 10/5 Esas Numaralı Araş
tırma Komisyonunda sorumluluklarından bahsedilen bir kısım POAŞ personeli ile idari kademeler
de bulunan bazı yetkililerin bilgilerine başvurulmuştur. Bu anlamdaki çalışmalar Komisyonun de
vam eden toplantılarında da sürdürülmüştür. Yapılan toplantılarda toplam 58 kişinin bilgisine baş
vurulmuştur.
II- İNCELEMELER
A) 1993-1994 YILI KURUM ZARARININ TESPİTİ ÇALIŞMALARI:
Petrol Ofisi A.Ş. İstanbul Bölge Müdürlüğünde meydana gelen yolsuzluk olaylarının 1992 yı
lına ait bölümü 10/5 sayılı TBMM Araştırma Komisyonu Raporunda ele alınmakla birlikte, bahsekonu yolsuzluk olaylarının 1992 yılında başlayıp 1993 ve 1994 yıllarında artarak ve gittikçe yo
ğunlaşarak devam etmesi, 10/5 sayılı TBMM Araştırma Komisyonu Raporundan sonra Komisyo
numuza yeni bilgi ve-belgelerin gelmesi dikkate alınarak POAŞ İstanbul Bölge Müdürlüğünde
meydana gelen yolsuzluk olayları 1992, 1993 ve 1994 yılları itibariyle yeniden bir bütün halinde
incelemeye alınmıştır.
1- Yolsuzluk Olayları Kim Tarafından Ortaya Çıkarılmıştır.
Petrol Ofisi A.Ş. eski Genel Müdürü Mustafa Korel AYTAÇ'ın şifahi talimatı üzerine Bayi
lik İşleri, İkmal ve Fiyatlandırma, Pazarlama ve Muhasebe Daire Başkanlıkları ile Bilgi İşlem Şu
be Müdürlüğünden tefrik edilecek birer yetkili elemanın yanı sıra Teftiş Kurulundan da bir Müfet
tişin katılımıyla bir komisyon teşekkül ettirilmiştir. Her komisyon üyesinin temsil ettiği Daire Baş
kanlığının görev alanına giren konularda tesbit edeceği sorunları ayrı ayrı düzenleyecekleri birer
raporla bildirmeleri istenilmiştir. Bunun üzerine İstanbul ve İzmit Bölge Müdürlükleri ile bağlı de
polarında inceleme yapmak üzere 20.09.1994 tarihinde Başmüfettiş Ruhi TAŞ'in Başkanlığında,
diğer Daire Başkanlıkları görevlilerinin yanısıra Muhasebe konularında inceleme yapmak üzere
Mali Koordinatör Mehmet. KONCA görevlendirilmiştir. (Ek: 6 Raporun 153 No'lu Eki, EK: 7)
Anılan komisyon üyelerince mahallinde yapılan incelemelerden sonra, Başmüfettiş Ruhi
TAŞ'ın, kasa, banka ve çeklerle ilgili inceleme yapılması hususunda görevi olmamasına rağmen,
POAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığına hitaben yazdığı 17.10.1994 tarihli, 29-29 sayılı yazısının IV/a-3
maddesinde, İstanbul Bölge Müdürlüğünün kasa hesabı dışındaki hesapların, aylık mizan bakiye
leri ile mutabakatın yapılmadığını, özellikle büyük önem arzeden banka mutabakatlarının yapılmaTürkiye Büyük Millet Meçlisi
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- 4 ması nedeniyle banka hesap ekstreleri ile mizan bakiyeleri arasında anormal farklılıklar bulundu
ğunu belirterek bunlarla ilgili önerilerde bulunmuştur. (EK: 6 Raporun 154 No'lu Eki.)
Kasa, banka ve çek konuları dahil diğer muhasebe işlemleri ile ilgili inceleme yapmakla gö
revli Mali Koordinatör Mehmet KONCA tarafından Muhasebe Daire Başkanlığına gönderilen
12.10.1994 tarihli faks raporunda ise özetle; Bölge ve Depo Kasa hesaplarının normal çalıştığını,
banka mutabakatlarının yapılmadığını, banka hesaplarının kullanılacak meblağı gösterecek şekilde
düzenli tutulmadığını, banka bakiyelerinin anormal rakamlarda seyrettiğini 02.05.1994 tarihinden
itibaren yaptığı incelemeler sonucunda, Akbank Avcılar Şube Müdürlüğü nezdindeki Ofis hesabı
nın devir bakiyesinde 2.432.817.-TL noksanlık bulunduğunu, Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında
herhangi bir Ofis bayii olmayan Ethem Beyhan CANKIRAN'a ait 3.680.669.500.-TL'lık çekin
karşılıksız çıktığını, ancak bunların muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmediğini, 28.6.1994 tarihin
de 45474 sayılı tediye fişi ile 101001-000031 no'lu çek hesabından çıkışı yapılan ve kimlere ait ol
duğu belirlenemeyen 24.022.556.400.- TL'lık çekin 30.09.1994 tarihine kadar banka hesaplarına
intikal cttirilmediğinin anlaşıldığını, 29.6.1994 tarih ve 45679 sayılı tediye fişi ile yatırılan
23.091.899.600.-TL'lık çek bedelinin akıbetinin bilinmediğini, Vakıflar Bankası İstanbul Şube
Müdürlüğü nezdindeki Ofis hesabı üzerinde yaptığı incelemede, çok sayıda çekin hesaplardan düş
tükten sonra muhasebe işlemine tabi tutulmadan bedellerinin bankalara yatırılarak kapatıldığını,
çeklerin bankalara verilmiş gibi işlem yapılarak bir ay sonraki banka listelerine ilave edildiğini,
06.06.1994 tarih ve 41076 sayılı tediye fişinin, bankalara gönderilen 10.618.716.100 TL'lık çek lis
tesinin, imza taklit edilmek suretiyle 12.245.296.500.- TL aynı şekilde 8.6.1994 tarih ve 41464 sa
yılı tediye fişinin, bankalara gönderilen 3.851.416.500.- TL'lık çek listesinin de 4.900.131.100.TL olarak değiştirilerek tanzim edildiğini ve aralarındaki fark olan 2.675.295.000.-TL'nin banka
hesaplarında bulunamadığını, Ziraat Bankası Avcılar Şube Müdürlüğü nezdindeki Ofis hesabına
20.07.1994 tarih ve 51942 sayılı mahsup fişi ile 7.093.549.176.- TL yatırılmış gibi kayıt düzenlen
diğini, ancak, bu.meblağın sözkonusu banka hesabında bulunamadığını, ağırlıklı olarak yıl başın
dan Mayıs ayına kadar çalışılan Ziraat Bankasının mevcut hesap ekstrelesinin yok olduğunu, yeni
den alınan hesap dökümlerinde bankaya yapılan teslimat ile banka hesabından yapılan havalelerin
hesap mutabakatı için uygun olmadığı gibi muhasebe listelerinin tanziminin de tam bir karmaşa
içinde bulunduğunu, 1993 yılı banka mutabakatlarının yapılmadığını, bayilerden alınan ve kasada
bekletilen bayi ve müşteri çeklerinin 30.6.1993 tarihinden bu yana tasfiye edilmediği halde, Hazi
ran 1994 ayı içinde tasfiye edilmiş gibi bir takım mesnetsiz, uydurma mahsup fişlerinin düzenlen
diğini belirttikten sonra, bu şartlar altında 30.09.1994 tarihli ara bilançonun sıhhatli olmayacağını,
yukarıda belirtilen konuların Teftiş Kurulu Başkanlığına incelemeye alınmasını önermiştir. (EK:
7)
Muhasebe Daire Başkanlığınca sözkonusu raporda belirtilen konuların Müfettiş marifetiyle in
celenmesi amacıyla derhal Genel Müdürden onay alınması gerekirken, bu işlem yapılmamıştır. An
cak, Mehmet KONCA'nın 28.10.1994 tarihli ikinci raporundan sonra, anılan Daire Başkanlığınca
28.10.1994 tarih ve 140-1327/3635 sayılı Genel Müdürlük Oluru ihdas edilerek konularla ilgili
Müfettiş incelemesi talep edilmiştir. 12.10.1994 - 28.10.1994 tarihleri arasında Kurum zararının
daha da büyümesine neden olunmuştur. (EK: 6 Raporun 8-9 No'lu Ekleri)
Diğer taraftan, İstanbul Bölge yolsuzluk olaylarının ilk defa ortaya çıkarılmasını sağladığı id
dia edilen Akbank T.A.Ş. Umum Müdürlüğünün Petrol Ofisi A.Ş. Genel Müdürlüğüne (Muhasebe
Daire Başkanlığ) hitaben yazdığı 26.09.1994tarihli, 4924-5009 sayılı yazısında özetle; Kök Petrol
Mamulleri Pazarlama ve Nakliyat A.Ş.ne ait 1.410.317.500.-TL.lık çekin, POAŞ İstanbul Bölge
Müdürlüğü tarafından Akbank Avcılar Şubesine ibraz edildiğini ve 30.6.1994 tarihinde takasa sevk
edildiğini, ancak, karşılıksız çıkan bu çekin anılan Bölge Müdürlüğünce teslim alınmayarak bir kaç
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 352)

~5kez daha tahsilatının sağlanmasının istendiğini ve her defasında karşılıksız çıktığını belirttikten
sonra, sözkonusu çekin POAŞ İstanbul Bölge Müdürlüğüne teslim alınması talep edilmiştir. (EK:8)
Ancak, İstanbul Bölge yolsuzluk olaylarının ilk defa ortaya çıkarılmasını sağlayan Mali Koor
dinatör Mehmet KONCA'nın, gerek 12.10.1994, gerekse 28.10.1994 tarihli raporlarında, sözkonu
su Akbank yazısından ve bu yazıya konu edilen Kök Petrol Mam.Paz.Nak.A.Ş.nin 1.410.317.500.TL.lık karşılıksız çekinden bahsedilmemektedir. (EK: 7, EK: 6 Raporun 9 No'lu Eki.)
DEĞERLENDİRME
Dolayısıyla, POAŞ İstanbul Bölge Müdürlüğünde meydana gelen yolsuzluk olayları, Muhase
be ve Finansman Daire Başkanlıklarınca değil, POAŞ eski Genel Müdürü M.Korel AYTAÇ'in şi
fahi talimatı üzerine bir müfettişin başkanlığında oluşturulan ve İstanbul Bölge Müdürlüğünde in
celeme yapan Komisyon tarafından ortaya çıkarılmıştır.
2- Yolsuzluk Olaylarının Ortaya Çıkarılmasından Sonra Petrol Ofisi A.Ş. Genel Müdür
lüğünce Yapılan İdari ve Hukuki İşlemler:
Petrol Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünde meydana gelen yolsuzluk olayları ile usulsüz işlem
lerin tarama suretiyle incelenmesi için POAŞ Teftiş Kurulu eski Başkanı Yalçın GÖKÇE tarafın
dan, 28.10.1994 tarihinde iş cetvellerindeki işleri müsait olan ve Ankara'da bulunan müfettişler
den, Başmüfettiş Ali AKÇIN'ın Başkanlığında, Başmüfettişler Bülent BATUR, Mustafa TEKER»,
Nuri ARDIÇ ve Şükrü GÖKSU görevlendirilmiştir. (EK: 6 Raporun 1-7 No'lu Ekleri)
Adı geçen Başmüfettişler incelemelerine 01.11.1994 tarihinde başlamışlardır. Tarama yöntemi
ile yapılan incelemelerde konuyla ilgili veya ilgisiz tüm belgelerin tek tek ele alınıp değerlendiril
mesi ve kontrol edilmesi gerektiğinden, İstanbul Bölge Müdürlüğünde ise, 1000'e yakın bayi ol
masını, muhasebe işlemlerinin çok bozuk ve istenilen belgelerin bulunmamasını, hesapların tasfiyelik bir durumda olmasını ve 1992, 1993 ve 1994 yıllarına ait işlemlerin tarama yöntemi ile ince
lenmesi halinde yolsuzluk olaylarının çok uzun bir zamanda sonuçlanacağını, bu şekilde Ofis za
rarının tesbitinde gecikmeye yol açılacağını ve bu arada belge, bilgi ve delillerin ortadan kaldırıla
bileceğini, suçlularının kaçabileceğini dikkate alan Müfettişler özellikle yolsuzluk yapılan hesaplar
üzerinde incelemelerini yoğunlaştırmışlardır. (EK: 6)
Bu arada, çek döküm listelerinin bulunmaması nedeniyle Ofis kayıtlarında bayi çeklerinin tah
silatlarının görülememesi üzerine, bayi borçlarının kesin olarak tesbit edilebilmesi için, inceleme
ler sırasında Ofise borçlu olduğu belirlenen bayilerden, kendi kayıtlarını ibraz etmeleri istenilmiş,
öncelikle aldıkları mal bedellerini ödememek suretiyle Ofise borçlu olduklarını kanıtlamak ama
cıyla Özden Petrol ve Isı-Pet ile tutanak mahiyetindeki protokol hazırlanmış ve bu protokol, Bölge
Müdür Yardımcısı Erol YILDIRIM, Mali Koordinatör Mehmet KONCA, Muhasebe Şefi Nil YALTI ile birlikte adı geçen Müfettişler tarafından imzalanmıştır. Bahsekonu protokol, anılan Ofis ba
yilerinin ilk incelemeler sırasında bulunan borçları ile bundan sonra Ofisçe tesbit edilecek borçla
rını ödeyeceklerine dair taahhütleri kapsamaktadır. Bu protokolün Müfettişlerce imzalanması, Mü
fettişlerin Ofisi ilzam edecek şekilde, yetkisiz olarak idari işlere karıştıkları anlamına gelmemekte
dir. Zira, bahsekonu protokollarda, Ofisi taahhüt altına sokacak herhangi bir hüküm bulunmamak
tadır. (Ek: 36 yazının 18/A no'lu eki)
İncelemeler sırasında, yolsuzluk olaylarına adı karışan bir kısım bayiler ile bankalarla muta
bakat yapılması amacıyla Finansman Daire eski Başkanı Celalettin DÖVER'de İstanbul Bölge Mü
dürlüğüne gitmiştir. Aldıkları mal bedellerini ödememek suretiyle Ofise borçlu olduğu tesbit edi
len bayilerle görüşmeler yapmış, bu görüşmelere zaman zaman Müfettişlerde katılmıştır. Daha son
ra, Celalettin DÖVER'in talebi üzerine POAŞ Hukuk Müşavirliğince hazırlanan taahhütname örTürkiye Büyük Millet Meclisi
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neği, Celalettin DÖVER'e faksla iletilmiş ve bu bayilere, soruşturma sonucunda tesbit edilecek
borçlarını ödeyeceklerine dair taahhütnameler imzalatılmıştır. Ayrıca, Kök Petrol, Hora Petrol, Isıpet, İzcân Petrol ile Asya Petrol'den daha sonra belirlenecek borçlarını ödemeleri amacıyla Petrol
Ofisi adına düzenlenmiş boş çekler Bölge Müdür Yardımcısı Erol YILDIRIM tarafından teslim
alınmıştır. Ancak, yolsuzluk olayının basında yer alması üzerine o ana kadar tesbit edilen Kök Pet
rol, Hora Petrol, Isı-pet ve İzcan Petrolün toplam 41 milyar.-Tl.lık borçlan Celalettin DOVER'in
talimatıyla sözkonusu açık çeklerine yazılmak suretiyle tahsile gönderilmiş, bunlarda karşılıksız
çıkmıştır. (EK: 9,10,11)
Ofisi dolandırdığı tesbit edilen bayilerden taahhütname ve Ofis adına tanzim edilmiş açık çek
lerin alınmasının, Ofis kaybının kambiyo senedine bağlanması açısından son derece isabetli olmak
la birlikte, bayilerin kesin borçları tesbit edilmeden bu çeklerin tahsile gönderilmesinde hata yapıl
mıştır.
Yolsuzluk olaylarının basına yansıması üzerine, sorumlular hakkında bir an önce işlem yapıl
ması ve Ofis alacağının yasal yollardan tahsilinin sağlanması amacıyla Petrol Ofisi eski Genel Mü
dürü Mustafa Korel AYTAÇ ile POAŞ Yönetim Kurulu Üyelerince o ana kadar elde edilen tesbitlere göre raporun bir an önce taqzim edilmesi istenilmiş, böylece, adıgeçen Müfettişler yaklaşık 1,5
aylık incelemelerden sonra Aralık 1994 ayında İstanbul Bölge Müdürlüğüne gönderdikleri
16.12.1994 tarih, 115/65 sayılı "GİZLİ" yazı da, yolsuzluk olaylarına ilişkin bütün belge ve dokü
manların, mahkeme ve bilirkişi incelemesine esas teşkil edeceğinden muhafaza altında bulundurul
ması hususunda gerekli tedbirlerin alınmasını istemişler ve bilâhare Ankara'ya dönmüşlerdir. Ra
por yazım aşamasında, Başmüfettişler Mustafa TEKER ile Nuri ARDIÇ, kendi iş cetvellerindeki
işler üzerinde çalışma yapmaları amacıyla bu soruşturmadan çekilmiştir. Böylece Başmüfettişler
Ali AKÇIN, Bülent BATUR ve Şükrü GÖKSU tarafından mevcut bilgi ve belgelere dayalı olarak
kısa sürede 26.12.1994 tarihli, 165-8 sayılı soruşturma raporu tanzim edilmiştir. (EK: 6)
Adı geçen Başmüfettişler sözkonusu raporun "SONUÇ" bölümünde;
"İstanbul Bölge Müdürlüğünün kasa, banka, çek, kredili ve obsiyonlu teslimat ile bayilere kul
landırılan kredi işlemleri Müfettişliğimizce incelenmiş:
1- a) Petrol Ofisi Eceabat Bayii Hilmi VARLIK'a ait 3.730.400.-TL.lik nakliye faturası tuta
rının T.C.Ziraat Bankası Avcılar Şube Müdürlüğüne ait 14.7.1994 + 0008048 no.lu Ofis çekiyle
ödendiği ve bu ödeme için 14.7.1994 + 50675 no.lu tediye fişi düzenlendiği halde, paranın banka
dan tahsiline ilişkin tahsil fişi kesilmeyerek, kasada fazlalık yaratılmak,
b) Petrol Ofisi Bayii Nilüfer SAVAŞKAN'a fazla ödenen ve bayiin cari hesabına aynı fişle
borç kaydedilen 81.485.910.- TL.nin 19.7.1994 tarihli 41640, 41645 sayılı faturalara ilişkin
19.7.1994 + 4514 sayılı T.C. Ziraat Bankası Bakırköy Şubesi çekine ilave edilerek tahsil edilmesi
ne karşın sözkonusu fazla ödemenin bankadan yapılan tahsilatına ilişkin tahsil fişi düzenlenmeye
rek kasa fazlalığı yaratılmak,
c) İstanbul Bölge Müdürlüğünün 1994 yılına ait 826.542.100.-TL.lik emlak vergisinin yatırıl
ması amacıyla, Bölgede keşide edilen 7398513 sayılı Vakıflar Bankası Bahçekapı Şubesi çekine ait
tediye fişi, ödenen meblağ üzerinden düzenlenirken, bununla ilgili tahsil fişinin 20.000.000.-TL ek
siği ile 806.542.100.-TL olarak düzenlenerek, kasada 20.000.000.-TL.lik fazlalık yaratılmak,
d) Ofis'in Akbank Avcılar Şubesinde bulunan 11731/01 no.lu hesabının kapatılması nedeniy
le, belirtilen hesaptaki 2.432.817.-TL.nin T.C.Ziraat Bankası Bakırköy Şubesindeki Ofis cari hesa
bına aktarılması amacıyla keşide edilen 30.3.1994 +3063322 sayılı çek tutarı için tahsil fişi düzen
lenmeyerek kasa fazlası yaratılmak,
e) 26.7.1994 + 53075 no.lu tediye fişi ile T.C. Ziraat Bankası Avcılar Şubesi hesabına borç
kaydedilen 10.000.000.-TL.lık meblağı bankaya yatırmamak,
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- 7 f) 2.8.1994 gün ve 056276 sayılı kasa tediye fişiyle T.C. Ziraat Bankası Avcılar Şubesine borç
kaydedilen 1.000.000.000.-TL.yi ilgili bankaya yatırmamak,
g) 13.10.1994 gün ve 074478 sayılı kasa tediye (ödeme) fişiyle T.İş Bankası Avcılar Şubesi
ne borç kaydedilen 1.620.000.000.-TL.nin 500.000.000.- lirasını bankaya yatırmamak,
h) Bayi faturalarına istinaden ödenecek tutar toplamı 79.945.397.-TL olduğu halde, bu tutarın
13.9.1994 + 66474 no.lu tediye fişine 5.000.000.-TL. fazlasıyla 84.945.379.-TL olarak yazılmak
suretiyle kasa fazlalığı yaratılmak,
i) Hiç bir dayanağı yok iken, 11.5.1994 + 34080 sayılı tediye fişiyle indirilecek KDV hesabı
na 21.292.287.-TL. borç kaydedilerek kasa fazlalığı yaratılmak,
j) istanbul Bayii Celal ALTINAY'a 4.10.1994 + 136554 no.lu Yapı ve Kredi Bankası çeki ile
ödenen 10.200.000.-Tl.lık emanet mal çeki bedeli için tediye fişi düzenlendiği halde, tahsil fişi dü
zenlenmeyerek kasa fazlası yaratılmak,
.
k) 21.4.1994 + 3052846 sayılı T.İş Bankası çeki ile Mustafa TERZİOĞLU'na 9.000.000.TL.hk ihale teminatı için 21.4.1994 + 28026 sayılı tediye fişi düzenlendiği halde, tahsil fişi düzen
lenmemek suretiyle kasa fazlası yaratılmak,
1) Tahsildar Hüseyin Şeker tarafından Halkbank Nişantaşı Şubesi nezdindeki Ofis hesabından
4.11.1994 tarihinde çekilerek, Veznedar Adnan Çoban'a teslim edilmek üzere Muhasebe Memuru
Cengiz Aydın'a verilen 20.089.501.-TL.yi kasaya intikal ettirmemek,
suretiyle toplam 1.683.230.915.-TL.nin Ofis kasasından alındığı,
2- Belirtilen zimmet olaylarından a-e,i,k şıklarında yer alan fiillerin sorumlusunun zamanın Fi
nansman Şefi Adnan BARLAH olduğu, diğer olaylardan da görevleri gereği Finansman Memuru
Süreyya SELVİ ile Veznedar Adnan ÇOBAN'ın müştereken veya münferiden sorumlu oldukları,
3- Adnan Barlah'a ait 288.915.493.-TL.lık kıdem ve ihbar tazminatının zimmetine geçirdiği
paralara mahsup edilmek üzere İstanbul Bölge Müdürlüğü hesabında bloke edildiği,
4- Yukarıda belirtilen zimmet dışında meydana gelen Ofis kaybının 125.273.338.873.-TL ol
duğu ve bu meblağın tamanının bayilerin 1992, 1993 ve 1994 yıllarına ait, teminat mektubu karşı
lığı kullandırılan müşteri kredileriyle ilgili obsiyonlu çeklerin kayıtlar üzerinde tahsil edilmiş gibi
gösterildiği halde, sözkonusu çeklerin bankaya gönderilmemesinden kaynaklandığı, dolayısıyla ba
yilere bir anlamda karşılıksız mal teslimatında bulunulmasından ileri geldiği,
5- 125.273.338.873.-TL.lik Ofis kaybının; 7.965.567.919.-TL.sinin Özden Petrol Nakliyat
Tic.Ltd.Şti., 57.104.424.100.-TL.sinin Isı-Pet Petrol Tic. ve San.Ltd.Şti., 921.750.842.-TLsinin İzcan Petrol, 18.864.925.323.-TL.sinin Kök Petrol Mamulleri Paz. ve Nak.A.Ş. 21.250.064.705.TL.nin Hora Petrol San. ve Tic.A.Ş., ile ilgili olduğu, geriye kalan 19.166.605.984.-TL.nin hangi
bayie ait olduğunun bu güne kadar belirlenemediği,
6- Bu güne kadar belirlenen Ofis alacağının, 20.089.501.-TL.si Adnan ÇOBAN'dan,
7.965.567.919.-TL'si Özden Petrol Nakliyat Tic.Ltd.Şti.den, 324.934.899.-TL.si İzcan Petrol'den
olmak üzere, toplam 8.310.592.319.-TL. tahsil edildiği, 41.283.157.570.-TL.si için icra takibine
geçildiği, ancak, İzcan Petrol'den tahsil edilen tutarın 298.911.999.- TL.si icra takibindeki borcu
na mahsup edildiğinden, takipteki Ofis alacağının 40.984.245.571.-TL.ye düştüğü,
7- Ayrıca, Özden Petrol Nakliyat Tic.Ltd.Şti.nden 1993 yılına ait olup halen tasfiyesi devam
etmekte olan borcunun garantisi için 10.000.000.000.-TL banka teminat mektubu alındığı,
8- Bölge Müdürlüklerinde görev yapacak personelin niteliklerini ortaya koyan Petrol Ofisi
A.Ş. Teşkilat Yapısı ve Kadro Tanımları Kitabında; Bölgelerin Muhasebe Müdürlüklerine atana
cak görevlilerin, kendi dalında yüksekokul mezunu, bilgili ve tecrübeli olmaları öngörüldüğü hal
de, İstanbul Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şube Müdürlüğüne atanan Necla TOPRAK'ın lise mezu
nu olduğu, Muhasebe Müdürlüğü görevini sevk ve idare edecek bilgi ve tecrübeye sahip olmadığı,
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 352)

- 8 aynı durumun Muhasebe Müdür Yardımcısı Beyhan ÖKTEN için de geçerli olduğu, adıgeçenlerin
bu durumundan yararlanan emrindeki personelin usulsüz işlemleri giderek artan bir şekilde yaptık
ları ve yapmaya devam ettikleri, Muhasebe Müdürlüğünde sorumlu görevlere getirilen personelin,
Bölge Müdürlüğünün ve Muhasebe Daire Başkanlığının görüşünün alınmadan Genel Müdürlükçe
yapıldığı,
9- Yukarıda ortaya konulan Ofis kaybının, istanbul Bölge Müdürlüğünde kasa sayım zaptının
düzenlenmemesinden, tahsil ve tediye fişlerinin tamamına yakın bir bölümünün imzasız olmasın
dan, fişlerin tamamına yakın bir bölümünün imzasız olmasından, fişlerin ekinde gerekli belgelerin
bulunmamasından, kasa defterinin imzasız ve düzenli bir biçimde muhafaza edilmemesinden, bayi
ve müşterilerden alınan satışlarla ilgili çek listesinin düzenlenmemesinden, müşteri kredisi hesap
larının bekletilen çekler hesabında izlenmesinden, buna karşın sağlıklı el kaydının tutulmamasından, müşteri kredisi karşılığı alınan çekler bankaya gönderilmediği halde, gönderilmiş gibi işlem
yapılmasından, bazı faturalarla ilgili çek bedellerinin tahsile gönderilmesi sırasında değiştirilme
sinden, bazı bayilere ait fatura tutarlarıyla ilgili çeklerin yeni çeklerle değiştirilmek suretiyle 8 aya
varan vade uzatımı yapılmasından, bir kısım müşterilere ait fatura bedellerinin hesaba alınmama
sından, banka hesaplarının tasfiyesinin yapılmamasından, bekletilen çek, kasa, banka ve kredi he
saplarının takibi işlemlerinin sadece zamanın Finansman Şefi Adnan BARLAH'a bırakılmasından,
veznedar el defterinin tutul mamasının nakit akımının izlenmesini imkansız hale getirmesinden, bi
lançoya esas muvakkat mizanlarda kayıtlı banka hesap bakiyelerinin o döneme ait banka yazıların
daki tutarı doğrulamadığının kontrol edilmemesinden, bilanço eklerinde kasa sayım zaptı, banka
yazıları, ayrıntılı çek döküm listesi gibi kontrole esas belgelerin bulunmamasından, maliyet-satış
hesaplarındaki miktarların yıl sonu ve ara bilançolarında birbirini tutmadığının kontrol edilmeme
sinden, bayilerin bazı karşılıksız çeklerle ilgili banka dekontlarının bulunmamasından, bu çeklerin
çoğu zamanilgili personel tarafından bankadan elden alınmasından, tahsil edilmediği halde, bazı
çeklerin bedeli nakten tahsil edilmiş gibi bankadan elden geri alınmasından zaman zaman kasa fiş
lerinin eksik veya hiç düzenlenmemesi nedeniyle kasa fazlalığı yaratılarak, kasadan para alınması
yoluna gidilmesinden kaynaklandığı, bu durumun istanbul Bölge Müdürlüğündeki sorumlularının
görevleri gereği zamanın Bölge Müdürü Necdet ÖZGEN, Bölge Müdür Yardımcısı Erol YILDI
RIM, Muhasebe Müdürü Necla TOPRAK, Muhasebe Müdür Yardımcısı Beyhan ÖKTEN, Finans
man Şefi Adnan BARLAH, Finansman Memuru Süreyya SELVÎ, Veznedar Adnan ÇOBAN olduğu,
10- Adıgeçen görevlilerden; Finansman Şefi Adnan BARLAH'ın Ofis paralarını zimmetine
geçirmek, bayilerde bulunan alacakları tahsil etmemek ve bayi alacaklarının vadesini uzatarak fa
iz kaybı yaratmak, Süreyya SELVİ ile Adnan ÇOBAN'in müştereken veya münferiden Ofis para
sını zimmetlerine geçirmek, Necdet ÖZGEN, Erol YILDIRIM, Necla Toprak ve Beyhan ÖK
TEN'in zimmet suçu işlenmesine ve bayilerdeki alacakların zamanında tahsil edilmemesine ortam
hazırlamak suretiyle Ofis'i zarara soktukları,
11- 1993 yılı yıl sonu bilançosu ve ara bilançoları ile 1994 yılı ara bilançolarındaki banka he
sap bakiyelerinin banka hesabında mevcut bakiyelerden farklı olduğu, birbirinin aynı olması gere
ken maliyet-hasılat hesaplarındaki satış miktarlarının farklı olduğu, dolayısıyla sözkonusu bilanço
ların, bu bilançolardaki rakamları doğrulaması lazım gelen belgelerle mutabakat yapılma yoluna gi
dilmeden, hatalı olarak kabul edildiği ve Ofis'in gerçek faaliyetlerini göstermeyen sözkonusu bi
lançoların yayınlanmasına neden olduğu, ayrıca gerekli kontrollerin yapılarak farklılıklarının nede
ninin ortaya konulmaması sonucu kötü niyetli personelin yolsuzluk yapmasına ortam hazırlanarak,
Ofis'in büyük kayıplara uğramasına sebebiyet verildiği, bu durumun sorumlularının, görevleri ge
reği, Muhasebe Daire Başkanı Recep ÖZHAN, Muhasebe Daire Başkan Yardımcısı Selahattin
BALTA ve Bütçe ve Bilanço Şube Müdürü Yaşar HIŞIR olduğu,
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- 9 12- Diğer taraftan, inceleme konumuz olayın meydana gelebileceğini 1992 yılında Samsun
Bölge Müdürlüğü Genel durumunun incelenmesi sırasında gözleyen Başmüfettiş Ahmet AKDEMİR'in düzenlediği 27.10.1992 + 142/7 sayılı raporunda yer alan "vadeli hesapların ve özellikle
"101" Alınan Çekler hesabının vade tarihine göre takibine imkan verecek olan tarihin tali hesap ko
du olarak kullanılması için gerekli talimatın Bilgi İşlem Birimine verilmesi" şeklindeki önerisi, Ge
nel Müdürün onayına bağlanmasına rağmen, belirtilen Müfettiş önerisini, daha önce talimata bağ
lanmış bir husus gibi göstermek suretiyle öneri gereğini zamanında yerine getirmeyen Muhasebe
Daire Başkanı Recep ÖZHAN'ın bu davranışıyla 101 Alınan Çekler hesabının anında ve rahatlık
la kontrol edilebilir bir duruma gelmesini engelleyerek, bayi çeklerinin tahsile konulmaması ve çek
vadelerinin uzatılması şeklinde ortaya çıkan Ofis zararının uzun süre artarak devam etmesine or
tam hazırladığı,
13- Muhasebe ve Finansman Daire Başkanlıklarınca çok çeşitli bilgisayar programlarının ya
pılması, yapılan bu programlarda sık sık değişikliğe gidilmesi (muhasebe-ticaret programları), bu
konularda sıkça genelge yayınlanması suretiyle çok sayıda ünitesi bulunan ve işlevleri çeşitli şekil
lerde yerine getirilen Ofisimizde görevin ifasunın güçleştirildiği,
14- Kurulduğu tarihten bu yana yaklaşık 16 ay geçmiş olmasına karşın, Finansman Daire Baş
kanlığının, Petrol Ofisi A.Ş.nin aktiflerini, nakdi ve gayrinakdi varlıklarını şirket ihtiyacı ve iktisa
di kurallara göre takip ve kontrol etmek, POAŞ.nin finansman bütçesini oluşturmak, günlük, haf
talık ve aylık nakit hareketlerini izlemek görevlerini yerine getirmediği, bunun sonucunda görevi
nin ne olduğu, bilinmeyen birim haline geldiği, ciddi bir nakit politikası ortaya konulmaması nede
niyle kasa, banka ve çek hesaplannın merkezden izlenemediği, tüm bunların sonucunda yaratılan
boşluktan, İstanbul Bölge Müdürlüğünde görevli bir kısım suiniyetli personelce fazlasıyla istifade
edilerek Ofisin büyük miktarda zarara uğratıldığı, dolayısıyla belirtilen görevleri yapmakla yüküm
lü Finansman Daire Başkanı Celalettin DÖVER ile Finansman Şube Müdürü Levent DEMİR'in,
bu görevlerini yerine getirmemekle kusurlu davrandıkları,
' ' 15- Ofis'in muhasebe programlarının bir çoğunun Ofis emeklisi olan ancak, mali danışman
olarak çalışmaya devam eden elemanlarca gerçekleştirilmesinin, Muhasebe Daire Başkanlığı yöne
ticilerinin belirtilen görevi layıkıyla yapamadığının bir göstergesi olduğu,
16- Müfettişlerin, incelemelerini iş yazılarına bir başka deyişle görevlendirildikleri iş konula
rına bağlı kalarak yürütmek ve Genel Müdürlük makamından gelen iş emirleri ile sınırları çizilen
çerçevede çalışmak durumunda oldukları, bir müfettişin tarafına ciddi bir ihbar yapılmaması halin
de iş konusunun dışına çıkması ve incelemelerini başka alanlara kaydırmasının söz konusu olma
dığı, dolayısıyla, münferit iş konusu ile görevlendirilen müfettişlerin, sadece kendi iş konusu ile sı
nırlı sayıda belgeyi isteyerek inceledikleri ve buna göre sonuca gittikleri, kasa, banka ve çek yol
suzluğunun ancak bu hususlarda sayım ve tespit yapılmasını müteakiben geriye doğru belli bir dö
nemin işlemlerini bir bütün olarak incelemekle görevli müfettiş tarafından ortaya çıkarılabileceği,
17- 1992 yılından bu güne kadar İstanbul Bölge Müdürlüğünde müfettişlerce yapılan işler ara
sında Müfettiş Zafer YAPICIOGLU ve Müfettiş Tansel GÜVEN tarafından yapılan işler dışında
raporumuz konusu Ofis kaybını belirleyecek şekilde incelemeyi gerektiren başka bir iş yapılmadı
ğı, dolayısıyla adı geçen müfettişler dışında, İstanbul Bölge Müdürlüğünde inceleme yapan diğer
müfettişlerin görevlerinin gereğini yaptıkları ve bunlar hakkında ileri sürülen ithamların asılsız ol
duğu,
18- Müfettiş Zafer YAPICIOGLU'nun, 28.2.1994 günü akşamı itibariyle 1.3.1994 günü saba
hı Haramidere ünitesinde yaptığı kasa sayımı sonucunda kasada 78.497.871.-TL. noksanlık tespit
ettiği ve kasa sayım noksanları hesabına alman mezkur meblağdan 35.514.855.-TL.sinin Petrol
Spor Kulübü futbolcusu Turan KÖY'ün ameliyat bedeli olarak hastaneye ödendiği halde tediye fiTürkiye Büyük Millet Meclisi
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- 10 şi düzenlenmemesinden kaynaklandığım belirlediği, 42.983.016.-TL.lık noksanlığın ise, aynı gün
nedeni bulunamadığından 1.3.1994 + 16077 sayılı tediye fişi ile kasa sayım noksanları hesabına al
dırdığı, 2.3.1994 tarihinde de 16221 sayılı tahsil fişiyle Nişantaşı personeline mükerrer ödenen iş
çi ikramiye ve istihkak avansı olduğu izahatıyla bu paranın kasaya konulduğu, oysa 35.514.855.TL. noksanlık ile ilgili gerekçenin doğru olmasına karşın, Nişantaşı personeline mükerrer ödenen
istihkak olarak açıklanan 42.983.016.-TL noksanlık ile ilgili gerekçenin doğru olmadığı, zira bir
mükerrer ödemeden bahsedildiğine göre ödenen istihkak avansı tutarının bu meblağ kadar olması
gerektiği, ancak Nişantaşı personeline ödenen avans tutarının 48.755.000.-TL. olduğu, ayrıca, ko
nu ile ilgili ifadesine başvurulan dönemin veznedarı Lemi ATAÇ ile mutemet Eyüp ERGÜL'ün
müfettişliğimize verdiği ifadelerde bu tür bir mükerrer ödemenin olmadığının beyan edildiği, ayrı
ca, 28.2.1994 tarihi itibariyle kasa defteri ile mizan kayıtlan arasında 5.187.395.-TL. fark bulun
masına rağmen, adıgeçen müfettişin mizan mutabakatı yapmaması nedeniyle bu farkı görmediği ve
yazdığı yazıda bulunan, kasa mevcudunun muhasebe kayıtlarına uygun olduğunu belirttiği,
19- Yine Zafer YAPICIOĞLU tarafından yazılan 10.3.1994 gün ve 9/9 sayılı yazıda,
28.2.1994 günü akşamı itibariyle 1.3.1994 günü yapılan sayım ve kontrol sonucunda ünitede 999
adet toplam 124.929.141.023.-TL. tutarında banka çekinin mevcut olduğunun ve mevcudun kayıt
lara uygun bulunduğunun belirtildiği, oysa, 2.12.1994 tarihinde alınan Şubat/1994 ayına ait miza
na göre 28.2.1994 tarihi itibariyle alınan çekler tutarının 172.363.757.174.-TL. olduğu, Zafer YA
PICIOĞLU 'nun belirttiği mevcut ile mizan bakiyesi arasında 47.434.616.151.-TL. fark bulunduğu,
ayrıca Zafer YAPICIOĞLU 'nun tesbitine esas aldığı 28.2.1994 tarihinde kasa sayım zaptı ve çek
döküm listelerinin bulunmadığı, 33 adet tahsil ve 20 adet tediye fişinin imzasız olduğu,
20- Bu denetim esnasında kasada 78.497.871.-TL. noksanlık tespit eden Müfettiş Zafer YAPICIOĞLU'nun, bu meblağın 35.5l4.855.-TL.sının Petrol Spor Kulübü futbolcularından birisinin
ameliyat bedeli olarak hastahaneye ödendiği halde tediye fişi düzenlenmemesinden kaynaklandığı
nı, yani bir işlem hatası olduğunu tespit ettiği, bakiye 42.983.016.-TL. noksanlığın nereden kaynak
landığını araştıran müfettiş, muhasebe servisi yetkililerinin bu noksanlığın Nişantaşı personeline
mükerrer ödenen işçi ikramiye ve istihkak avansından ileri geldiği yolundaki beyanlarına itibar et
mekle beraber, derhal temin edilen bu meblağı düzenlenen 2.3.1994 + 016221 sayılı tahsil fişiyle
kasaya koydurduğu, fişin izahat bölümünün ise Muhasebe Müdürü ve yardımcısı tarafından kayıt
lanarak belirtilen görevliler tarafından imzalandığı, kasasında açık çıkan veznedar Lemi ATAÇ'ın
adıgeçen müfettiş tarafından görevden alınmasının sağlandığı, bununla birlikte, daha sonra,
42.983.016.-TL. noksanlığın nişantaşi personeline mükerrer ödenen istihkak avansı olmadığının
anlaşılması, Müfettiş Zafer YAPICIOĞLU'nun hatalı davrandığını ortaya koyduğu, ancak, iki ay
rı husustan kaynaklanan toplam kasa açığından birisinin gerçek olması, suiistimale dönük ikinci
hususta İstanbul Bölge Müdürlüğü gibi iş potansiyeli son derece büyük bir ünitenin Muhasebe Mü
dürü ve diğer ilgililerin beyanlarına itibar etmesinin hafifletici bir neden olarak mütalaa edilmesi
gerektiği,
21- Müfettiş M.Tansel GÜVEN'in, İstanbul Bölge Müdürlüğü ve bağlı depolarına ait kıymet
lerin sayımını yaptığı, ancak sayımını yaptığı kıymetlerden Haramidere kasa tutarının, Demirbank
Maçka Şubesi nezdindeki hesap bakiyesi hariç tüm banka hesap bakiyelerinin, teminat mektupla
rı, emanet mal çekleri ve bekletilen çekler hesabı bakiyeleri mizan bakiyeleri ile tutmamasına kar
şın, sözkonusu farkıllıkların nedenini araştırıp ortaya koymadığı, ayrıca, müşteri kredileri ile ilgili
tahsilatların zamanında yapılıp yapılmadığını kontrol etmediği, dolayısıyla, kıymet mutabakatının
nasıl yapılacağı Teftiş Kurulu Başkanlığının 15.2.1993+3 sayılı genelgesinde belirtildiği halde, adı
geçen Müfettişin yapmamasının, müşteri kredi ödemelerini incelememesinin İstanbul Bölge Mü
dürlüğündeki yolsuzlukların erken ortaya çıkmasını önlediği, aynı durumun Müfettiş Zafer YAPITürkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 352)

CIOĞLU için de sözkonusu olduğu, ayrıca, istanbul Bölge Müdürlüğü kasa muamelatının incelen
mesi sırasında, görev dönemine ilişkin süre içerisinde kasa zaptının hiç düzenlenmemesine, tahsil
ve tediye fişleri ekine çek döküm listelerinin konulmamasına, çok sayıda kasa fişlerinin imzasız ve
ya tek imzalı olmasına karşın, bu duruma raporunda yer vermediği,
22- Komisyon üyeleri ile birlikte kendisine tevdi edilen iş konulan üzerinde 21,9.1994 30.9.1994 tarihleri arasında İzmit ve İstanbul Bölge Müdürlükleri ile bağlı ünitelerinde toplam 9
gün süreyle çalışma yapan Başmüfettiş Ruhi TAŞ tarafından düzenlenerek Başkanlığa sunulan ya
zıda, kasa hesabı dışındaki hesapların aylık mizan bakiyeleri ile mutabakatının, özellikle banka mu
tabakatlarının yapılmadığının, dolayısıyla banka hesap ekstreleri ile mizan bakiyeleri arasında
anormal farklılıkların olduğunun belirtildiği ve bununla ilgili öneride bulunulduğu, kasa, banka ve
çek yolsuzluğu konularının komisyonda görevli Muhasebe Daire Başkanlığı temsilcisinin iş konu
larına dahil olduğu, nitekim İstanbul Bölge Müdürlüğündeki yolsuzluğun anılan komisyonun çalış
maları sonucunda ortaya çıktığı, dolayısıyla Başmüfettiş Ruhi TAŞ'm zimmetin ve diğer suistimal
konularının büyümesine ortam hazırlamadığı ve hakkında yapılacak işlem bulunmadığı,
23- 30 gün vadeli müşteri kredisi kullanan bayilerden; Özden Petrol Nakliyat Tic.Ltd.Şti.ne
verilen 7,965.567.919.-TL.lık, Isı-Pet Petrol Tic. ve San.Ltd.Şti.ne verilen 57.104.424.100.-TL.lık,
İzcan Petrol'e verilen 921.750.842.-TL.lık, Kök Petrol Mamulleri Paz. ve Nak. A.Ş.ne verilen
18.864.925.323.-TL.lık, Hora Petrol San. ve Tic.A.Ş.ne verilen 21.250.064.705.-TL.lık mal bede
linin tahsil edilmediği sözkonusu mal bedellerini tahsil etmeyen zamanın Finansman Şefi Adnan
BARLAH ise de, adıgeçenin böylesine büyük boyutlu olayı tek başına gerçekleştirmesinin müm
kün olamayacağı gibi, borçlarını ödemeyen bayilerin, aldıkları mala ilişkin fatura bedellerini öde
mediklerinin farkında olmamalarının düşünülemeyeceği, dolayısıyla, belirtilen fiillerin Adnan
BARLAH ile yukarıda adıgeçen bayilerin işbirliği sonucunda gerçekleştirildiği ve bu bayilerin do
landırıcılık suçu işledikleri,
24- Bu durum karşısında, Özden Petrol Nakliyat Tic.Ltd.Şti., Isı-Pet Petrol Tic. ve San.Ltd.Şti,
İzcan Petrol, Kök Petrol Mamulleri Paz. ve Nak.A.Ş. ile Hora Petrol San. ve Tic.A.Ş.nin bayilik
sözleşmelerinin fesh edilmesi gerektiği, ancak, Özden Petrol Nak. Tic.Ltd.Şti.nin 1994 yılı kayıt
larını borcunun ortaya çıkmasından hemen sonra getirerek, mutabakat sağlanmasının ve mutabakat
sonucunda kesinleşen 7.965.567.919.-TL.lik borcunu 25.11.1994 tarihinde defaten ödemesinin, ay
rıca 1993 yılı mutabakat çalışmalarını halen sürdürmesinin ve kesinleşecek borcuna karşılık da
Ofıs'e 10.000.000.000.-TL.lik banka teminat mektubu vermiş olmasının adıgeçen bayinin bir ölçü
de iyi niyetli olduğunu ortaya koyduğu, bu nedenle yukarıda belirtilen hususlar gözönüne alınarak,
Özden Petrol Nak. Tic.Ltd.Şti.nin bayilik sözleşmesinin fesh edilip edilmeyeceğinin Makam'ca
gözden geçirilmesinin, bayilik sözleşmeleri fesh edilecek bayilerin Ofis nezdindeki bayilik temi
natlarının irat kaydedilmesinin uygun olacağı,
25- Bölge Müdürlüğündeki tahsil, tediye ve mahsup fişlerinin altında yeterli izahatın olmama
sının düzenlenen bir çok fişin ekinde belge bulunmamasının, kasa sayım zaptı tutulmamasının vez
nedar el defterinin bulunmamasının, bekletilen çeklerle ilgili döküm listelerinin düzenlenmemesinin, bir çok hesapla ilgili el kaydının olmamasının, bulunanların ise son derece sağlıksız olmasının,
ayrıca arandığı anda yevmiye dosyalarının bulunamamasının, anılan Bölge Müdürlüğü hesapları
nın tarama yöntemiyle incelenmesini imkansız hale getirdiği, bunun üzerine Müfettişliğimizce
1.11.1994 tarihinde İstanbul Bölge Müdürlüğünde başlatılan incelemelerde, özellikle muhasebe
elemanları tarafından kasa, banka, bekletilen çek ve müşteri kredisi hesaplarının tasfiyesi sonucun
da ortaya çıkan Ofis kaybı ve zimmet olayları üzerinde durulduğu, ayrıca 1994 yılı KDV ve mas
raf hesapları ile bazı yevmiye dosyalarının sondaj suretiyle incelenebildiği, diğer taraftan, bu ko
nudaki idari ve inzibati ile cezai tedbirlerin bir an önce alınması ve bu güne kadar tespit edilen kayTürkiye Büyük Millet Meclisi
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- 1 2 bolan Ofis şahsi hakkının yasal yollardan zamanında tahsili yoluna gidilmesi amacıyla, Müfettişli
ğimizin rapor ve izahnamenin bazı konulara ilişkin inceleme ve tasfiyeler tamamlanmadan maka
ma sunulmasını gerekli gördüğü, bu nedenle, teslimat faturalarının ödenmesine ilişkin fiş eklerinin
kontrolü, 1992 ve 1993 yılı KDV ve masraf hesaplarının incelenmesi, günlük satış cetvelleri ile ka
sa fişlerinin kontrol edilmesi, 1992 ve 1993 yılı yevmiye dosyalarının sondaj suretiyle incelenme
si, Özden Petrol Nakliyat Tic.Ltd.Sti. ile 1993 yılı hesap mutabakatının yapılması, bazı müşteri he
saplarının tasfiyesi, Petrol-Tur tarafından işletilen Balta Limanı İstasyonu hesaplarının incelenme
si işlerinin Müfettişliğimizce yapılamadığı, müşteri kredisi karşılığı bayilerden alınan çeklerin va
delerinin uzatılması nedeniyle Ofıs'in uğradığı faiz kaybının hesabına ilişkin çalışmaların halen
sürdürülmekte olduğu,
26- Yukarıda belirtilen incelemelerin tamamlanmasıyla ortaya çıkacak sonuç, Ofis zararını
arttırıcı bir unsur olmaktan öteye gidemeyeceğinden, sözkonusu incelemelerin Mali Koordinatör
Mehmet KONCA'nın başkanlığında, Ümraniye Depo Müdürlüğü personeli Nil YALTI ve İzmir
Bölge Müdürlüğü Personeli Vedat EYİDİKER'den oluşacak bir komisyon marifetiyle sonuçlandı
rılmasının ve elde edilen sonuçların değerlendirilmesi için Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilme
sinin uygun olacağı,
27- Anılan Bölge Muhasebe Müdürlüğündeki personelin bilgisiz ve tecrübesiz olduğu, günlük
cirasu 70-80 Milyar TL.yı bulan Bölgenin kasa işlemlerini tek veznedar ile yürütülmeye çalışıldı
ğı, bu güne kadar muhasebe müdürünün atanmadığı, sabit kıymetler şefliğinin boş bulunduğu, do
layısıyla, bu konudaki noksanlıkların bir an önce giderilmesinin zorunlu olduğu,
28- Bölge Muhasebe Müdürlüklerinin yoğun bir iş hacminin bulunduğu, ünitelerarası cari he
sapların 5 ve 31 günlük bayi çeklerinin ve banka hesaplarının aylık tasfiye işleminin zamanında ya
pılamadığı, buna rağmen aylık bilanço çıkarılması yoluna gidildiği, bunun da hesapların sağlıklı bir
şekilde ve tasfiyesi bitirilmiş olarak aylık bilançoda gösterilmesini güçleştirildiği, aynı şekilde ban
kalarda açılan hesap sayısının ihtiyaçtan fazla olmasının da mutabakat çalışmalarını zorlaştırdığı,
sonuç ve kanaatine varılmıştır.
Bu itibarla;
AV CEZAÎ YÖNDEN:
Soruşturma konusu olaylar ile ilgili olarak; İstanbul Bölge Müdürlüğü eski Finansman Şefi
Adnan BARLAH için 8.11.1994+ 75/29 sayılı, İstanbul Bölge Müdürlüğü eski Finansman Memu
ru Süreyya SELVİ, eski Veznedar Adnan ÇOBAN, eski Muhasebe Şube Müdürü Necla TOPRAK,
eski Muhasebe Şube Müdür Yardımcısı Beyhan ÖKTEN, eski Bölge Müdür Yardımcısı Erol YIL
DIRIM ve eski Bölge Müdürü Necdet ÖZGEN için ise 1.12.1994 + 86/38 sayılı yazılarımızla İs
tanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, anılan Cumhuriyet
savcılığının 1994/13558 hazırlık ve 1994/396 sorgu dosyalan ile Adnan BARLAH'ın gıyaben tu
tuklanmasına ve tevkif müzekkeresi çıkarılmasına karar verilmiştir.
Konu ile ilgili olarak Müfettişliğimizce hazırlanacak İzahname ayrıca Teftiş Kurulu Başkanlı
ğına sunulacaktır.
B) DİSİPLİN YÖNÜNDEN:
1) Raporumuzun inceleme ve çözümleme bölümünde ayrıntısı belirtildiği şekilde emniyeti suistimal fiilini, dolayısıyla Ofisin paraları üzerinde suç işlediği sonucuna varılan İstanbul Bölge Mü
dürlüğünde dönemin vezne görevlisi Adnan ÇOBAN'm; 13. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin
76.maddesinin D/lO.ncu bendinin ilk cümlesine istinaden "İŞTEN ÇIKARMA" cezası ile tecziye
edilmesini,
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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- 13 2) Raponımuzun inceleme ve çözümleme bölümünde ayrıntısı belirtildiği şekilde emniyeti suistimal suçunu işlemek, müşteri kredilerinde Ofis alacağının vadesini uzatmak suretiyle Ofisi zara
ra uğratmak ve bayilere ikinci kez kredi imkanı tanımak fiillerinden dolayı kusurlu bulunan İstan
bul Bölge Müdürlüğünde dönemin Finansman Memuru N.Süreyya SELVİ'nin; 13.Dönem Toplu İş
Sözleşmesinin 76.maddesinin D/l bendi ile D/lO.ncu bendinin ilk cümlesine istinaden "İŞTEN ÇI
KARMA" cezası ile tecziye edilmesini,
3) Raporumuzun inceleme ve çözümleme bölümünde ayrıntısı belirtildiği şekilde, görevleri
nin gereklerini yapmamak suretiyle emniyeti suistimal fiilinin işlenmesine, Ofisin zarara uğratıl
masına ve parasal kaybın giderek artmasına imkan tanıyan ve ortam hazırlayan İstanbul Bölge Mü
dürlüğünde dönemin Muhasebe Şube Müdür Yardımcısı Beyhan ÖKTEN'in; 13.Dönem Toplu İş
Sözleşmesinin 76.maddesinin D/l bendi gereği "İŞTEN ÇIKARMA" cezası ile tecziye edilmesini,
4) raporumuzun inceleme ve çözümleme bölümünde ayrıntısı belirtildiği şekilde, görevlerinin
gereklerini yapmamak suretiyle emniyeti suistimal fiilinin işlenmesine, Ofisin zarara uğratılması
na ve parasal kaybın giderek artmasına imkan tanıyan ve ortam hazırlayan İstanbul Bölge Müdür
lüğünde dönemin Muhasebe Şube Müdürü Necla TOPRAK'ın; Sözleşmeli Personel Yönetmeliği
nin 86 ncı maddesinin "n" bendi gereği "SÖZLEŞMENİN FESHİ" cezası ile tecziye edilmesini,
5) Raporumuzun inceleme ve çözümleme bölümünde ayrıntısı belirtildiği şekilde, kendisine
bağlı olan Muhasebe Şube Müdürlüğünün işlemlerini kontrol etmemek suretiyle Ofis zararının
oluşmasına, parasal kaybın giderek artmasına ve emniyeti suistimal fiilinin işlenmesine ortam ha
zırlayan İstanbul B.ölge Müdürlüğünde dönemin Bölge Müdür Yardımcısı Erol YILDIRIM'ın;
Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin 87.maddesine istinaden 85.maddesi gereği "AYLIKTAN
KESME" cezası ile tecziye edilmesini,
6) Raporumuzun inceleme ve çözümleme bölümünde ayrıntısı belirtildiği şekilde, Bölge Mü
dürü olarak zaman zaman muhasebe işlemlerinin kontrolünü yapmayan, bu şekilde Ofisin parasal
kayba uğramasına ortam hazırlayan İstanbul eski Bölge Müdürü Necdet ÖZGEN'in; sözleşmeli
Personel Yönetmeliğinin 87.maddesine istinaden 85.maddesi gereği "AYLIKTAN KESME" ceza
sı ile tecziye edilmesini,
7) Raporumuzun inceleme ve çözümleme bölümünde ayrıntısı belirtildiği şekilde; İstanbul
Bölge Müdürlüğünün 1993 yıl sonu bilançosu ve ara bilançoları ile 1994 yılı ara bilançolarındaki
banka hesap bakiyelerinin banka hesaplarında mevcut bakiyelerden farklı olmasına, birbirinin ay
nı olması gereken maliyet-hasılat hesaplarındaki satış miktarlarının farklı bulunmasına, bilançolardaki rakamları doğrulaması lazım gelen belgeler ile mutabakatsızlık olmasına rağmen bilançoların
hatalı olarak kabul edilmesi, Ofisin gerçek faaliyetlerini göstermeyen bilançoların İMKB'na gön
derilmesiyle yatırımcılar ile kamuoyunun yanıltılması, gerekli kontrollerin yapılmayarak farklılık
ların ortaya konulmaması, bunların sonucunda suiniyetli personelin yolsuzluk yapmasına ve Ofisin
büyük kayıplara uğratılmasına ortam hazırlanması fiillerinden dolayı kusurlu bulunan Muhasebe
Daire Başkanı Recep ÖZHAN, Muhasebe Daire Başkan Yardımcısı Selahattin BALTA ile Bütçe
ve Bilanço Şube Müdürü Yaşar HIŞIR'ın; Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin 87.maddesine isti
naden 85.maddesi gereği "AYLIKTAN KESME" cezası ile tecziye edilmelerini,
8) Raporumuzun inceleme ve çözümleme bölümünde ayrıntısı belirtildiği şekilde kurulduğu
tarihten buyana yaklaşık 16 ay geçmiş olmasına karşın Finansman daire Başkanlığı ile Finansman
Şube Müdürlüğünün; Petrol Ofisi A.Ş.nin aktiflerini, nakdi ve gayri nakdi varlıklarını şirket ihtiya
cı ve iktisadi kurallara göre takip ve kontrol etmek, günlük, haftalık ve aylık nakit hareketlerini iz
lemek görevlerini yerine getirmemek, ciddi bir nakit politikasının ortaya konulmaması nedeniyle
kasa, banka ve çek hesaplarının merkezden izlenmesine imkan sağlamamak suretiyle kusurlu hare
ket ettikleri anlaşılan Finansman Daire Başkanı Celalettin DÖVER ile Finansman Şube Müdürü
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Levent Demir'in Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin 84.maddesinin "a" bendi gereği "KINAMA"
cezası ile tecziye edilmelerini,
9) Raporumuzun inceleme ve çözümleme bölümünde ayrıntısı belirtildiği şekilde, görevlendi
rildikleri inceleme konularında görevlerinin gereklerini tam olarak ifa etmemek suretiyle kusurlu
hareket ettikleri, bu şekilde Ofis kaybının büyümesine ortam hazırladıkları anlaşılan Müfettiş Za
fer YAPICIOGLU ile Müfettiş M.Tansel GÜVEN'in; Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin
84.maddesinin "a" bendi gereği "KINAMA" cezası ile tecziye edilmelerini,
uygun görmekteyiz.
OİDARt YÖNDEN:
1) Raporumuzun inceleme ve çözümleme bölümünde belirtilen kusurlu ve hatalı fiillerinden
dolayı, bulundukları görevleri layıkı veçhile yerine getirmedikleri, görevlerini savsakladıkları an
laşılan Muhasebe Daire Başkanı Recep ÖZHAN
, Finansman Daire Başkanı Celalettin D
VER, Muhasebe Daire Başkan Yardımcısı Selahattin BALTA, Bütçe ve Bilanço Şube Müdürü Ya
şar HIŞIR, Finansman Şube Müdürü Levent DEMİR, Müfettiş Zafer YAPICIOGLU ve Müfettiş
M.Tansel GÜVEN'in halen bulundukları görevlerinden alınarak Genel Müdürlükçe uygun görüle
cek başka görevlerde istihdam edilmelerini,
2) İstanbul Bölge Müdürlüğünde dönemin Bölge Müdürü Necdet ÖZGEN, Bölge Müdür Yar
dımcısı Erol YILDIRIM, Muhasebe Müdürü Necla TOPRAK ve Muhasebe Müdür Yardımcısı
Beyhan ÖKTEN'in daha önce görevlerinden alınmış olmaları nedeniyle bu konuda teklif getirilme
sine mahal bulunmadığını,
3) Müfettişliğimizce görevden uzaklaştırılmış bulunan dönemin finansman memuru N.Sürey
ya SELVİ ile vezne görevlisi Adnan ÇOBAN'in bundan böyle muhasebe birimlerinde istihdam
edilmemelerini,
4) Emekliye ayrılmış bulunan dönemin Finansman Şefi Adnan BARLAH'ın bundan böyle
Ofis hizmetine alınmamasını,
5) 23.12.1994 tarihi itibariyle ortaya çıkan 118.645.977.469.-TL. Ofis zararının;
a) 147.941.414.-TL.sınm eski Finansman Şefi Adnan BARLAH'tan,
b) 1.515.200.000.-TL. sının eski finansman memuru N.Süreyya SELVİ ve eski vezne görevli
si Adnan ÇOBAN'dan müştereken,
c) 57.104.424.100.-TL. sının İstanbul bayii Isı-Pet Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinden,
d) 18.864.925.323.-TL. sının Kök Petrol Mamulleri Pazarlama ve Nakliyat A.Ş.den,
e> 21.250.064.705.-TL.sının Hora Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.den,
f) 596.815.943.-TL. sının İzcan Petrolden,
g) 19.166.605.984.-TL. sının ise tasfiyesi sonucunda belirlenecek Ofis bayilerinden, bayilerin
kısmen veya tamamen belirlenememesi halinde açıkta kalacak meblağın zararın müsebbibi eski Fi
nansman Şefi Adnan BARLAH'tan,
h) Ofis zararı ile ilgili faiz tutarının hesaplanarak bulunacak meblağın ilgili bayilerden,
tahsil edilmesini,
ı) Bu arada, Bölge Müdürlüğü hesabında bloke edilen Adnan BALRAH'a ait 288.915.493.TL.lik kıdem ve ihbar tazminatının adı geçenden tahsil edilecek Ofis zararına mahsup edilmesini,
6) İstanbul Bölge Muhasebe Şube Müdürlüğündeki boş kadroların liyakatli personel tarafın
dan kısa zamanda doldurulmasını,
7) Eski Finansman Şefi Adnan BARLAH ile işbirliği yapmak sureyitle Ofisten aldıkları akar
yakıt ve madeniyağ bedellerini ödemeyen, bu şekilde Ofisi dolandıran Isı Pet Petrol Ticaret ve Sa
nayi Limited Şirketi, İzcan Petrol, Kök Petrol Mamulleri Pazarlama ve Nakliyat A.Ş., Hora Petrol
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- 15 Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Özden Petrol Nakliyat Ticaret Limited Şirketi ile Hora Petrol Sanayi ve
Ticaret Â.Ş.nin büyük ortağı olan Mustafa YÜCEFER'in ortak veya sahip olduğu diğer şirketlere
ait her türlü bayilik sözleşmelerinin feshedilerek, sözleşme hükümleri doğrultusunda gerekli idari
ve hukuki işlemlerin yapılmasını, ancak, Özden Petrol Nakliyat ticaret Limited Şirketinin 1994 yı
lı borcunu hemen ödemesi ve 1993 yılı mutabakat çalışmalarını halen sürdürmesi ve kesinleşecek
borucuna karşılık da Ofise 10.000.000.000.-TL.lık banka teminat mektubu vermiş olması dikkate
alınarak sözleşmenin feshedilip edilmeyeceği konusunun Genel Müdürlük Makamı tarafından de
ğerlendirilmesini,
8) Bazı tedbirlerin biran önce alınması bakımından Müfettişliğimizin tespit çalışmalarına son
verdiği dikkale alınarak, teslimat faturalarının ödenmesine ilişkin fiş ekinin kontrolü, 1992 ve 1993
yılı KDV masraf hesaplarının incelenmesi, günlük satış cetvelleri ile kasa fişlerinin kontrol edilme
si, 1992 ve 1993 yılı yevmiye dosyalarının sondaj suretiyle incelenmesi, Özden Petrol Nakliyat Ti
caret Limited Şirketi ile 1993 yılı hesap mutabakatının yapılması Müfettişliğimizce henüz sonuç
landırılmayan müşteri hesaplarının tasfiyesi, Petrol-Tur tarafından işletilen İstanbul Baltalimanı
akaryakıt istasyonu hesaplarının incelenmesi, müşteri kredisi karşılığı alınan çeklerin vadelerinin
uzatılması nedeniyle oluşan faiz kayıplarının belirlenmesi konularının Mali Koordinatör Mehmen
KONCA Başkanlığında, Ümraniye Depo İşletme Müdürlüğü personeli Nil YALTI ve izmit Bölge
Müdürlüğü personeli Vedat EYİDİKER'in iştirakleriyle oluşturulacak bir komisyon tarafından in
celenmesini ve varılacak sonuca göre işlem yapılmasını,
9) Petrol Ofisi A.Ş.nin üniteler itibariyle kasa, banka, çek işlemleri ve nakit akımının bilgisa
yarda izlenmesi ile ilgili çalışmaların biran önce sonuçlandırılarak uygulamaya konulmasını,
10) Vadeli hesapların ve özellikle "101" alınan çekler hesabının vade tarihlerine göre takibi
ne imkan verecek olan tarihlerin tali hesap kodu olarak kullanılması için gerekli tedbirlerin alınma
sını,
11) Muhasebe birimindeki iş hacmi gözönüne alınarak hesapların zamanında tasfiye edilebil
mesi, tüm belgelerin ait oldukları ay içerisinde hesaplara intikalinin sağlanması, hesaplar üzerinde
gerekli kontrolün yapılabilmesi ve aylık mizanların gerçeği yansıtır ve sağlıklı bir şekilde çıkarıla
bilmesi için aylık bilanço çıkarılması uygulamasından vazgeçilmesini,
12) Taşra Teşkilatı Muhasebe Şube Müdürlüklerinin idari ve teknik yönden tekrar Bölge Mü
dürlüklerine bağlanmasını ayrıca, yıllık ve ara bilançoların Bölge Müdürleri tarafından Muhasebe
Daire Başkanlığına sunulmasını,
13) Yıl sonu ve ara bilançolarında mutabakat tesisini teminen gerekli tüm belgelerin Muhase
be Daire Başkanlığınca zamanında istenerek ve hazırlanarak bilanço ekine konulmasını,
14) Yıl sonu ve ara bilançoların Muhasebe Daire Başkanlığı tarafından sağlıklı bir şekilde
kontrol edilmesinden sonra yayınlanmasını,
15) Ofis zararının ortaya çıkarılmasında büyük gayret gösteren, tasfiye çalışmalarını dürüst bir
şekilde sürdüren Mali koordinatör Mehmet KONCA'nın 5 maaş tutarındaki bir meblağla ödüllendirilrriesini,
uygun görmekteyiz.
Ç) OFİS ŞAHSİ HAKKI YÖNÜNDEN
23.12.1994 tarihi itibariyle kaybolan Ofis şahsi hakkı tahakku ettirilecek faiz miktarı hariç ol
mak üzere 126.956.569.788.-TL.dır. Bu meblağdan 7.965.567.919.-TL. sı Özden Petrol'den,
324.934.899.-TL.si İzcan Petrol'den, 20.089.501.-TL.sı dönemin veznedarı Adnan ÇOBAN'dan
tahsil edilmiş, bu şekilde kaybolan Ofis şahsi hakkı faiz miktarı hariç 118.645.977.469.-TL.sına in
dirilmiştir.
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- 16 Mezkur meblağın faizleri ile birlikte raporumuzun idari yönden başlığı altında belirtildiği şe
kilde tahsil edilmesi halinde, kaybolan Ofis şahsi hakkı giderilmiş olacaktır."
İfadelerine yer vermişler ve bahsekonu rapor 09.01.1995 tarihli, 030/45 sayılı Genel Müdür
lük Oluruna bağlanarak işlem görmüştür. (Ek: 6)
Müfettişlerce kendilerine talimat verilmesine rağmen niçin tarama yapılmadığı ve incelemeler
tamamlanmadan Ankara'ya dönme gerekçeleri 26.12.1994 tarih ve 165-8 sayılı raporun 41. sayfa
sının 2. ve 4. paragraflarında açıkça ifade edilmiştir. ( Ek: 6)
Ayrıntısı yukarıda belirtildiği üzere, bahsekonu raporda yolsuzluk olaylarıyla ilgisi görülen
personele statüleri ve fiilleri dikkate alınarak POAŞ Sözleşmeli Personel Yönetmeliği ve Toplu İş
Sözleşmesi hükümlerine göre disiplin cezaları önerilmiş ve bir kısım personelin hizmet akitlerinin
feshedilmesi, bir kısmının ise, bulundukları görevlerden alınarak durumlarına uygun başka görev
lere atanmaları teklif edilmiştir.
Ayrıca, sözkonusu raporda, bazı tedbirlerin bir an önce alınması bakımından tesbit çalışmala
rına son verildiği dikkate alınarak, bundan sonraki incelemelerin, muhasebe işlemlerini çok iyi bi
len Mali Koordinatör Mehmet KONCA'nm Başkanlığında Nil YALTI ve Vedat EYİDİKER'den
oluşturulacak bir Komisyon tarafından yerine getirilmesi önerilmiştir.
Bahsekonu 26.12.1994 tarihli, 165-8 sayılı Soruşturma Raporunda, İstanbul Bölge yolsuzluk
olaylarına adı karışan ve görevlerinin yerine getirilmesinde ihmali olan Ofis personeli ile Ofisi do
landırdıkları belirlenen Ofis bayileri hakkında, Başmüfettişler Ali AKÇIN, Bülent BATUR ve Şük
rü GÖKSU tarafından, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına hitaben hazırlanan 30.12.1994 ta
rihli, 5/1 sayılı İzahname Raporu düzenlenmiş ve bu İzahnamenin sonuç bölümünde;
"Ofis parasını zimmetlerine geçiren zamanın Finansman Şefi Adnan BARLAH, Finansman
memuru Süreyya SELVİ, Veznedar Adnan ÇOBAN'in müştereken veya münferiden zimmet suçu
nu; ayrıca, Petrol Ofisi A.Ş. İstanbul Bölge Müdürlüğünde satışı yapılan akaryakıt bedellerini tah
sil etmeyen, vadesi gelen çekleri yeni çeklerle değiştirmek suretiyle vadelerini uzatan, dolayısıyla
Ofisin faiz kaybına uğramasına neden olan Finansman Şefi adnan BARLAH ile Finansman Memu
ru Süreyya SELVİ'nin emniyeti suistimal suçunu, işledikleri sonucuna varılmıştır.
Bu arada, kasa fişlerini kontrol ve imza etmeyen, kasadaki nakit akışını zapta bağlattırmayan,
ayrıntılı çek döküm listelerini düzenlettirerek tahsil ve tediye fişleri ekine konulmasını sağlamayan,
banka hesap bakiyesi ve ekstresini kontrol etmeyen zamanın Muhasebe Müdürü Necla TOPRAK,
Muhasebe Müdür Yardımcısı Beyhan ÖKTEN ile bölge yöneticileri olarak gerekli denetimi yap
mayan zamanın Bölge Müdürü Necdet ÖZGEN, Bölge Müdür Yardımcısı Erol YILDIRIM'ın, yi
ne banka hesabında bulunmayan paraların Ofis kayıtları üzerinde varmış gibi gösterilmesi fiili
1993 yılı bilançosu ve 1994 yılı ara bilançolarında açıkça görüldüğü halde, gerekli kontrolü yapa
rak bu durumu zamanında ortaya çıkarmayan Muhasebe Daire Başkanı Recep ÖZHAN, Muhase
be Daire Başkan Yardımcısı Selahattin BALTA ve Bütçe-Bilanço Şube Müdürü Yaşar HIŞIR ile
denetim görevini gereği gibi yerine getirmedikleri anlaşılan Müfettiş Zafer YAPICIOĞLU ve Mü
fettiş M.Tansel GÜVEN'in bu davranışlarıyla Ofis zararına neden olan fiillerin işlenmesine ortam
hazırlayarak görevlerini ihmal ve kötüye kullandıkları anlaşılmıştır.
Diğer taraftan, Isı-Pet Petrol Tic. ve San. Ltd. Şti., İzcan Petrol - Ali Kadir İZCAN, Kök Pet
rol Mamulleri Paz. ve Nak.A.Ş., Hora Petrol San.ve Tic.A.Ş. ve Özden Petrol Nakliyat
Tic.Ltd.Şti.nin Finansman Şefi Adnan BARLAH ile işbirliği yapmak suretiyle Ofis'i dolandırdık
ları belirlenmiştir."
İfadelerine yer verdikten sonra, Ofis personeli Adnan BARLAH, Süreyya SELVİ, Adnan ÇO
BAN, Necla TOPRAK, Beyhan ÖKTEN, Necdet ÖZGEN, Erol YILDIRIM Recep ÖZHAN, Sela
hattin BALTA, Yaşar HIŞIR, Zafer YAPICIOĞLU, M.Tansel GÜVEN ile Ofis bayileri Isı-Pet
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- 1 7 Petrol Tic.ve San.Ltd.Şti., İzcan Petrol-Ali Kadir İZCAN, Kök Petrol Mamulleri Paz. ve Nak. A.Ş.,
Hora Petrol San. ve Tic.A.Ş., Özden Petrol Nak.Tic.Ltd.Şti. hakkında Türk Ceza Yasasının ilgili
hükümleri gereğince kovuşturma açılmasını talep etmişlerdir.
Ve sözkonusu Izaahname Kurum tarafından Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına intikal et
tirilmiştir. (Ek: 12)
30.12.1994 gün ve 5/1 sayılı İzahname Raporu ile 26.12.1994 gün ve 165-8 sayılı Soruşturma
Raporunda yer alan konuları inceleyen Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı, bahsekonu raporlar
da yer alan ve Ofis kaybına yol açan yolsuzluk olayları ile ilgili bilgi ve belgeleri yeterli görmüş
anılan Savcılık tarafından Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine hitaben 18.4.1995 tarihli,
Hz. 1995/14474 nolu iddianame düzenlenmiştir. (Ek: 13)
Sözkonusu 28.04.1995 gün ve Hz. 1995/14474 nolu iddianamede; Ofis Müfettişlerince tanzim
olunan 30.12.1995 gün ve 5/1 sayılı îzahnamede isimleri geçen Ofis personeli ile Ofis bayileriyle
ilgili olarak:
"SUÇ

: Zimmet, Zimmet suçuna iştirak, Denetim görevini yapmamak sure
tiyle zimmete sebebiyet vermek.
SUÇ TARİHİ
: 1993-1994 yıllan.
KANUN MADDESİ
: 1 -TCK'nun 202/2, 31.33. Maddeleri (Adnan, Süreyya, Adnan ÇO
BAN) hak.
2- TCK'nun 203/1-2,31,33. maddeleri (Necdet, Necla, Beyhan, Erol
Recep, Selahattin, Yaşar ve Zafer haklarında)
3- TCK'nun 64,202/2, 31,33. maddeleri (Diğer sanıklar hakkında)
DELİLLERİ
: Küçükçekmece C.Başsavcılığının fezlekeli evrakı ve ekleri. Hazırlık
Soruşturmasına ait evrak incelendi.
Avcılar Haramidere den faaliyet gösteren Petrol Ofisi Bölge Müdürlüğünde görevli olan sa
nıklar Adnan BARLAH, Veznedar Adnan ÇOBAN, Finansman Memuru Süreyya SELVİ Bölge
Müdürü Necdet ÖZGEN, Müdür yardımcısı Erol YILDIRIM, Muhasebe Müdürü Necla TOPRAK
Muhasebe Müdür Yardımcısı Beyhan ÖKTEN'in 399 sayılı kanun hükmündeki kararname ile bu
kanunda değişiklik yapan 3771 sayılı kanun hükümlerine göre devlet memurları sayıldıkları. Bu sa
nıkların Banka hesap bakiyesi ekstrasını kontrol etmeyip ayrıntılı çek döküm listelerini düzenletti
rerek tahsil ve tediye fişleri ekine konulmasını sağlamadıkları kasada mevcut nakit artışında zapta
bağlamadıkları böylece petrol ofisi bayileri tarafından mal alımları dolayısıyla verilen 31 ve 45 er
günlük çeklerin zamanında ilgili banka şubelerine gönderilip gönderilmediği hususunu takip etme
yip bazı çeklerin usulsüz olarak vade tarihini 2 ve 8 ay arasında uzatılmasını sağlayıp bu konuda
da bir araştırma yapmadıkları gibi çeklerin bankalara yatırılmış gibi kayıt düşerek tahsil ve tediye
fişleri düzenleyip Petrol Ofisini 118 milyar lira civarında kaybına sebebiyet verdikleri.
Olayın intikali üzerine görevlendirilen Petrol Ofisi Bölge müdürlüğü müfettişi sanıklar Zafer,
Tansel ve Muhasebe Daire Başkanı olarak görev yapan Recep'in keza muhasebe Daire Başkan
Yardımcısı olarak görevli Selahattin ile bütçe blanço şube müdürlüğü görevini yapan sanık Yaşar'ın yukarıda belirtilen konuda gerekli denetim işini yapmıyarak zimmet suçuna sebebiyet ver
dikleri.
Petrol Ofisi Bayisi olarak çalışan diğer sanıkların ise bu suçunu diğer sanıklarla anlaşıp bile
rek işlemek suretiyle tüm sanıkların isnet olunan suçları işledikleri anlaşılmıştır...
Bu itibarla sanıkların duruşmaları mahkemenizde yapılarak eylemlerine uyan ve yukarıda gös
terilen kanun maddeleri ile cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına iddia olunur."
ifadelerine yer verilmiştir. (EK: 13)
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kemesinde 1995/193 Esas No ile görülmektedir ve anılan Mahkeme Başkanlığının 1996-234 no'lu
talimatı ile, bahsekonu yolsuzluk olaylarında bilirkişi olarak görevlendirilen Sayıştay Uzman De
netçisi Mehmet TAŞ, Sayıştay Başdenetçileri Cafer TOKMAKLI ile Saban KARADAĞ tarafından
tanzim edilen 05.03.1996 tarihli Bilirkişi Raporun'da da 26.12.1994 tarih, 165-8 sayılı Soruşturma
Raporu ile 31.12.1994 tarih, 5/1 sayılı İzahname ekine konulan belgeler yeterli görülerek Ofis Mü
fettişlerince tesbit edilen Kurum zararı aynen kabul edilmiştir. (EK: 14)
Bahsekonu 26.12.1994 tarihli, 165-8 sayılı soruşturma raporu ile 30.12.1994 tarihli, 5/1 sayı
lı izahnamenin düzenlenmesinden sonra Başmüfettişler Ali AKÇIN, Bülent BATUR, Şükrü GÖK
SU, Mustafa TEKER ve Nuri ARDIÇ tarafından İstanbul Fuel-oil Bayii Kök Petrol'ün karşılıksız
çeklerinin incelenmesi hususunda 27.01.1995 tarihli, 166/1 sayılı Soruşturma Raporu, Başmüfet
tişler Ali AKÇIN, Bülent BATUR ve Şükrü GÖKSU tarafından, Kök Petrol 'e ait müşteri kredi söz
leşmesine uygulanan faiz oranıyla alakalı 10.02.1995 gün, 168/3 sayılı inceleme raporu düzenle
mek suretiyle bahsekonu istanbul Bölge Müdürlüğünde meydana gelen yolsuzluk olaylarının ilk in
celemesi tamamlanmıştır. (Ek: 15,16)
Ofis Müfettişlerince İstanbul Bölge Müdürlüğünde yapılan çalışmalar sırasında, Devlet Ba
kanlığının (Sn.A.Aykon DOĞAN) 24.11.1994 günlü 689 sayılı yazısı gereğince Maliye Bakanlığı
Teftiş Kurulu Başkanlığı, POAŞ İstanbul Bölge Müdürlüğündeki "Akaryakıt Satışı ve Çek Yolsuz
lukları" konusunu incelemekle Maliye Müfettişi ismail GERÇEK ile Müfettiş Yardımcıları M.Ya
vuz ÖNER ve Murat UĞURLU'yu görevlendirmiş, adı geçenler 28.04.1995 gün ve 1,1,1 sayılı Ba
sit Raporu düzenlemişlerdir. (Ek: 17)
Raporun sonuç bölümünde de; " 1 - Akaryakıt ve çek yolsuzlukları konusundaki iddialar PO
AŞ Müfettişleri tarafından düzenlenen 26.12.1994 tarih ve 165-8 sayılı Soruşturma Raporunda de
ğerlendirildiğinde Müfettişliğimizce yapılacak işlem bulunmadığı, kanaat ve sonucuna varılmış
tır." ifadesine yer verilmek suretiyle POAŞ Müfettişlerince düzenlenen 26.12.1995 gün ve 165-8
sayılı Soruşturma Raporunun doğruluğunu kabul etmişlerdir.
Dolayısıyla, İstanbul Bölge Müdürlüğünde meydana gelen yolsuzluk olayları ile usulsüz iş
lemlerin ilk incelemesini yapan ve 26.12.1994 tarihli, 165-8 sayılı Soruşturma Raporunu düzenle
yen Başmüfettişler Ali AKÇIN, Bülent BATUR ve Şükrü GÖKSU'nun çalışmaları; Maliye Bakan
lığı Müfettişlerince düzenlenen 28.04.1995 gün ve 1,1,1 sayılı Basit rapor, Küçükçekmece Cum
huriyet Savcılığınca hazırlanan 18.04.19954 tarihli, Hz. 1995/14474 no'lu iddianame ile Sayıştay
Denetçileri tarafından tanzim edilen 05.03.1996 tarihli Bilirkişi Raporu dikkate alındığında yeterli
görülmüştür.
Öteyandan İstanbul Bölge Müdürlüğü yolsuzluk olaylarını inceleyen ve 26.12.1994 tarihli
165-8 sayılı Soruşturma Raporunu düzenleyen Başmüfettişler Ali AKÇIN, Bülent BATUR ve Şük.rü GÖKSU tarafından Kök Petrolün karşılıksız çekleri ile ilgili olarak 27.01.1995 gün ve 166/1 sa
yılı Soruşturma Raporu düzenlenmiştir. Bu raporda, Kök Petrolün, 15.779.793.736.- TL.,
867.186.120.-TL ve 1.410.317.500.- TL.lık karşılıksız çekleri için çeşitli tarihlerde İstanbul Bölge
Hukuk Müşavirliğince dava açıldığı belirtilmiştir. (Ek: 15)
Bü arada, 26.12.1994 tarihli, 165-8 sayılı Soruşturma Raporunda Ofis personeline önerilen di
siplin cezaları, sözleşmeli statüde çalışan personel için POAŞ Merkez Üst Disiplin Kurulunda, iş
çi statüsünde çalışan personel için de İşyeri Disiplin ve Danışma Kurullarında görüşülerek karara
bağlanması yerine, Ofis personeline disiplin cezası verme yetkisi bulunmayan Petrol Ofisi A.Ş. Yö
netim Kurulunda görüşülerek 23.03.1995 tarih ve 95.6723 no'lu karara bağlanmıştır. (EK: 18)
Yolsuzluğa adı karışan veya görevlerini ihmal suretiyle Ofis zararının ve zimmetin artmasına se
bep olan Ofis personelinin ileride açacakları davalarla, bu cezalarını iptal ettirebilmelerine zemin
hazırlanmıştır.
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- 1 9 Bahsekonu POAŞ Yönetim Kurulu Kararında, Müfettişlerce haklarında disiplin cezası öneri
len Muhasebe Daire Başkanı Recep ÖZHAN ile Finansman Daire Başkanı Celalettin DÖVER'e
herhangi bir disiplin cezası verilmemiş ve bulundukları görevlerden alınmaları; Beyhan ÖKTEN,
Adnan ÇOBAN ile Nurhan Süreyya SELVİ'nin işten çıkarılmaları, Necla TOPRAK'm sözleşme
sinin feshedilmesi yanında daha önceden, görevden alınan Necdet ÖZGEN ve Erol YILDIRIM'a
disiplin cezası verilmesi; Yaşar HIŞIR, Levent DEMİR, Zafer YAPICIOĞLU ile M.Tansel GÜVEN'e disiplin cezası tertip edilerek durumlarına uygun başka görevlere atanmaları kabul edilmiş
tir. (Ek: 18)
Diğer taraftan, Ofis Müfettişlerce yapılan ilk incelemelerden sonra yine anılan Müfettiş öneri
siyle İstanbul Bölgede yolsuzluk olaylarını incelemekle görevlendirilen Mali Koordinatör Mehmet
KONCA'nın Başkanlığındaki Vedat EYİDİKER ve Nil YALTI'dan teşekkül ettirilen komisyonun
bu çalışmalarında, Genel Müdür M.Korel AYTAÇ'ın Ofis zararının kesin tesbitinde Müfettişlerin
de bulunması hususundaki önce şifahi talimatı, sonra da 20.03.1994 tarihli 030/313 sayılı onayı
üzerine gerekli incelemelerde bulunmak amacıyla Başmüfettiş Bülent BATUR ile Müfettiş Bekir
BİNGÖL görevlendirilmiştir. (EK: 19 Raporun 1,2 Eki.)
Adıgeçen Müfettişler tarafından düzenlenen 04.05.1995 tarihli, 167/1 sayılı raporun sonuç bö
lümünde;
"İstanbul Bölge Müdürlüğü muhasebe servisinde ortaya çıkan büyük boyuttaki yolsuzluk ola
yı ile ilgili olarak düzenlenen 26.12.1994 + 165/8 sayılı raporun işleme girmesinden sonra, rapor
da yeralan bir öneri üzerine Bölge muhasebesindeki hesapların tasfiyesi ve kesin Ofis alacağının
ortaya çıkarılmasını teminen oluşturulan komisyona müfettişlerin de katılmasının Makam tarafın
dan emredilmesi üzerine konuya ilişkin yapılan incelemeler sonucunda:
A) Ofis zararım arttıran hususlar ile personelin suistimale yönelik fiilleri:
- Densan Şirketinden alınan 595.000.- TL., anal iz ücreti için tahsil fişi düzenlenmesi gerekir
ken, Adnan BARLAH tarafından 10.3.1994 + 017684 sayılı tediye fişi düzenlenmekle kasada ya
ratılan 1.190.000.-TL. fazlalığın adıgeçen tarafından alınarak zimmetine geçirildiği,
- Isı-PetTic. ve San.Ltd.Şirketinin Gaziosmanpaşa istasyonu için 28.11.1993 tarihinde Gemi
İşletme Müdürlüğünün, Akbank Nişantaşı Şubesindeki hesabına yatırılan 4 Milyar liranın, anılan
Müdürlükçe 3.12.1993 tarihinde İstanbul Bölge Müdürlüğünün Akbank/Avcılar Şubesindeki hesa
bına aktarıldığı, ancak, Finansman Şefi Adnan BARLÂH'ın istasyon ihale teminatları hesabına 4
milyar lirayı intikal ettirmeyerek, yaptığı muhasebe oyunları ile adıgeçen bayiin borcunu banka he
saplarıyla kapatma yoluna gittiği, bir başka ifadeyle Ofis veznesine nakit yatırılan parayı zimmeti
ne geçirdiği ve ortaya çıkan bayi borcunu bankaya yatırmış gibi gösterdiği,
- 1994 yılına devredilen hesapların açılışı sırasında, "101-Alınan Çekler" hesabında bulunan
64.154.452.769.-TL'nın, 1.027.456.473.-TL. noksanı ile açılış yapıldığı, bir dizi muhasebe işle
minden sonra "Şüpheli Alacaklar" hesabına alınan mezkur meblağın, Adnan Barlah'ın zimmeti
olarak değerlendirildiği,
- İstanbul Bölge ve bağlı ünitelerindeki araçların kal işlemleri için Başşoför Ömer ŞENOL'a
ödenmek üzere Ulaştırma Şefi Fadıl TÜRKER'e 26.5.1994 + 037073 sayılı tediye fişine gerekli
ödemenin yapıldığına dair meşruhat konulduğu, ancak ilgili personelin bu parayı almadığını beyan
ettiği, tediye fişinde adıgeçenlerin imza ya da parafları bulunmadığı ve Adnan BARLÂH'ın mez
kur meblağı zimmetine geçirmiş olduğu,
1993 yılından 1994 yılına devreden banka hesap bakiyelerinin noksan alınması ve 1993 yılı
mizanında kayıtlı banka hesap bakiyelerinin çoğunun bankalarla gerekli mutabakatın yapılmaması
sonucu, bankalarda olması gereken 571.509.309.-TL.nın banka hesaplarında bulunmadığının gö
rüldüğü ve sözkonusu meblağın eski Finansman Şefi Adnan BARLÂH'ın zimmetine kaydedildiği,
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- 20 - 1994/Haziran ayma kadar müşteri kredisi kullanan tüm bayilere ait hesapların "101-Alınan
Çekler" hesabında, yani tek kod'da izlenmesine mukabil, bilinçli bir şekilde yapılan ve muhasebe
sistemiyle uzaktan yakından ilgisi bulunmayan bir dizi yanlış, noksan, keyfi işlemlerin yanı sıra,
rakamlarla da oynandığı, sonuçta "101" hesapta bulunan 33 milyar liralık bakiyenin eski Finans
man şefi Adnan BARLAH tarafından rastgele bayilerin hesabına dağıtıldığı, neticede hangi bayi
lere ait olduğu tespit edilemeyen 16.094.327.250.-TL.lık meblağın, Adnan BARLAH'tan tahsil
edilmesi gerektiği,
- Resmi teslimat yapan bayilerin, nakliye faturalarının ödenmesi sırasında noksan teslimat
yaptıkları takdirde, bedellerinin ilgili bayilerden tahsil edildiği, ancak raporun 16 no.lu ekinde ay
rıntısı belirtilen ve bayilerin noksan teslimatından kaynaklanan 25.827.112.-TL., ile ilgili gerekli
tahsil fişleri düzenlenmemek suretiyle kasa fazlası yaratıldığı ve bu meblağın Vezne Göreevlisi
Adnan ÇOBAN ile Finansman Memuru Süreyya SELVİ tarafından kasadan alındığı,
- Baltalimanı Sosyal Tesislerinde geçici işçi olarak çalıştırılan personele, 1994/Temmuz ayı is
tihkakları olarak ödenecek meblağdan 22.698.396.-TL.lık bölümünün, Bölge Müdürlüğünce tahsil
fişi düzenlenip emanete alınmadığı, böylece bu miktar kadar yatırılan kasa fazlalığının dönemin
Veznedarı Adnan ÇOBAN ve Finansman Memuru Süreyya SELVİ tarafından münferiden veya
müştereken zimmetlerine geçirildiği,
- Böylece 26.12.1994 + 165/8 sayılı raporda belirtilen zimmet fiilleri ile birlikte, Adnan BARLAH'ın zimmetinin 21.867.424.446.-TL.sına, Süreyya SELVİ ve Adnan ÇOBAN'ın zimmetinin
ise 1.583.715.559.-TL.sına ulaştığı,
- Ancak, Adnan BARLAH'ın 288.815.077.-TL.lık kıdem tazminatı ile Adnan ÇOBAN tara
fından Ofis veznesine yatırılan 20.089.501.-TL. adıgeçenlerin zimmetlerinden düşürüldüğünü, bu
nedenle Adnan BARLAH'ın (21.867.424.446 - 288.815.077.-)= 21.587.609.369.-TL, Adnan ÇO
BAN ve Süreyya SELVİ'nin (1.583.715.559 - 20.089.501.-=) 1.563.626.058.-TL.lık zimmetinin
Şüpheli Alacak hesabına alınarak karşılık ayrıldığı,
B) Ofis'ten karşılıksız akaryakıt alan bayilere yönelik inceleme ve ortaya çıkan Ofis zararı:
İstanbul Bölge Müdürlüğü muhasebe işlemlerinde ortaya çıkan yolsuzluklarla ilgili olarak ilk
yapılan incelemede, Özden Petrol, İzcan Petrol, Hora Petrol, Kök Petrol ve Isı-Pet'in 1992, 1993
ve 1994 yıllarındaki müşteri kredisinden kaynaklanan borçlarının ele alındığı, ancak, anılan bayi
lerle karşılıklı mutabakat ve hesaplar üzerinde yapılacak" tasfiye çalışmalarının, uzun sürmesi ve
işin acele olması nedeniyle tamamlanamadığı,
Ne var ki, düzenlenen 26.12.1994 + 165/8 sayılı rapordaki öneri üzerine, muhasebe elemanla
rından oluşturulan, daha sonra Makamın talimatı ile müfettişliğimizin de katıldığı komisyonun;
Özden, Asya ve İzcan Petrol Şirketleri ile karşılıklı mutabakat tesis ederken, Isı-Pet, Hora, Kök ve
Kayrak Petrol Şirketlerinin kayıtlarını ibraz etmemeleri nedeniyle, gerekli mutabakatın yapılama
dığı, bunun üzerine anılan bayilerin hesaplarının tasfiye edildiği ve tespit edilen borç miktarının ca
ri hesaplarına kaydedildiği, •
Yapılan bu çalışmalarla ilgili açıklamalara geçmeden önce, önemine binaen bir hususun belir
tilmesinde özellikle yarar görüldüğünü,
Şöyle ki:
Daha önce düzenlenmiş olan gerek soruşturma raporu, gerekse izahnamede suistimale yönelik
fiilleri tesbit edilen Ofis personelinin yanı sıra Özden Petrol, Isı-Pet, Hora Petrol, Kök Petrol ve İz
can Petrol'ün durumları ayrı ayrı açıklanmış olmakla beraber, bu incelemede Asya Petrol ile Kay
rak Petrol'ün de, yukarıda ticari unvanları belirtilen beş bayi ile benzer fiilerden dolayı Ofise borç
lu bulunduklarının tesbit edildiği, her iki bayiin Ofise olan borçlarının geç tespit edilmesinin ise,
Asya Petrol ile Kayrak Petrol'ün borçlarının takip edildiği hesabın diğer beş bayiin borçlarının taTürkiye Büyük Millet Meclisi
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- 2 1 kip edildiği hesaptan ayrı özellik göstermesinden kaynaklandığı, zira yolsuzluklara yönelik işlem
lerin genelde "101 - Alınan Çekler" hesabında yapıldığı, bu hesabın incelenmesi sonucunda da yu
karıda bahsi geçen beş bayiin durumlarının ortaya çıkarıldığı, işin acele olması nedeniyle, suistimal yapılabilecek diğer hesapların incelenemediği, ancak, bunların da bir komisyon tarafından in
celenmesi yolunda öneri getirildiği,
Sonuçta müfettişliğimizin de katıldığı çalışmalarda, Kayrak Petrol'ün 1993 yılı hesaplarının
tasfiyesi, Asya Petrolün de cari hesaplarında izlenen müşteri kredilerinin incelenmesi sırasında suistimal yoluyla Ofise borçlu olduklarının tesbit edildiği,
Netice itibariyle;
- 4.8.1994 ila 18.8.1994 tarihleri arasında İstanbul Bölge Müdürlüğünden 5.156.419.860.-TL.
tutarında akaryakıt alan Asya Petrolden, bu meblağ Kasım/1994 ayında beş taksit ve 360.000.000.TL.sı da 14.3.1994 tarihinde olmak üzere tamamının tahsil edildiği, mezkur borca POAŞ Yönetim
Kurulunun 14.3.1995 + 95.5/2 sayılı kararıyla belirlenen % 75 faiz uygulanmak suretiyle bulunan
KDV. dahil 2.848.925.527.-TL.nın da 12 ayda eşit taksitlerle tahsili için 5.4.1995 tarihinde gerek
li protokolün imzalandığı, ayrıca bayiin Ofiste 7.4 milyar liralık teminat mektubu bulunduğu,
- Özden Petrol Nakliyat Tic.Ltd.Şti. ile karşılıklı hesap mutabakatı yapıldığı, adıgeçen bayiin
Ofise toplam 9.981.334.300.-TL. ana para borcu olduğunun tesbit edildiği, sözkonusu meblağın
7.965.567.919.-TL.lık kısmının 25.11.1994, 2.015.766.381.-TL.lık kısmının ise 16.2.1995 tarihin
de tahsil edildiği, POAŞ Yönetim Kurulunun 14.3.1995 + 95. 5/2 sayılı kararma istinaden anılan
bayiin borcuna yıllık % 75 oranında faiz tahakkuk ettirildiği, KDV dahil tesbit edilen
17.956.875.417.-TL.lık Ofis alacağının ilk taksidi 15.5.1995 tarihinde başlamak ve her ayın aynı
gününde ödenmek üzere 12 aylık takside bağlanarak çek alındığı ve bu hususun Ofis yetkilileri ile
Özden Petrol Nak.Tic.Ltd.Şti. arasında 5.4.1995 tarihinde protokole bağlanarak imza altına alındı
ğı, ayrıca bayiin Ofiste 10 milyar liralık teminat mektubu bulunduğu,
Öte yandan, 30 gün vadeli müşteri kredisi kullanan ve bu borçlarını belli bir itfa planı çerçe
vesinde ödemek üzere Ofisimizle protokol yapmayan diğer beş bayiden:
- Isı-Pet Şirketinin 56.488.067.182.-TL,
- Kayrak Petrol Şirketinin 7.596.155.200.- TL.,
- Hora Petrolün 22.190.256.075.-TL.,
-İzcan Petrolün 1.433.884.042.-TL.lık borcundan 324.934.899.-TL. tahsil edildiğinden, baki
ye 1.108.949.143.-TL.,
- Kök Petrolün 17.824.164.661.-TL.lık borcundan, 1.005.183.700.-TL.lık, C/H alacağı borcu
na karşılık mahsup edildiğinden, bakiye 16.818.980.961.-TL.,
tutarındaki borçlarının tahsili için yasal yollara başvurulması gerektiği,
Diğer taraftan, İstanbul Bölge eski Muhasebe Müdür Yardımcısı Beyhan ÖKTEN'in Genel
Müdürlüğe gönderdiği 5.3.1995 tarihli dilekçesinde ileri sürdüğü iddialardan büyük bir bölümünün
incelenerek, bu konuda düzenlenen 28.3.1995 + 27/26 sayılı yazının Teftiş Kurulu Başkanlığına
tevdi edildiği, sözkonusu yazımızda da belirtildiği üzere, zamanın İstanbul Bölge Müdür Yardım
cısı Haluk AKŞİT, Bölge Personel Müdürü Ceyhun TOKGÖZ ve Mali Koordinatörler Mehmet
KONCA ile Ail Rıza SOYDAL hakkında ileri sürdüğü iddiaların bu raporda ele alındığı ve yapı
lan incelemede Beyhan ÖKTEN'in adıgeçenlere yönelik iddiaların tutarsız olduğu,
sonuç ve kanaatına varılmıştır.
Bu itibarla:
A- CEZAİ YÖNDEN:
Soruşturma konusu olayla ilgili olarak, İstanbul Bölge Müdürlüğü eski Finansman Şefi Adnan
BARLAH, Finansman Memuru Süreyya SELVİ, Veznedar Adnan ÇOBAN, Muhasebe Müdürü
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- 2 2 Necla TOPRAK, Muhasebe Müdür Yardımcısı Beyhan ÖKTEN, Bölge Müdür yardımcısı Erol
YILDIRIM, Bölge Müdürü Necdet ÖZGEN, Genel Müdürlük Bütçe Bilanço Müdürü Yaşar HI
ŞIR, Muhasebe Daire Başkan Yardımcısı Selahattin BALTA ve Muhasebe Daire Başkanı Recep
ÖZHAN ile Özden Petrol, Kök Petrol, Isı-Pet, İzcan Petrol, Hora Petrol için 31.12.1994 -f 5/1 sa
yılı izahname ile İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştu.
Konu ile ilgili olarak Müfettişliğimizce hazırlanacak izahname de ayrıca, Asya Petrol ve Kay
rak Petrol hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
B- DİSİPLİN YÖNÜNDEN:
İstanbul Bölge Müdürlüğünde meydana gelen yolsuzluk olayı ile ilgili olarak 26.12.1994 +
165/8 sayılı raporumuzda ilgililer hakkında Disiplin Cezası önerilmiş bulunduğundan, bu raporu
muzda ayrıca, disiplin cezası önerisine gerek duyulmamıştır.
C-İDARİ YÖNDEN:
1) Raporumuzun inceleme ve Çözümleme bölümünde ayrıntısı belirtilen Ofis zararının
a- 21.578.609.369.-TL.sının eski Finansman Şefi Adnan BARLAH'tan,
b- 1.563.626.058.-TL.sının eski Finansman Memuru N.Süreyya SELVİ ve eski Vezne Görev
lisi Adnan ÇOBAN'dan,
c- 7.596.155.200.-TL.sının Kayrak Petrol 'den,
d-22.190.256.075.-TL.sının Hora Petrol'den,
e-56.488.067.182.-TL.sının Isı-Pet'ten,
f-1.108.949.143.-TL.sının İzcan Petrol'den,
g-16.818.980.961.-TL.sının KökPetrol'den hesaplanacak faiz ve KDV. ile birlikte tahsil edil
mesini,
2) 26.12.1994 + 165/8 sayılı raporumuzda oluşturulan ve halen çalışmalarını sürdüren muha
sebe elemanlarından oluşturulan komisyonun bir an önce tasfiye çalışmalarını sonuçlandırmasını
ve neticeden Teftiş Kurulu Başkanlığına bilgi verilmesini,
3) Yolsuzluk olayına adı karışan bayilerin kullandığı müşteri kredileri ile ilgili uygulanan fa
iz oranlarının sözleşme hükümlerine uygun olup olmadığının Mali Koordinatör Mehmet KON
CA'nın başkanlığında Vedat EYİDİKER ve Nil YALTI'dan oluşturulan Komisyonca kontrol edil
mesini, elde edilecek sonucun bir raporla Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilmesini,
4) Hora Petrol ve Isı-Pct'in Ofise ödenmeyen müşteri kredi, faturalarının dökümü sırasında
tesbit edilen Hora Petrol'e ait 118.397.858.-TL. ile Isı-Pet'e ait 18.126.745.-TL.lık eksik müşteri
kredi faizlerinin ilgili bayilere borç kaydedilmesini, sözkonusu tutarların şüpheli alacaklar hesabı
na alınarak karşılık ayrılmasını,
uygun görmekteyiz.
D- OFİS ŞAHSİ HAKKI YÖNÜNDEN:
İstanbul Bölge Müdürlüğü muhasebe servisinde ortaya çıkarılan yolsuzlukla ilgili olarak
21.578.609.369.-TL.si Finansman Şefi Adnan BARLAH, 1.563.626.058.-TL.sı eski Finansman
Memuru N.Süreyya SELVİ ile eski Vezne Görevlisi Adnan ÇOBAN, 7.596.155.200.-TL.sı Kay
rak Petrol, 22.190.256.075.-TL.si Hora Petrol, 56.488.067.182.-TL.si Isı-Pet Petrol,
L108.949.143.-TL.si İzcan Petrol ve 16.818.980.961.-TLsı Kök Petrol'den olmak üzere cem'an
127.344.643.988.-TL. kaybolmuş Ofis Şahsi Hakkını teşkil etmektedir.
Mezkur meblağın faiz ve KDV.si ile birlikte raporumuzun idari yönden başlığı altında belir
tildiği şekilde tahsil edilmesi halinde kaybolan Ofis Şahsi Hakkı giderilmiş olacaktır."
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- 23 İfadeleri yer almış ve rapor 24.05.1995 gün ve 030/586 sayılı Genel Müdürlük Onayına bağ
lanarakişlem görmüştür. (Ek : 19)
Ayrıca, İstanbul Bölge yolsuzluk olayları ile ilgisi görülen ve 30.12.1994 tarihli, 5/1 sayılı
izahname ile Savcılığa suç duyurusunda bulunan bayilere ilave olarak, Ofisi dolandırdığı tesbit edi
len Kayrak Petrol ile Asya Petrol hakkında da, Başmüfettiş Bülent BATUR ve Müfettiş Bekir BİN
GÖL tarafından düzenlenen 05.05.1995 gün ve 2/1 sayılı izahname ile Küçükçekmece Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, bu izahnamenin "SONUÇ" bölümünde;
"Ofis parasım zimmetlerine geçiren zamanın Finansman Şefi Adnan BARLAH, Finansman
Memuru Süreyya SELVİ, Veznedar Adnan ÇOBAN'ın müştereken veya münferiden emniyeti suistimal suçunu, ayrıca Petrol Ofisi A.Ş. İstanbul Bölge Müdürlüğünde satışı yapılan akaryakıt be
dellerini tahsil etmeyen vadesi gelen çekleri yeni çeklerle değiştirmek suretiyle vadelerini uzatan,
dolayısıyla Ofisin faiz kaybına uğramasına neden olan Finansman Şefi Adnan BARLAH ile Fi
nansman Memuru Süreyya SELVİ'nin emniyeti suistimal suçunu işledikleri. sonucuna varıldığı,
daha önce düzenlenen 31.12.1994 +5/1 sayılı izahnamede belirtilmiştir.
Bu defa yapılan incelemede yukarıda adıgeçenlerin zimmet fiillerini artırıcı hususlar izahna
menin "konu" başlığı altındaki bölümünde ayrıntılı bir şekilde belirtilmiş bulunmaktadır.
Diğer taraftan, Cumhuriyet Savcılığına daha önce suç duyurusunda bulunulan beş bayi dışın
da da Kayrak petrol ile Asya Petrol Ürünleri Sanayi ve Tic.Ltd. Şirketinin Finansman Şefi Adnan
BARLAH ile işbirliği yapmak suretiyle Ofisi dolandırdıkları belirlenmiştir.
Bu nedenlerle, Kayrak Petrol ile Asya Petrol Ürünleri Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. hakkında Türk
Ceza Yasasının ilgili hükümleri gereğince kovuşturma açılmasını arz ederiz".
ifadelerine yer verilmiş, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığınca sözkonusu rapor ve izahna
me incelendikten sonra, Ofis Bayileri Kayrak Petrol ile Asya Petrol hakkında, 25.09.1995 tarihli,
1995/6063 sayılı Hazırlık no'lu iddianame tanzim edilerek Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkeme
sinde dava açılmıştır. (Ek:20,21)
Başmüfettiş Bülent BATUR ve Müfettiş Bekir BİNGÖL tarafından düzenlenen 04.05.1995 ta
rihli 167/1 sayılı Soruşturma Raporunda, Ofis bayileri üzerinde gözüken Kurum alacağının daya
nağını teşkil eden bayi faturalarının tarihi, numarası ve borç tutarlarını gösteren döküm listeleri ba
yiler itibariyle ayrı ayrı belirtilmiştir.
Personel üzerinde bulunan zimmet miktarının da belgeleri rapor ekine konulmuş, ancak, Ofi
sin muhasebe hesaplarında açık olan ve hangi bayie ait olduğu tesbit edilemeyen 21.578.609.369.TL.lık meblağ, Finansman Şefi Adnan BARLAH'a zimmet olarak kaydedilmiştir.
Hora Petrol ile Isı-Pet'in cari müşteri kredisi faizleri oranının anılan bayilere hatalı uygulan
masıyla Hora Petrol 'den 118.397.858.-TL., Isı-Pet'den 18.126.745.-TL.lık eksik müşteri kredisi fa
izinin alındığı tesbit edilmiştir. Ayrıca, aynı raporda, 26.12.1994 tarihli, 165-8 sayılı Soruşturma
Raporu ile oluşturulan ve halen çalışmalarını sürdüren muhasebe elemanlarından oluşturulan ko
misyonun bir an önce tasfiye çalışmalarını sonuçlandırmasını, yolsuzluk olayına adı karışan bayi
lerin kullandığı müşteri kredileri ile ilgili faiz oranlarının, sözleşme hükümlerine uygun olup olmadığınin da incelenmesini ve elde edilecek neticenin bir raporla Teftiş Kurulu Başkanlığına bildiril
mesini önermişlerdir.
POAŞ İstanbul Bölge yolsuzluk olaylarının bahsekonu 04.05.1994 tarihli, 167-1 sayılı rapor
da da kesin olarak ortaya konulamamasının ana nedeni; kasa sayım zaptının düzenlenerek günlük
kasa kayıtları ile fiili kasa tutarının mutabakatının yapılmaması, tahsil, tediye ve mahsup fişlerin
de, bu fişlerin dayanağını teşkil eden belgelerin mevcut olmaması, hayali bir çok fiş tanzim edile
rek hesaplar arasında aktarmalar yapılması, hesapların tasfiyelik hale gelmesi, banka ekstrelerinin
mevcut olmaması, 1000'e yakın bayii bulunan Bölge Müdürlüğünde, bayi ve müşterilerden günlük
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üzere gönderilen çeklerin kaydedildiği çek döküm listelerinin tanzim edilmemesi, bu çeklerin ban
ka hesaplarına global olarak geçmesi, dolayısıyla hangi bayiin çekinin tahsil edilmediğinin bulun
masının imkansız hale gelmesi, yolsuzluk olaylarına karıştıkları tesbit edilen bayilerin kendi kayıt
larını Ofise ibraz etmemeleri, bu bayilerin ödemedikleri faturaların bulunabilmesi amacıyla bir an
için 1000'e yakın bayinin kendi kayıtlarını Ofise ibraz etmeleri halinde yapılacak çalışma ile yol
suzluğa karışan bayilerin borçlarının tesbitinin mümkün olabileceği düşünülse de, yapılacak bu ça
lışmanın süresi dikkate alındığında bunun imkansız olması, 1992-1993 ve 1994 yıllarında banka,
çek, müşteri kredisi hesaplarının tasfiyesinin yapılmamış olması, karşılıksız çeklerin yırtılıp atılma
sı, bayi çekleri tahsil edilmiş gibi kayıt düzenlenip bu çeklerin bankaya gönderilmemesi veya yır
tılıp atılması, bir kısım bayi çeklerinin tahsil edilmiş gibi kayıt düzenleyip turnike yaptırılması, ba
yilere bir yıla yakın sürelerde vade tanınmasıdır.
Yukarıda yer alan hususlar, Ofis müfettişlerince düzenlenen 26.12.1994 tarihli, 165-8 sayılı,
04.05.1994 gün, 167-1 sayılı Soruşturma Raporlarında yer aldığı gibi, 10/5 sayılı TBMM Araştır
ma Komisyonu adına görev yapan Başbakanlık Müfettişlerince hazırlanan 23.08.1996 tarih ve
24/96-9 sayılı İnceleme Raporunun 59.sayfasının 2. paragrafında, 10/5 Araştırma Komisyonu ra
porunun 20. sayfasında, istanbul Bölge Müdürlüğünde tarama suretiyle inceleme yapan 15 kişilik
komisyonun raporlarında da yer almıştır.( Ek: 1,6,19,22)
Bu durumda, İstanbul Bölge yolsuzluk olaylarını inceleyen Kurum Müfettişleri tarafından,
26.12.1994 gün ve 165-8 sayılı, 27.01.1995 tarihli , 166/1 04.05.1995 gün ve 167-1 sayılı Soruş
turma Raporları düzenlenmiştir. Bu raporlar birlikte değerlendirildiğinde;
Hora Petrol
22.071.858.217.-TL
Isı-Pet
56.469.940.437.-TL
Kök Petrol
17.824.164.661.-TL
İzcan Petrol
1.433.884.042.-TL
Asya Petrol
5.156.419.860.-TL
Kayrak Petrol
7.596.155.200.-TL
Özden Petrol
9.981.334.300.-TL
N.Süreyya SELVİ ve Adnan ÇOBAN'in zimmeti 1.563.626.058.-TL
Hangi bayie ait olduğu belirlenemeyen ve
Adnan BARLAH'a zimmet kaydedilen
21.578.609.369.-TL
olmak üzere toplam 143.675.992.144.-TL. Ofis kaybı tesbit edilmiştir. Bu bayilerden Asya Petrol
ile Özden Petrol ana para borçlarının tamamını ödemişler, Kök Petrolün 1.005.183.700.-TL.lık ca
ri hesap alacağı, borcuna mahsup edilmiş, İzcan Petrolden 324.934.899.-TL. tahsil edildiği belir
lenmiştir. Böylece;
Hora Petrol
22.071.858.217.-TL
Isı-Pet
56.469.940.437.-TL
Kök Petrol
16.818.980.961.-TL
İzcan Petrol
1.108.949.143.-TL
Kayrak Petrol
7.596.155.200.-TL
N.Süreyya SELVİ ve Adnan ÇOBAN
1.563.626.058.-TL
Hangi bayie ait olduğu belirlenemeyen ve
Adnan BARLAH'a zimmet kaydedilen
21.578.609.369.-TL
olmak üzere 127.208.119.385.-TL tahsilatı sağlanmayan (gecikme faizi, karşılıksız çek faiz +
tazminat + KDV, bilahare tesbiti yapılacak eksik alınan müşteri kredi faizleri hariç) Kurum zararı,
Ofis Müfettişlerince ortaya konulmuştur. Ayrıca Hora Petrol'un 118.397.858.-TL.lık Isı-Pet'in de
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- 2 5 18.126.745.-TL.lık eksik alınan müşteri kredisi faiz borcu tesbit edilmiştir. Kök Petrol'ün
15.779.793.736.-TL., 867.186.120.-TL. ve 1.410.317.500.-TL.lık karşılıksız çekleri ile ilgili olarak
çeşitli tarihlerde dava açıldığı belirtilmiştir.
Diğer taraftan, İstanbul Bölge yolsuzluk olaylarına adı karışan ve haklarında Kurum tarafın
dan suç duyurusunda bulunulan Ofis Bayilerine ait şirketlerin üzerlerinde, Ofis alacaklarını karşı
layacak miktarda mal varlığı bulunmamasını, icra takiplerinden uzun süre bir sonuç alınamayaca
ğını, Ofis alacağının mahkeme kararıyla tahsilatının sağlanması amacıyla hukuki yollara gidilmesi
halinde bunun asgari 5 yıl süreceğini, bu süre zarfında Kurumun- gecikme faizi alınsa- bile önem
li ölçüde finans kaybına uğrayacağını, ayrıca yolsuzluğa adı kansan bayilerin, İstanbul'da çok yük
sek akaryakıt ve madeniyağ satışlarının olduğunu, Ofis bayiliklerinin iptal edilmesi halinde bu ba
yilerin diğer dağıtım şirketlerinin mallarını pazarlayacaklarını ve dolayısıyla Ofisin pazar payının
düşeceğini dikkate alan Ofis yönetimince, Kurum alacağının bir an evvel tahsil edilmesi ve Ofisin
pazar kaybının önüne geçilmesi amacıyla Başmüfettiş Bülent BATUR ile Müfettiş Bekir BİNGÖL
tarafından konu ile ilgili İstanbul'da yapılan incelemeler sırasında belirlenen bayiler ile bunlara ait
borç tutarları üzerinden protokol yapılması yoluna gidilmiştir.
Bu meyanda öncelikle, Isı-Pet Petrol Tic.ve San.Ltd.Şti., İzcan Pet.Tic.ve San.Ltd.Şti., Kök
Petrol Mam.Paz.ve Nak.A.Ş., Hora Petrol San.ve Tic.A.Ş., Kayrak Petrol ve Özden Petrol'ün borç
larını açık çek ile 12 ay içinde % 75 basit faiz ile birlikte ödemesi, firmalara peşin bedelle mal ve
rilmesi, firmaların bayi adayı muamelesi görmeleri, davaların devam etmesi ve diğer taraftan idari
tedbirlerin bundan sonraki toplantıda görüşülmesi hususundaki 14.03.1995 tarihli, 95.5/2 sayılı
POAŞ Yönetim Kurulu Kararından sonra, bu kararda adı geçen bayilere bilahare Asya Petrol de
dahil edilmek suretiyle toplam 7 adet bayi Genel Müdürlüğe çağrılmıştır. (Ek: 23 )
Adı geçen bayilerle yapılan bir dizi görüşmeler sonrasında Kayrak Petrolün borcunu ödeye
meyeceğini beyan etmesi üzerine açılan davanın devam etmesi kararlaştırılmış, Kök Petrol ile İz
can Petrol da Ofisçe ileri sürülen şartları kabul etmemişlerdir. Isı-Pet, Asya Petrol, Kök Petrol ve
Hora Petrol ile yapılan görüşmelerden sonra, 3 Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı,
Hukuk Müşaviri, Finansman Daire Başkanı, Pazarlama Daire Başkanı, Muhasebe Daire Başkanı,
Bayilik İşleri Daire Başkanı, İkmal ve Fiyatlandırma Daire Başkanı ve Madeniyağ Daire Başkanın
dan teşekkül ettirilen Komisyon, 05.04.1995 tarihinde Özden Petrol, 18.05.1995 tarihinde Hora
Petrol ve 30.06.1995 tarihinde de Isı-Pet ile mutabakat protokollarını imzalanmıştır. Asya Pet
rol'ün 05.04.1995 tarihli protokolü ise, Genel Müdürlükçe anılan Bayi ile anlaşılan hususlar dikka
te alınarak İstanbul Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından imzalanmıştır. (Ek: 24,28)
Bahsekonu mutabakat protokolleri, Genel Müdür tarafından POAŞ Yönetim Kuruluna sunul
muş ve bunlardan özetle;
- Özden Petrolün, 1993 ve 1994 yıllarında Ofis Depolarından çektiği mal alımlarının geç öden
mesinden kaynaklanan ve % 75 faiz oranı üzerinden hesaplanan KDV dahil toplam
17.956.875.417.-TL.lık gecikme faizi borcunu 12 ayda ödemesi halinde Ofisin, Özden Petrolü ib
raz etmiş sayılacağı hükümlerini ihtiva eden 05.04.1995 tarihli mutabakat protokolü 24.4.1995 ta
rihli, 95.8/10 sayılı,
- Asya Petrolün, % 75 faiz oranı üzerinden hesaplanan KDV Dahil 2.848.325.527.-TLlık ge
cikme faiz borcunun 12 ayda tahsil edilmesi hususundaki 05.04.1995 tarihli, mutabakat protokolü
24.04.1995 tarihli, 95.8/11 sayılı,
-Hora Petrolün, anapara ve % 75 faiz oranı üzerinden hesaplanan'gecikme faizi ile birlikte
KDV Dahil 67.168.297.926.-TL.lık borcunu 24 ayda ödemesi halinde, Ofisin Hora Petrolü ibra et
miş sayılacağı hususundaki 18.05.1995 tarihli mutabakat protokolü 18.05.1995 tarihli, 95.21/1 sa
yılı,
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- 2 6 -Isıpet'in, ana para ve % 75 faiz oranı üzerinden hesaplanan gecikme faizi ile birlikte KDV da
hil
191.684.398.535.-TL.hk
borcunun
107.969.607.434.-TL.sınm Şahin Petrol-den,
83.714.791.101.-TL.simn da Isı-Pet'ten tahsil edilmesi hususundaki 30.06.1995 tarihli mutabakat
protokolü 06.07.1995 tarihli, 95.32/1 sayılı,
Yönetim Kurulu kararları ile kabul edilerek işlem görmüştür. (Ek:29,30,31,32)
Bu mutabakat protokollerinin ortak yanı, adı geçen bayilerin ödeme programına göre borçla
rını ödemeleri halinde, Ofis tarafından açılmış bulunan alacak davaları, iflas davası, karşılıksız çek
le ilgili icra takibi, karşılıksız çekle ilgili olarak açılan ceza davalarından vazgeçilmesi ve Ofis ba
yiliklerinin yeniden ihdas edilmesidir.
Ofise olan borçları protokole bağlanan Özden Petrol ve Asya Petrol bu borçlarını ödemişler
dir. Isı-Pet'in borçlarının yaklaşık 87 Milyar.-TL.lık bölümü için ödeme yapılmaması nedeniyle
yeniden dava açılmıştır. Hora Petrol ise yapılan protokole rağmen ödeme yapmamaktadır. Hora
Petrolle ilgili hukuki ve cezai davalar bahsekonu protokol fesholunduğu için devam etmektedir.
(Ek: 33)
Öteyandan bahsekonu protokollerde yer alan borçlarını ödemeleri halinde açılmış davalardan
feragat edilmesi ve bayilerden Özden Petrolün ibra edilmesi yönündeki hükümlerin, bu bayilerin
protokollarda belirtilen borçları ile ilgili olduğundan, daha sonra adıgeçen bayilerin ilave borçları
nın tesbit edilmesi halinde bunlar için dava açılmasına herhangi bir engel teşkil etmemektedir.
Yukarıda belirtilen bayilerle protokol aktedilmesi, Ofis alacaklarının açılmış olan davalar sü
resince sürüncemede kalmadan bir an evvel tahsil edilmesi, bu bayilerin borçlarına cari % 144 nisbetindeki gecikme faizi yerine % 75 oranında gecikme faizi uygulanması, başlangıçta Ofis kaybı
olarak düşünülse de açılan davaların uzun süre devam edeceğinin kuvvetle muhtemel olması, bu
süre içerisinde anılan bayilerden ödeme planına göre yapılacak tahsilatların Ofisçe kullanılarak finans imkanına kavuşulması, ayrıca, bu bayilerin bayiliklerinin yeniden ihdas edilmesiyle Ofisin pa
zar payının düşmesinin önüne geçilmesi hususları dikkate alındığında, Ofis üst düzey yönetimince
son derece isabetli karar alındığı görülmektedir.
Öteyandan, İstanbul Bölge Müdürlüğünde 1992, 1993 ve 1994 yıllarında meydana gelen yol
suzluk olayları ile ilgili Kurumca yapılan çalışmalar devam ederken, çeşitli gazete ve televizyon
larda Ofisle ilgili haberler yayınlanmıştır.
- Milliyet Gazetesinin 23.3.1995 tarihli yazısında "PETROL OFİSİ SOYULUYOR"
- Posta Gazetesinin 23.3.1995 tarihli yayınında "PETROL OFİSİ SOYULUYOR, ANAP Bi
lecik Milletvekili Mehmet SEVEN Petrol Ofisinin organize bir suç şebekesi tarafından soyulduğu
nu belirterek Savcılığa suç duyurusunda bulundu,"
- Cumhuriyet Gazetesinin 5.4.1995 tarihli yayınında "Ö.İ Başkanvekili ve Petrol Ofisi Yöne
tim Kurulu Başkanı YEŞİLADA: YOLSUZLUK OLAĞAN ŞEYLER"
- Cumhuriyet Gazetesinin 17.4.1995 tarihli yayınında;" 125 Milyarlık yolsuzlukta sorumlu tu
tulan yöneticilere verilen cezalarda çifte standart uygulandı: PETROL OFİSİNDE ÖDÜL GİBİ
CEZA"
- Cumhuriyet Gazetesinin 24.3.1995 tarihli yayınında; "Sorumlular hala görevde: PETROL
OFİSİNDE YOLSUZLUĞA HOŞGÖRÜ"
- Hürriyet Gazetesinin 6.4.1995 tarihli yayınında; "PETROL OFİSİ YOLSUZLUĞU"
- Cumhuriyet Gazetesinin 4.4.1995 tarihli yayınında; "Petrol Ofisindeki 125 Milyar liralık çek
yolsuzluğu 1993 yılı bilançosuna tahsilat olarak yansıdı: BİLANÇODAN KALEM OYUNU"
- Zaman Gazetesinin bila tarihli yayınında; "Başbakan ÇİLLER, Petrol Ofisi ile ilgili olarak
ortaya atılan iddialar üzerine Başbakanlık Teftiş Kurulundan iki Başmüfettişi görevlendirdi: PET
ROL YOLSUZLUĞUNA ÇİLLER EL ATTI"
haberleri yayınlanmıştır. (Ek: 34)
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- 2 7 Ayrıca birçok kişi tarafından Ofiste usulsüz işlemler yapılmasıyla ilgili imzalı veya imzasız ih
bar mektuplan T.C. Cumhurbaşkanlığı Makamına, Devlet Denetleme Kuruluna, TBMM Dilekçe
Komisyonuna, Maliye Bakanlığına, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına, Petrol Ofisi Yönetim
Kuruluna ve POAŞ Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.
Yukarıda belirtilen basın haberleri ve ihbar mektuplarının genel konusu, ekseriyet itibariyle
10/5 sayılı TBMM Araştırma Komisyonunun oluşturulmasına yönelik önergede yer alan iddialar
dır ve bu iddialar, 1995 yılı içerisinde Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca incelettirilmiştir.
Başbakanlık Başmüfettişleri Muhsin BİÇER ve Selahaddin ERGÖNENÇ tarafından yapılan soruş
turma sonucunda Ofisteki çeşitli yolsuzluk ve usulsüzlük işlemleriyle ilgili 17.11.1995 tarihli, 173 sayılı inceleme ve soruşturma raporu tanzim edilmiş ve bu rapor 27.11.1995 gün ve TEF
TİŞ.M. 109 sayılı Başbakanlık Oluruna bağlanarak işlem görmüştür. (Ek: 35 )
Bahsekonu Başbakanlık Oluru ve bunun dayanağını oluşturan 17.11.1995 gün ve 17-3 sayılı
İnceleme ve Soruşturma Raporunda; İstanbul Bölge Müdürlüğünde meydana gelen yolsuzluk olay
larıyla ilgili Ofis müfettişlerince yapılan incelemeler ile hazırlanan raporlar hakkında ve inceleme
leri yapan Ofis Müfettişlerine herhangi bîr kusur atfedilmediği, Müfettiş raporlarının muhteva ve
ek belgeleri itibariyle yeterli olduğu, sözkonusu yolsuzluk olaylarının cereyan ettiği 1992,1993 ve
1994 yıllarında İstanbul Bölge Müdürlüğünde kendilerine verilen iş emri uyarınca inceleme yapan
Kurum Müfettişlerinden Müfettiş Zafer YAPICIOGLU ve M.Tansel GÜVEN dışında, yolsuzluğun
ortaya çıkarılmaması ve hazırlanan raporların uygunluğu konularında kusur atfedilmediği ve her
hangi bir sorumluluk yüklenmediği anlaşılmıştır.
Diğer taraftan, 26.12.1994 tarihli, 165-8 sayılı Soruşturma Raporuyla ihdas edilen ve İstanbul
Bölge Müdürlüğündeki yolsuzluk olaylarının tasfiyesini yapan ve Mehmet KONCA, Vedat EYİDİKER ile Nil YALTI'dan oluşan komisyon çalışmaları devam ederken, Ofis müfettişlerince de bu
komisyon çalışmalarını yönlendirmek ve kısa zamanda sonuçlanmasına yardımcı olmak üzere çe
şitli girişimlerde bulunulmuştur.
Şöyleki;
Başmüfettiş Bülent BATUR tarafından Petrol Ofisi A.Ş.Genel Müdürlüğüne - Teftiş Kurulu
Başkanlığı - gönderilen 18.12.1995 tarihli, 112/84 sayılı yazıda, İstanbul Bölge Muhasebe işlemle
rinin teftişini yaptığı sırada; yolsuzluk olayları ile görevli tasfiye elemanlarının çalışmalarına başa
rılı bir şekilde devam ettiğini, ancak, içinde Seçkin Petrolün de bulunduğu 10 ayrı hesabın bir ay
önce tasfiye edilmesinin gerektiğini belirtmiştir. Bahsekonu yazı 21.12.1995 tarihli, 030/1287 sa
yılı Genel Müdürlük onayına bağlanarak Muhasebe Daire Başkanlığına havale edilmiş, anılan Da
ire Başkanlığınca da sözkonusu Genel Müdürlük Olurunda yer alan hususlar, tasfiye komisyonu ça
lışmalarında dikkate alınmak üzere İstanbul Bölge Müdürlüğüne, 27.12.1995 gün ve 25932 sayılı
yazı ile talimatlandırılmıştır. (Ek: 36/A-7,8,9 )
Bunun üzerine, tasfiye komisyonu üyesi Vedat EYİDİKER tarafından Seçkin Petrolün hesap
ları tasfiye edilmiş ve hazırlanan bila tarihli rapor, Muhasebe Daire Başkanlığına intikal ettirilmiş,
adı geçen Daire Başkanlığınca da bu rapor, 05.01.1996 tarih ve 140-71 sayılı yazı ekinde POAŞ
Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilmiş, bilahare konu ile ilgili inceleme yapmakla Başmüfettiş
Bülent BATUR ve Müfettiş Bekir BİNGÖL görevlendirilmiştir.
(Ek: 37 Raporun 1,2,3 no'lu
ekleri.)
Adıgeçen Ofis Müfettişleri tarafından Seçkin Petrolle ilgili olarak tamzin edilen 03.04.1996
tarihli, 179/4 sayılı Soruşturma Raporunun "SONUÇ" bölümünde;
"Raporun başlangıç bölümünün ilgili başlığında belirtilen konu; kayıtlarla mevcut belgelere
dayalı olarak ve daha önce düzenlenmiş Müfettiş raporu gözönünde tutularak incelenmiş netice de;
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- 28 - Nakit karşılığında satışı yapılan bir kısım bayilere ait fatura tutarlarının aynı tarihli Seçkin
Petrol'ün müşteri kredisi mal alımlara dahil edildiği, bu faturalardaki mal bedellerine Seçkin Petrol'e uygulanan % 5,25 oranındaki müşteri kredi faizi tahakkuk ettirilmek ve bulunan faiz miktarı
nın da KDV.si hesaplanmak suretiyle anılan bayiin Ofise tevdi etmiş olduğu müşteri kredisi alım
larına ait mal bedeli çeklerine ilave edildiği,
- Sözkonusu faturalardaki KDV.sinin ise Seçkin Petrol Ltd.Şti.nin bu alımlarına ilişkin KDV.
çeklerine yazıldığı, böylece nakit tanzim edilen fatura tutarı ile bu faturaların mal bedellerine uy
gulanan müşteri kredi faizi ve bunlann KDVsi toplamı kadar olan 232.339.981.-TL. sının mevcut
nakit paradan alındığı, bu arada bahse konu çeklerin vadelerinde tahsil edilmek üzere ilgili hesap
lara tediye fişi düzenlendiği, böylece kasa denkliğinin sağlandığı,
- Bir kısım bayilerin açık çek mukabilinde aldıkları mal tutarlarının bir taraftan opsiyon süre
si içerisinde tahsilinin sağlanması amacıyla "101 Alman Çekler" hesabı borçlandırılırken, diğer ta
raftan bu mal bedellerine karşılık fatura tutarı da aynı tarihli Seçkin Petrol Ltd.Şti.nin müşteri kre
di alımlarına ilave edilerek hesaplanan müşteri kredi faizi ve bunun KDV.si ile birlikte anılan şir
ketin mal bedeli ve KDV. çeklerine 414.859.701.-TL. yazıldığı,
- Bu arada Seçkin Petrol'ün sözkonusu çeklerinin vadelerinde tahsili amacıyla ilgili hesaplara
tediye fişi düzenlenerek kasa denkliği sağlanırken, diğer bayilere ait fatura tutarları ile bu faturala
rın mal bedellerine uygulanan müşteri kredi faizi ve bunlann KDV.si toplamı olan 414.859.701.TL.nın kasadan nakit olarak alındığı,
- Ayrıca, muhtelif bayilerin nakit alımlarını veya bu faturalarda kayıtlı miktarların bir kısmı
nın küsuratları nakit el kasasında gösterilerek bakiyesini Seçkin Petrolün açık çekine yazmak sure
tiyle sözkonusu çeklerin diğer bayi çekleri ile birlikte "101 Alınan Çekler" hesabına intikali için te
diye fişi düzenlendiği, böylece toplam 2.197.852.805.-TL. nın Ofis kasasından alınarak Seçkin Pet
rol'ün çeklerine yazıldığı ve tahsilatının sağlandığı,
- Seçkin Petrol Şirketine ait toplam 246.938.572.-TL.lık nakit tahsilatın, anılan bayiin aynı
günkü çeklerine ilave edilerek ayrıca tahsil edildiği, dolayısıyla bu kadarlık meblağın kasadan na
kit olarak alındığı izleniminin verildiği,
- Ancak her halükarda bu meblağın bir bayi alacağı olarak mütalaa edilmesinin mümkün gö
rülmediği,
- Zira, sözkonusu faturaların tanzim tarihi itibariyle anılan bayiin provizyon limitinde aşımlar
meydana gelmesi, bilgisayardan açık çek karşılığı fatura düzenlenmesine imkan vermediği, bu ne
denle, bilgisayardan alınan faturaların ödeme şekli hanesinde "nakit" yazıldığı, ancak fatura tutar
larının açık çekle tahsil edildiği, yani gerçekte açık çekle ödediği mal bedelini bayi bilgisayar sis
teminin çalışması gereği nakit ödemiş gibi göründüğü, bu durumda bayiden mükerrer tahsilat ya
pılmış izlenimini verdiği, mevcut uygulamanın sadece Seçkin Petrol için değil diğer bayiler için de
sözkonusu olduğu,
- Bu açıklamalarımızdan
sonra inceleme konumuz olayda çıkan mali portrenin
3.091.991.069.-TL. sına baliğ olduğu, ancak bu miktardan 246.938.572.-TL.sının düşülmesi gerek
tiği, böylece (3.091.991.069.- - 246.938.572.-) 2.845.052.497.-TL.nın aynı zamanda bayiin
Ofis'ten talep ettiği alacak olarak karşımıza çıktığı,
- Bununla beraber, kayıtlar üzerinde bayiden tahsil edilmiş gibi görünen 2.845.052.497.-TL.lık
çek bedellerinin Ofis banka hesaplarına girdiğini açık bir şekilde görmenin mümkün olmadığı, zi
ra muhasebe fişleri ekinde bankalara verilen çeklere ait çek döküm listesinin bulunmaması, günlük
çeklerin banka hesaplarına global olarak girmesi nedeniyle sözkonusu meblağın tahsil edilip, edil
mediğinin tesbitinin imkansız hale geldiği,
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_ 2 9 - Bu nedenle adıgeçen bayiin kayıtlarına müracaat edildiği, ancak bayi kendi çalıştığı banka
ya ait hesap ekstresi haricinde hiçbir kayıt getirrnediği, her ne kadar 2.845.052.497.-TL.hk çek be
deli Ofis kayıtlarına göre bayiden alınmış ve bayiin Ofise ibraz ettiği kendi banka hesabından çe
kilmiş gibi görünmekte ise de yukarıda belirtildiği üzere sözkonusu çeklerin Ofis banka hesapları
na girişinin olduğunu görmenin mümkün olmadığı,
- Bu durumun, ancak bayiin kendi çalıştığı bankadan çek fotokopilerini alıp Ofise ibraz etme
siyle açıklığa kavuşacağı, bu husus bayie bildirilmesine rağmen adı geçen bayiin bugüne kadar çek
fotokopilerini temin edemediği, dolayısıyla bugün için 2.845.054.497.-TL. sının bayi alacağı ola
rak kabul edilmesinin sözkonusu olamıyacağı,
- Bir an için bayi 2.845.054.497.-TL.lık çek fotokopilerini kendi bankasından temin ederek
Ofise ibraz etse ve sözkonusu çeklerin tamanının Petrol Ofisi adına düzenlenmiş olduğu görülse
dahi, adı geçen bayie sözkonusu meblağı bu aşamada ödemenin doğru olmayacağı,
- Zira, bu kadar yüksek bir meblağın bayiin bilgisi olmadan hesaplardan çekilmesinin sözko
nusu olamıyacağı, ayrıca bir şirketin mal almadan açıktan böyle bir parayı Ofise ödemesinin düşünülemiyeceği,
- Her ne kadar bayi o dönemde rahatsız olduğunu, hesaplan ile ilgilenemediğini ve muhasebe
kayıtlarının düzgün olmadığını ileri sürmekte ise de; bayiin açıklamalarının basiretli bir tüccar dav
ranışı ile bağdaşmadığı ve tatmin edici olmadığı,
- Bayiin şirketle ilgilenemeyecek düzeyde rahatsız olduğunu kabul etsek bile, şirketi atıl du
rumda bırakmamak için gerek ticari, gerekse mali konularda ilgilenebilecek ikinci bir yetkilinin şir
kette görev yapmış olması gerekeceği, dolayısıyla yaklaşık 3 milyar liralık bir paranın bayiin ban
ka hesaplarından çekilmesine kayıtsız kalmasının mümkün olamıyacağı,
- Kaldı ki, bayiin bu alacağını 2 yıl sonra gündeme getirmesi kuşkusuz sahibe yaratan bir du
rum olduğu,
- Diğer taraftan İstanbul Bölge Müdürlüğünün bayilerle olan parasal ilişkisinde son derece gi
rift bir rol oynayan Adnan BARLAH'ın bayi veya yetkilisi ile menfaat karşılığı anlaşarak bayie na
kit ödemede bulunup, karşılığında bayi tarafından verilen çekleri doldurup bankaya tahsile gönder
diği, böylece bayie belli bir zaman dilimi içerisinde faizsiz kredi, yani finans imkanı yaratmış ola
bileceğinin akla geldiği,
- Nitekim, Seçkin Petrol Ltd.Şti.nin 170.470.600.-TL. tutarındaki 9.2.1994 tarihli 218140
no.lu Garanti Bankası çekinin karşılıksız çıkması ve bilahare adı geçen bayi tarafından karşılıksız
çek tutarının faiz ve KDV. ile birlikte Ofise nakit olarak yatırmasının yukarıdaki görüşümüzü doğ
ruladığı,
- Bunun anlamı Seçkin Petrol'e Ofis kasasından 170.470.600.-TL. nakit verildiği, buna karşı
lık aynı miktarda çek alınarak tahsile gönderildiği, yani bayie Ofis kasasından ödenen nakitin bel
li bir süre sonra çekle tahsil edildiği, ancak, bayiin çekinin karşılıksız çıkması üzerine, 9.2.1994 ta
rihinde bayie ödenen nakit paranın 16.2.1994 tarihinde bayiden tekrar nakit olarak tahsil edildiği,
- Faturası bulunmayan yani herhangi bir mal bedelinin karşılığı olmayan 170.470.600.-TL.lık
karşılıksız çekin bayi tarafından nakten Ofis kasasına yatırılmasındaki amacın 9.2.1994 tarihinde
Ofis kasasından kendisine verilen 170.470.600.-TL.smı belli bir süre kullandıktan sonra ödediği
sonucunun ortaya çıktığı,
- Ancak, bu iddiamızın ne derece gerçek olabileceği Adnan BARLAH'ın gerekçeli olarak ya
pacağı açıklamalarla gün ışığına çıkabileceği,
- Mevcut uygulamada bayi çekinin Ofis veznesine bayi. sipariş mektubu ve fatura ile birlikte
intikal ettiği, dolayısıyla sipariş mektubu ve fatura olmaksızın bayi çekini veya çeklerini koçan ha
linde Adnan BARLAH'a vermiş ise ortaya çıkan olumsuzlukların Ofisi bağlamayacağı, zira, Ofis
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- 3 0 mevzuatında yeralmayan bu tür uygulamaların sorumlusunun Seçkin Petrol Ltd.Şti. yetkilileri ol-.
duğu, dolayısıyla ortaya çıkacak bayi alacağının Ofisi ilgilendirmediği, bunun direkt bayi ile Ad
nan BÂRLAH arasında bir işlem olarak görülmesi gerektiği,
- Öte yandan, Seçkin Petrol Ltd.Şti.nin karşılıksız çekleri ile ilgili Başmüfettiş Nuri ARDIÇ
tarafından düzenlenen 7.6.1994 + 99/3 sayılı raporda yeralan çek sayı ve tutarlarının doğru oldu- Ancak sözü edilen raporda yeralan 170.470.600.-TL. tutarındaki 9.2.1994 tarihli Garanti
Bankası çeki karşılığında fatura bulunmadığı ve karşılıksız çıkan çek tutarının adıgeçen bayi tara
fından Ofis veznesine nakten ödendiği, bu nedenle sözkonusu çekle ilgili olarak bu aşamada yapı
lacak bir işlem bulunmadığı,
- Sözü edilen çekin karşılığında fatura bulunmadığı hususunun Başmüfettiş Nuri ARDIÇ'in
raporunda yeralmamasının bir eksiklik olarak görmenin doğru olmayacağı, zira, bayiin karşılıksız
çeklerini inceleyen bir müfettişin karşılıksız çıkan ve bayi tarafından Ofis veznesine nakten yatırı
lan çekin faturasının olup olmadığına bakmamasının son derece doğal olduğu,
- Ayrıca, basiretli bir tüccarın faturası bulunmayan karşılıksız çek bedelini Ofise nakten öde
mesinin mantıkla bağdaşmıyacağı, böyle bir uygulamanın bugün dahi Müfettişliğimizce de olabi
lirliğinin düşünülmesinin mümkün olmadığı,
- Kaldı ki, bedeli tahsil edilmiş karşılıksız çekin faturasının olup olmadığını araştırmamanın
bir Ofis kaybına nedenolmadığı, böyle bir durumun ancak bayiin şikayeti ile ortaya çıkabileceği,
aksi takdirde bedeli ödenmiş her karşılıksız çekin faturasının olup olmadığının araştırılması gerek
tiği, bunun da son derece gereksiz, anlamsız ve mesai kaybına neden olacak bir çalışma olmaktan
öteye gitmeyeceği,
- Netice olarak, adıgeçen bayiin teminat mektupları ve cari hesap alacakları dikkate alındığın
da Ofise karşılıksız çekten dolayı 728.712.645.-TL. borçlu olduğunun anlaşıldığı,
- Diğer taraftan, Seçkin Petrol'e yapılan benzer uygulamanın Ofisle bir bağlantısı bulunmayan
Özosmanlı Petrol'e de yapıldığının görüldüğü, dolayısıyla adıgeçen bayiin Ofis muhasebe kayıtlarındaki işlemlerinin tasfiye edilmesi gerektiği,
sonuç ve kanaatına varılmıştır.
Bu itibarla;
AVCEZAİ YÖNDEN:
Raporumuzdaki benzer olaylardan dolayı Adnan BARLAH ve diğer ilgililer daha önce Ağır
Ceza Mahkemesine intikal ettirildiğinden inceleme konumuzun bir kez de Hukuk Müşavirliğince
değerlendirilmesinden sonra raporumuzun davanın devam ettiği Ağır Ceza Mahkemesine delil ola
rak sunulmasında ve ilave suç duyurusunda bulunulmasında yarar görülmesi halinde bu işlemin
Hukuk Müşavirliğince yapılmasını uygun görmekteyiz.
B^ DİSİPLİN YÖNÜNDEN:
İnceleme konumuz olayın, 1994 yılında İstanbul Bölge Müdürlüğünde ortaya çıkan ve
26.12.1994 + 165-8 sayılı rapora konu olan olayla doğrudan ilgili olması ve sözkonusu raporda da,
personele gerekli disiplin cezasının teklif edilip, uygulanması nedeniyle, ayrıca disiplin cezası ter
tibine gerek duyulmamıştır.
Ç) İDARİ YÖNDEN:
1- Bayiin karşılıksız çekleri nedeniyle hakkında Hukuk Müşavirliğince dava yoluna gidilip ic
ra takibine geçilmesi, davanın da halen sürmesi nedeniyle, sözkonusu dava ile birlikte mütalaa edilTürkiye Büyük Millet Meclisi
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- 31 mek ayrıca, hukuki açıdan değerlendirilip lüzumu halinde gerekli işleme başvurulmak üzere, rapo
rumuzun bir nüshasının anılan Müşavirliğe intikal ettirilmesini,
2- Petrol Ofisi bayii olmadığı anlaşılan ve faturası bulunmadığı halde, Tütünbank'a ait
130.277.300.-TL. tutarlı olan 26.5.1994 + 4542910 sayılı ve 159.243.300.-TL. tutarlı olan
26.5.1994 + 4542909 sayılı çekleri tahsil edilen Özosmanlı Petrol Şirketinin, İstanbul Bölge Mü
dürlüğündeki işlemlerinin, anılan Bölgenin Muhasebe Servisince incelenerek, sonucun Teftiş Ku
rulu Başkanlığına bildirilmesini,
3- Raporumuzun 16 no.lu ekinde belirtilen, İstanbul Bölge Müdürlüğünde muhafaza edilen ve
zamanında tahsile gönderilmeyerek bedelleri teminat mektubunun nakte çevrilmesi suretiyle tahsil
edilmiş bulunan Seçkin Petrol'e ait 13 adet banka çekinin hıfzedilmek ve gerektiğinde tesbit dava
sında kullanılmak üzere İstanbul Bölge Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğine teslim edilmesini,
4- Seçkin Petrol Ltd.Şti., dava konusu yapılan 728.712.645.-TL.lık karşılıksız çeklerini belir
li bir itfa planı içerisinde ödemeyi kabul ettiğinden, adıgeçen bayiin Genel Müdürlük Finansman
Daire Başkanlığına davet edilerek gerekli görüşmelerde bulunulmasını,
uygun görmekteyiz.
D) OFİS ŞAHSİ HAKKI YÖNÜNDEN:
Yukarıda "inceleme ve çözümleme" bölümünde de görüleceği üzere; Seçkin Petrol ile Ofisi
miz arasındaki ticari ilişkilerden doğan ihtilaflar, iki bölüm halinde ele alınarak irdelenmiştir.
Raporumuzun " 1 " bölümünde ele alınan konu ile ilgili olarak, bu aşamada kaybolan Ofis Şah
si Hakkı bulunmamaktadır.
Raporun "2" bölümünde belirtilen Ofis Şahsi Hakkı, daha önce Başmüfettiş Nuri ARDIÇ ta
rafından düzenlenen 7.6.1994 + 99/3 sayılı raporda incelenip, gerekli önerilerde bulunduğundan,
bu konuda ayrıca bir öneride bulunulmamıştır.
İfadelerine yer verilmiş ve bahsekonu rapor 05.04.1996 tarihli, 030/232 sayılı Genel Müdür
lük oluruna bağlanarak işlem görmüştür. (Ek: 37)
Diğer taraftan, sözkonusu raporun 2 no'lu önerisinde Petrol Ofisi bayii olmadığı anlaşılan ve
faturası bulunmadığı halde, Tütünbank'a ait 130.277.300.-TL. tutarlı olan 26.5.1994 + 4542910 ve
159.243.300.-TL. tutarlı olan 26.5.1994 + 4542909 sayılı çekleri tahsil edilen Özosmanlı Petrol
Şirketinin, İstanbul Bölge Müdürlüğündeki işlemlerinin, anılan Bölgenin Muhasebe Servisince in
celenerek Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilmesinin yer alması üzerine, Özosmanlı Petrolle ilgili
konular, İstanbul Bölge Muhasebe Şefi Nil YALTI ile İzmit Bölge Muhasebe elemanı Vedat EYİDİKER tarafından incelenmiş ve 19.07.1996 tarihli rapor düzenlenerek Genel Müdürlük Muhase
be Daire Başkanlığına gönderilmiştir. Adıgeçen Daire Başkanlığınca da sözkonusu rapor ve ekleri
Teftiş Kuruluna intikal ettirilmiş, bilahare konu ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere Müfettiş
Bekir BİNGÖL görevlendirilmiştir. (Ek: 38 Raporun 1,2,3 no'lu ekleri.)
Özosmanlı Petrolle alakalı olarak Müfettiş Bekir BİNGÖL tarafından düzenlenen 09.10.1996
tarihli, 36/7 sayılı Soruşturma Raporunun "SONUÇ" bölümünde;
"Genel Müdürlüğün - Teftiş Kurulu Başkanlığı - 24.07.1996 tarih, 622/9 sayılı talimatı uya
rınca İstanbul Bölge Müdürlüğü kasasından nakit para alınarak yerine Özosmanlı Petrol Şirketine
ait çeklerin konulması hususunun incelenmesi sonucunda;
- Bahsekonu işlemlerin incelenmesini teminen Genel Müdürlükçe komisyon olarak görevlen
dirilen İstanbul Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şefi Nil YALTI ile İzmit Bölge Müdürlüğü muhase
be elemanı Vedat EYİDİKER'ce; İstanbul Bölge Müdürlüğünde ortaya çıkarılan yolsuzluk olayı
ile ilgili olarak gerek Başmüfettişler Ali AKÇIN, Bülent BATUR ve Şükrü GÖKSU tarafından dü
zenlenen 26.12.1994+165-8 sayılı soruşturma raporu, gerekse bundan sonra düzenlenen raporlarda
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- 3 2 yeraldığı üzere günlük kasa tediye ve tahsil fişlerinin ekinde çek döküm listeleri ile günlük işlem
lerin sonucunda tanzim edilmesi gereken kasa sayım zabıtlarının bulunmaması nedenleriyle ilgili
bankalardan temin edilen ve Ofisçe bu bankalara verilen çeklerin kayıtlı olduğu listelerden, Ofis
kasasından alındığı belirlenen 10.616.034.200.-TL.nin yerine Ofisle herhangi bir bayilik veya iş
ilişkisi olmayan Ozosmanh Petrol Şirketine ait çeklerin konularak tahsile gönderildiğinin tesbit
edildiği,
- Sözkonusu listelerin Müfettişliğimizce incelenmesinde ise muhtelif günlerde
1.274.314.200.-TL.nin daha kasadan alınarak yerine anılan şirkete ait çeklerin konulduğunun be
lirlenmesiyle, Ozosmanh Petrol Şirketine ait çek toplamının (10.616.034.200+1.274.314.200)
11.890.348.400.-TL.na baliğ olduğu,
- Öte yandan yapılan araştırmada Ozosmanh Petrol Şirketinin, 10.11.1992 tarihli, 3767 sayılı
Türkiye Ticaret Gazetesinde yayınlanan ve şirket ortaklarının, İstanbul Bölge eski Veznedarı Ad
nan ÇOBAN'ın yakın akrabaları Özcan ÇOBAN ve Polat ÇOBAN olan Ozosmanh Petrol Taahhüt
Sanayi ve Dahili Ticaret Ltd.Şti. olduğunun anlaşıldığı, ayrıca, anılan şirket adına Tütünbank Av
cılar Şube Müdürlüğü nezdinde Kasım 1993 ayı içerisinde 6200303 no'lu hesabın açıldığı ve Ofi
se verilen çeklerin bu hesaba ait olduğunun belirlendiği,
- Diğer taraftan, adıgeçen banka şubesinde, aynı tarihte Adnan ÇOBAN adına da 6000235
no'lu hesabın açıldığı ve sözkonusu hesapların, İstanbul Bölge Müdürlüğündeki yolsuzluk olayla
rının ortaya çıkarıldığı Eylül 1994 ayından itibaren işlem görmediklerinin öğrenildiği, ancak, her
iki hesabın ayrıntılı dökümlerinin, banka hesaplarının gizliliği nedeniyle almanın mümkün olmadığı,
- Bu durumda günlük kasa tediye tahsil fişlerinin ekinde çek döküm listelerinin olmaması, İs
tanbul Bölge Müdürlüğündeki yolsuzluk olaylarının meydana geldiği 1992-1993 ve 1994 yıllarına
ait, Ofisçe bankalara tevdi edilen çeklerin kaydedildiği listelerin tamamının ilgili bankalardan te
min edilememesi, Ozosmanh Petrol Şirketine ait çeklerin seri numarası takip edecek şekilde Ofis
kayıtlarında görülmesi, adıgeçen Şirketin Tütünbank Avcılar Şube Müdürlüğü nezdindeki banka
hesabının ayrıntılı dökümlerinin kanuni müeyyideler nedeniyle Müfettişliğimize ibraz edilmemesi
gözönüne alınarak Ofis kasasından alınan para miktarını tesbit etmek amacıyla gerek bahsekonu
komisyon raporunda, gerekse Müfettişi iği mi zce ortaya çıkarılan günler itibariyle günlük satışların
kasaya intikali, ilgili hesapların borçlandırılmasına yönelik tediye fişlerinin düzenlenmesi ve genel
olarak kasa işlemlerinin bir bütün halinde incelendiği,
- Yapılan araştırmada günlük satışların kasaya intikal eden kısımlarının doğru olduğu, ancak
101001 000005 no'lu Alman Çekler Hesabına fazla tediye edilen 19.798.244.769.-TL, vesair iş
lemler nedeniyle oluşan 42.448.123.-TL.lık kasa açığı ile İstanbul Bölge Müdürlüğü kasasından
alınan para miktarının cem'an (19.798.244.769 + 42.448.123) 19.840.692.892.-TL.na baliğ oldu
ğunun hesaplandığı,
- Öteyandan 02.05.1994 ve 18.05.1994 günlü kasa işlemlerine ait tahsil-tediye fişleri ile eki
belgelerin bulunamaması nedeniyle bu günlere ait kasadan alman para miktarının fiilen tesbit et
menin mümkün olmadığı,
- Bahsekonu meblağın 11.890.348.400.-TL.lık kısmının yerine Ozosmanh Petrol Şirketine ait
muhtelif tarih ve sayılı çeklerin konulduğu ve bu çeklerin 5 günlük çeklerle birlikte sonra tahsil
edildiği, böylece adıgeçen şirketin, Ofisten alındığı belirlenen paraları sermaye edindiklerinin an
laşıldığı,
- Diğer taraftan, incelemelerimiz dışındaki günlerde de kasadan büyük miktarda para alındığı
nın anlaşıldığı, ancak kesin rakamın ortaya çıkarılabilmesinin, İstanbul Bölge Müdürlüğünde orta
ya çıkarılan yolsuzluk olaylarını tasfiye eden komisyon tarafından günlük kasa işlemlerinin kont
rol edilmesi, Tütünbank Avcılar Şube Müdürlüğü nezdindeki Ozosmanh Petrol Şirketi ile Adnan
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birlikte incelenmesi halinde mümkün olabileceği,
- Öteyandan, kasadan alındığı tesbit edilen ve Ofise geri ödendiğine dair herhangi bir belge ve
ya Özosmanlı Petrol Şirketine ait çek bulunmayan 7.950.979.348.- TL.sından ise, zamanın İstan
bul Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şube Müdürü Necla TOPRAK, Muhasebe Müdür Yardımcısı
Beyhan ÖKTEN, Finansman Şefi Adnan BARLAH, Veznedar adnan Çoban ve Finansman Memu
ru Süreyya SELVİ'nin sorumlu oldukları,
- Ancak, mezkur meblağın kasadan alınmasının 101001.000005 no.lu Alman Çekler Hesabı
nın fazla borçlandırılması suretiyle gerçekleştirildiği, bahsekonu hesabın 1994 yılındaki tasfiyesi
nin ise Mehmet KONCA tarafından yapıldığının öğrenildiği, adıgeçenin şu an sözleşmesinin fesh
edilmesi ve sözkonusu tasfiyeye yönelik kayıtların bulunamaması nedenleriyle, 7.950.979.348.TL. tutarındaki zimmetin anılan muhasebe personeli hakkında 31.12.1994+5/1 ve 05.05.1994+2/1
sayılı izahnamelerle savcılığa suç duyurusunda bulunulan zimmet fiili içerisine dahil olup olmadı
ğı hakkında tereddüte düşüldüğü, konunun kesin olarak belirlenebilmesinin, İstanbul Bölge Müdür
lüğünde oluşturulan ve 1992, 1993, 1994 yılları ile 1995 yılının ilk 4 aylık kasa işlemlerini tasfiye
edecek komisyon çalışmalarından sonra mümkün olabileceği,
sonuç ve kanaatine varılmıştır.
Bu itibarla;
A-) CHZAİ YÖNDEN
İnceleme konumuzla ilgili olarak ayrıca izahname tanzim edilecektir.

P-) DİSİPLİN YÖNÜNDEN
1) Raporumuzun önceki bölümlerinde izah edildiği üzere, 101001000005 no'lu Alınan Çekler
Hesabına fazla tediye edilen 19.798.244.769.-TL ile çeşitli muhasebe işlemleri nedeniyle oluşan
42.448.123.- TL.lık kasa noksanlığı olmak üzere cem'an (19.798.244.769- + 42.448.123)
19.840.692.892.- TL.nı İstanbul Bölge Müdürlüğü kasasından almak, bu meblağın
11.890.348.400.-TL.lık kısmı için, Ofisle herhangi bir bayilik ve iş ilişkisi bulunmayan Özosman
lı Petrol Taahhüt Sanayi ve Dahili Ticaret Ltd.Şti.ne ait muhtelif tarih ve sayılı çeklerin doldurula
rak tahsilini sağlamak, Ofise geri ödendiğine dair herhangi bir belge veya adıgeçen şirkete ait çek
bulunmayan 7.950.979.348.-TL.nı zimmetine geçirmek, 02.05.1994 ve 18.05.1994 tarihli kasa iş
lemlerine ait belgeleri kaybetmek fiillerini işleyen İstanbul Bölge Müdürlüğü eski Muhasebe Şube
Müdürü Necla TOPRAK'ın, Petrol Ofisi A.Ş. Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin 86/1 maddesi
hükmü uyarınca "SÖZLEŞMENİN FESHİ" cezası ile,
2) Aynı fiilleri işleyen eski Muhasebe Müdür Yardımcısı Beyhan ÖKTEN, eski Finansman
Şefi Adnan BARLAH, eski Veznedar Adnan ÇOBAN ve eski Finansman Memuru Süreyya SEL
Vİ'nin, o dönemde yürürlükte bulanan 13.Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 76/D maddesine
göre "İŞTEN ÇIKARMA" cezası ile,
tecziye edilmeleri gerekmekte ise de Adnan BARLAH'ın 14.08.1994 tarihinde emekli olma
sı, diğer personelin de iş akidlerinin fesh edilmesi nedenleriyle, bu durumun adıgeçenlerin perso
nel dosyalarına dere edilmesini uygun görmekteyiz.
C-) İDARİ YÖNDEN
1) 1992,1993 ve 1994 yıllarında İstanbul Bölge Müdürlüğü (Haramidere Tesisleri) tarafından
bayi, müşteri ve resmi kuruluşlardan alınan ve tahsil edilmek üzere bankalara verilen çeklerin, ban
kalarca kaydedildiği çek döküm listelerinin, ilgili bankalardan temin edilmesi,
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- 3 4 2) Tütünbank Avcılar Şube Müdürlüğü nezdinde bulunan Ozosmanlı Petrol Taahhüt Sanayi ve
Dahili Ticaret Ltd.Şti. ile Adnan ÇOBAN'a ait banka hesaplarının ayrıntılı dökümlerinin temin
edilmesi,
hususlarında Muhasebe Daire Başkanlığına talimat verilmesini,
3) istanbul Bölge Müdürlüğünde meydana gelen yolsuzluk olayları ile ilgili olarak Muhasebe
hesaplarını tasfiye eden komisyonca, 1992, 1993 ve 1994 yıllarına ait kasa işlemlerinin, bahsekonu çek ve hesap döküm listeleride dikkate alınarak incelenmesini bu suretle kasadan alınan nakit
paraların tesbit edilmesini, müteakip sonuçtan Teftiş Kurulu Başkanlığına bilgi verilmesini,
4) Raporumuzun önceki bölümlerinde izah edildiği üzere istanbul Bölge Müdürlüğü kasasın
dan alman ve Ozosmanlı Petrol Taahhüt Sanayi ve Dahili Ticaret Ltd.Şti.ne ait muhtelif tarih ve
sayılı çeklerle Ofise geri ödendiği anlaşılan 11.890.348.000.-TL.nın geri ödeme tarihleri ile o dö
nemde yürürlükte ve Ofis alacaklarına uygulanan faiz oranlan dikkate alınarak hesaplanacak ge
cikme faizlerinin, istanbul Bölge Müdürlüğünde oluşturulan komisyon tarafından hesaplanmasını
müteakip adıgeçen şirketten tahsil edilmesini,
5) istanbul Bölge Müdürlüğü arşivinin en kısa zamanda usulüne uygun olarak düzenlenmesi
suretiyle dağınıklığın önlenmesi hususunda adıgeçen Bölge Müdürlüğüne talimat verilmesini,
uygun görmekteyiz.

P-OFfS ŞAHSI HAKKI YÖNÜNDEN
Raporumuzun önceki bölümlerinde izah edildiği üzere istanbul Bölge Müdürlüğü kasasından
toplam 19.840.692.892.-TL alınarak bunun 11.890.348.400.-TL.sının Ozosmanlı Petrol Şirketine
ait çeklerle tahsil edildiği; 7.950.979.348.- TL.sının ise Ofise geri ödendiğine dair herhangi bir bel
ge bulunamadığı anlaşılmıştır. Ozosmanlı Petrol Şirketince Ofise geri ödendiği anlaşılan
11.890.348.400.- TLnın geri ödenme tarihleri ile o dönemde yürürlükte olan ve Ofis alacaklarına
uygulanan faiz oranları dikkate alınarak hesaplanacak gecikme faizlerinin Ozosmanlı Petrol Taah
hüt Sanayi ve Dahili Ticaret Ltd.Şti.den tahsil edilmesi; Ofise geri ödendiğine dair belge bulunma
yan 7.950.979.348.-TL.nin ise istanbul Bölge MvldÜrittğtinde oluşturulan tasfiye komisyonu çalış
masından sonra varılacak sonuca göre Necla TOPRAK, Beyhan ÖKTEN, Adnan BARLAH, Ad
nan ÇOBAN ve Süreyya SELVÎ'den müştereken ve müteselsilen tahsil edlimesi halinde kaybol
muş Ofis Şahsi Hakkı mevzu bahis olmayacaktır."
ifadelerine yer verilmiş ve bahsekonu rapor 06.11.1996 tarihli, 030/1040 sayılı Genel Müdür
lük Oluruna bağlanarak işlem görmüştür. Ayrıca, Müfettiş Bekir BİNGÖL tarafından Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına hitaben tanzim edilen 18.10.1996 tarih, 1-1 sayılı izahnamede, Ozos
manlı Petrol Şirketinin sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. (EK: 38,39)
Dolayısıyla, gerek Seçkin Petrol, gerekse Ozosmanlı Petrol'e ilgili konular Ofis Müfettişlerin
ce ortaya çıkarılmış ve bilahare muhasebe elemanlarınca yapılan tasfiye çalışmasından sonra ge
rekli soruşturmalar yine Ofis Müfettişlerince yapılmıştır.
Bu durumda, Seçkin Petrol'un herhangi bir mal alımından olamadığı halde Ofis kasasında alı
nan toplam 2.845.052.497.-TL ile Ofis bayisi olmamasına rağmen Ozosmanlı Petrole ait çekler
kullanılmak suretiyle Ofis kasasından alman 11.890.348.400.-TL'nın adı geçen şirketlerce serma
ye edinildiği anlaşılmıştır.
Öteyandan, Ozosmanlı Petrol ile ilgili incelemeleri yapan Müfettiş Bekir BlNGÖL, istanbul
Bayii Gökhan Petrolün çeklerinin geç tahsil edilmesi hususunda düzenlediği 26.11.1996 tarih, 37/8
sayılı Soruşturma Raporu, 02.12.1996 tarih, 030/1173 sayılı Genel Müdürlük Oluruna bağlanarak
işlem görmüştür. Bahsekonu raporda, Gökhan Petrolün İstanbul Bölge Müdürlüğünden almış oldu
ğu mal bedellerinin geç tahsilatıyla ilgili olarak Kurum tarafından hesaplanan 99.016.420.-TL.sı
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re toplam 116.862.900.-TL.nin, Muhasebe Daire Başkanlığının 06.12.1996 tarih, 3490/2692 sayılı
yazısına istinaden İstanbul Bölge Müdürlüğünce 19.12.1996+91619 sayılı tahsil fişi ile adıgeçen
bayiden tahsil edildiği anlaşılmıştır. (Ek: 40)

istanbul Bölge Müdürlüğü Muhasebe servisinde 1992, 1993 ve 1994 yıllarında meydana ge
len yolsuzluk olayı ve usulsüz işlemlerin ortaya çıkmasından sonra POAŞ Teftiş Kurulu Başkanı
Yalçın GÖKÇE tarafından iş cetvellerindeki işleri müsait olan ve o anda Ankara'da bulunan Baş
müfettiş Ali AKÇIN'ın Başkanlığında, Başmüfettişler Bülent BATUR, Mustafa TEKER, Nuri AR
DIÇ ve Şükrü GÖKSU görevlendirilmiştir.
Adıgeçen Başmüfettişler incelemelerine 01.11.1994 tarihinde başlamışlardır. Tarama yöntemi
ile yapılan incelemelerde konuyla ilgili veya ilgisiz tüm belgelerin tek tek ele alınıp değerlendiril
mesi ve kontrol edilmesi gerektiğinden; İstanbul Bölge Müdürlüğünde ise, 1000'e yakın bayi ol
masını, muhasebe işlemlerinin çok bozuk ve istenilen belgelerin bulunmamasını, hesapların tasfıyelik bir durumda olmasını ve 1992,1993 ve 1994 yıllarına ait işlemlerin tarama yöntemi ile ince
lenmesi halinde yolsuzluk olaylarının çok uzun bir zamanda sonuçlanacağını, bu şekilde Ofis za
rarının tesbitinde gecikmeye yol açılacağı ve bu arada belge, bilgi ve delillerin ortadan kaldırılabi
leceğini, suçlulannm kaçabileceğini dikkate alan Müfettişler özellikle yolsuzluk yapılan hesaplar
üzerinde incelemelerini yoğunlaştırmışlardır.
İncelemeler sırasında, yolsuzluk olaylarına adı karışan bir kısım bayiler ile bankalarla muta
bakat yapılması amacıyla Finansman Daire Eski Başkanı Celalettin DÖVER 'de İstanbul Bölge
Müdürlüğüne gitmiştir. Aldıklan mal bedellerini ödememek suretiyle Ofise borçlu olduğu tesbit
edilen bayilerle görüşmeler yapmış, bu görüşmelere zaman zaman Müfettişlerde katılmıştır. Daha
sonra, Celalettin DÖVER'in talebi üzerine POAŞ Hukuk Müşavirliğince hazırlanan taahhütname
örneği, Celalettin DÖVER'e faksla iletilmiş ve bu bayilere, soruşturma sonucunda tesbit edilecek
borçlarını ödeyeceklerine dair taahhütnameler imzalatılmıştır. Ayrıca, Kök Petrol, Hora Petrol, Isıpet, İzcan Petrol ile Asya Petrol'den daha sonra belirlenecek borçlarını ödemeleri amacıyla Petrol
Ofisi adına düzenlenmiş boş çekler Bölge Müdür Yardımcısı Erol YILDIRIM tarafından teslim
alınmıştır. Ancak, yolsuzluk olayının basında yer alması üzerine o ana kadar tesbit edilen Kök Pet
rol, Hora Petrol, Isı-pet ve İzcan Petrolün toplam 41 milyar Tl.lık borçları Celalettin DÖVER'in ta
limatıyla sözkonusu açık çeklere yazılmak suretiyle tahsile gönderilmiş, bunlarda karşılıksız çık
mıştır.
Ofisi dolandırdığı tesbit edilen bayilerden taahhütname ve Ofis adına tanzim edilmiş açık çek
lerin alınması, Ofis kaybının kambiyo senedine bağlanması açısından son derece isabetli olmakla
birlikte, bayilerin kesin borçları tesbit edilmeden bu çeklerin tahsile gönderilmesinde hata yapıl
mıştır.
Yolsuzluk olaylarının basına yansıması üzerine, sorumlular hakkında bir an önce işlem yapıl
ması ve Ofis alacağının yasal yollardan tahsilinin sağlanması amacıyla Petrol Ofisi Eski Genel Mü
dürü Mustafa Korel AYTAÇ ile POAŞ Yönetim Kurulu Üyelerince, o ana kadar elde edilen tesbitlere göre raporun bir an önce tanzim edilmesi istenilmiş, böylece, adıgeçen Müfettişler yaklaşık 1,5
aylık incelemelerden sonra Aralık 1994 ayında, İstanbul Bölge Müdürlüğüne yazı yazarak yolsuz
luk olaylarına ilişkin bütün belge ve dokümanların, mahkeme ve bilirkişi incelemesine esas teşkil
edeceğinden muhafaza altında bulundurulması hususunda gerekli tedbirlerin alınmasını istemişler
ve bilahare Ankara'ya dönmüşlerdir. Rapor yazım aşamasında, Başmüfettiş Mustafa TEKER ile
Nuri ARDIÇ, kendi iş cetvellerindeki işler üzerinde çalışma yapmaları amacıyla bu soruşturmadan
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mevcut bilgi ve belgelere dayalı olarak kısa sürede 26.12.1994 tarihli, 165-8 sayılı soruşturma ra
poru tanzim edilmiş, bu rapor 09.01.1995 tarihli, 030/45 sayılı Genel Müdürlük oluruna bağlana
rak işlem görmüştür.
Bahsekonu raporda, Müfettişlerce incelemelerin bırakıldığı 23.12.1994 tarihi itibariyle ortaya
çıkan 126.956.569.788.-TL.lık Ofis zararından 7.965.567.919.-TL.sının Özden Petrolden,
324.934.899.-TL.sının İzcan Petrol'den, 20.089.50l.-TL.sının da dönemin Veznedarı Adnan ÇOBAN'dan tahsil edildiğini, geriye kalan 118.645.977.469.-TL.lık Ofis zararının ise, 147.941.414.TL.sınm eski Finansman Şefi Adnan BARLAH'tan, 1.515.200.000.-TL.sının eski Finansman Me
muru N.Süreyya SELVl ve eski Vezne Görevlisi Adnan ÇOBAN'dan müştereken,
57.104.424.100.-TL.sının İstanbul Bayii Isı-pet Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinden,
18.864.925.323.-TL.sının Kök Petrol Mamulleri Pazarlama ve Nakliyat A.Ş.den, 21.250.064.705.TL.sının Hora Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.den, 596.815.943.-TL.sının îzcan Petrolden,
19.166.605.984.-TL. sının ise tasfiyesi sonucunda belirlenecek Ofis bayilerinden, bayilerin kısmen
veya tamamen belirlenememesi halinde açıkta kalacak meblağın zararın müsebbibi eski Finansman
Şefi Adnan BARLAH'dan, Ofis zararı ile ilgili faiz tutarının hesaplanarak bulunacak meblağın il
gili bayilerden tahsil edilmesini, bu arada, Bölge Müdürlüğü hesabında bloke edilen Adnan BARLAH'a ait 288.915.493.-TL.lık kıdem ve ihbar tazminatının adı geçenden tahsil edilecek Ofis za
rarına mahsup edilmesini belirtmişlerdir.
Ayrıca, istanbul Bölge yolsuzluk olayına adı karışan veya görevlerini ihmal nedeniyle Ofis za
rarının artmasına yol açan Ofis personelinden fiilleri ve Ofis mevzuatına göre sorumlulukları dik
kate alınarak Vezne Görevlisi Adnan ÇOBAN, Finansman Memuru Nurhan Süreyya SELVİ, Mu
hasebe Şube Müdür Yardımcısı Beyhan ÖKTEN, Muhasebe Şube Müdürü Necla TOPRAK'in "İŞ
AKİTLERİNİN FESHİ" Muhasebe Daire Başkanı Recep ÖZHAN, Muhasebe Daire Başkan Yar
dımcısı Selahattin BALTA, Bütçe ve Bilanço Şube Müdürü Yaşar HIŞIR, Bölge Müdürü Necdet
ÖZGEN ile Bölge Müdür Yardımcısı Erol YILDIRIM'ın "AYLIKTAN KESME", Finansman Da
ire Başkanı Celalettin DÖVER, Finansman Şube Müdürü Levent DEMİR, Müfettiş Zafer YAPICIOĞLU ile Müfettiş Mahmut Tansel GÜVEN'in "KINAMA" cezası ile tecziye edilmeleri, adıgeçenlerden Recep ÖZHAN, Celalettin DÖVER, Selahattin BALTA, Yaşar HIŞIR, Levent DEMİR,
Müfettişler Zafer YAPICIOĞLU, Mahmut Tansel GÜVEN, Necdet ÖZGEN, ile Erol YILDI
RIM'ın görevlerinden alınarak Genel Müdürlükçe uygun görülecek başka görevlerde isdihdam
edilmeleri önerilmiştir. Diğer Ofis personeli ise, yolsuzluk olaylarının ilk incelemesi sırasında gö
revlerinden alınmışlardır.
Yukarıda yer alan ve ilgili Ofis personeline önerilen disiplin cezaları, Kurumda disiplin ceza
larının görüşüleceği POAŞ Merkez Üst Disiplin Kurulu yerine POAŞ Yönetim Kurulunda ele alın
mış, Müfettişlerce disiplin cezası teklif edilen Ofis personelinden, Muhasebe Daire Başkanı Recep
ÖZHAN ve Finansman Daire Başkanı Celalettin DÖVER'e herhangi bir disiplin cezası verilmez
ken diğer Müfettiş önerilerinin tamamı kabul edilmiştir.
Öteyandan, Başmüfettişler Ali AKÇIN, Bülent BATUR ve Şükrü GÖKSU tarafından, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına hitaben tanzim edilen 30.12.1994 tarihli, 5/1 sayılı îzahname Ra
poru ile, yolsuzluk olaylarına adı karışan veya görevlerini ihmal nedeniyle kurum zararının artma
sına neden olan Vezne Görevlisi Adnan ÇOBAN, Finansman Memuru N. Süreyya SELVİ, Finans
man Şefi Adnan BARLAH, Muhasebe Müdür Yardımcısı Beyhan ÖKTEN, Muhasebe Şube Mü
dürü Necla TOPRAK, İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı Erol YILDIRIM, Bölge Müdürü Necdet
ÖZGEN, Muhasebe Daire Başkanı Recep ÖZHAN ve Yardımcısı Selahattin BALTA, Bütçe ve
Bilanço Şube Müdürü Yaşar HIŞIR, Müfettiş Zafer YAPICIOĞLU, Müfettiş Mahmut Tansel GÜTürkiye Büyük Millet Meclisi
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- 3 7 VEN ile Ofis bayileri Hora Petrol, Isı-Pet, İzcan Petrol, Kök Petrol ve Özden Petrol hakkında suç
duyurusunda bulunulmuştur. Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığınca da 28.4.1994 tarihinde Ba
kırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesinde adıgeçenlerle ilgili olarak, zimmet, zimmet suçuna iştirak, de
netim görevini yapmamak suretiyle zimmete sebebiyet vermek suçlarından dava açılmıştır.
Bu arada yolsuzluk olaylarına adı karışan bayilerin Ofis bayilikleri kurum tarafından iptal edil
miştir.
Öte yandan, 26.12.1994 gün ve 165-8 sayılı raporda, bazı tedbirlerin biran önce alınması ba
kımından tesbit çalışmalarına son verildiği dikkate alınarak, bundan sonraki incelemelerin, muha
sebe işlemlerini çok iyi bilen Mali Koordinatör Mehmet KONCA'nın başkanlığında İstanbul Böl
ge Muhasebe Şefi Nil YALTI ve İzmit Bölge Muhasebe elemanı Vedat EYİDİKER'den oluşturu
lacak bir Komisyon tarafından yerine getirilmesi önerilmiştir.
Bahsekonu soruşturma raporu ile izahnamenin düzenlenmesinden sonra Ofis müfettişlerince
27.01.1995 tarihli, 166/1 sayılı Soruşturma Raporu, 10.02.1995 gün, 168/3 sayılı inceleme raporu
düzenlenmek suretiyle bahsekonu İstanbul Bölge Müdürlüğünde meydana gelen yolsuzluk olayla
rının ilk incelemesi tamamlanmıştır.
Ofis müfettişlerince İstanbul Bölge Müdürlüğünde yapılan çalışmalar sırasında yolsuzluk
olayları ile ilgili basında çıkan haberler üzerine Devlet Bakanlığının (Sn.A.Aykon DOĞAN)
24.11.1994 günlü 689 sayılı yazısı gereğince Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, POAŞ İs
tanbul Bölge Müdürlüğündeki "Akaryakıt Satışı ve Çek Yolsuzlukları" konusunu incelemekle Ma
liye Müfettişi İsmail GERÇEK ile Müfettiş Yardımcıları M.Yavuz ÖNER ve Murat UĞURLU'yıı
görevlendirmiş, adı geçenler 28.04.1995 gün ve 1,1,1 sayılı Basit Raporu düzenlemişlerdir.
Raporun" sonuç bölümünde de; " 1 - Akaryakıt ve çek yolsuzlukları konusundaki iddialar PO
AŞ Müfettişleri tarafından düzenlenen 26.12.1994 tarih ve 165-8 sayılı Soruşturma Raporunda de
ğerlendirildiğinde Müfettişliğimizce yapılacak işlem bulunmadığı, kanaat ve sonucuna varılmış
tır." ifadesine yer verilmek suretiyle POAŞ Müfettişlerince düzenlenen 26.12.1994 gün ve 165-8
sayılı Soruşturma Raporunun doğruluğunu kabul etmişlerdir.
26.12.1994 tarihli, 165-8 sayılı Soruşturma Raporu ile ihdas edilen komisyon tarafından tasfi
ye işlemleri devam ederken Petrol Ofisi Eski Genel Müdürü Mustafa Korel AYTAÇ'ın önce şifa
hi, daha sonra yazılı talimatı üzerine, Başmüfettiş Bülent BATUR ile Müfettiş Bekir BİNGÖL gö
revlendirilmiştir. Adıgeçen Müfettişlerin yolsuzluk olayları ile ilgili tanzim ettiği 04.05.1995 tarih
li, 167/1 sayılı Soruşturma Raporu Genel Müdür tarafından imzalanarak işlem görmüştür.
Bahsekonu soruşturma raporunda,
Hora Petrol
22.071.858.217.-TL
Isı-Pet
56.469.940.437.-TL
Kök Petrol
17.824.164.661.-TL
İzcan Petrol
1.433.884.042.-TL
Asya Petrol
5.156.419.860.-TL
Kayrak Petrol
7.596.155.200.-TL
Özden Petrol
9.981.334.300.-TL
N.Süreyya SELVÎ ve Adnan ÇOBAN'ın zimmeti 1.563.626.058.-TL
Hangi bayie ait olduğu belirlenemeyen ve
Adnan BARLAH'a zimmet kaydedilen
21.578.609.369.-TL
olmak üzere toplam 143.675.992.144.-TL. Ofis kaybı tesbit edilmiştir. Bu bayilerden Asya Petrol
ile Özden Petrol ana para borçlarının tamamını ödemişler, Kök Petrolün 1.005.183.700.-TL.lık ca
ri hesap alacağını borcuna mahsup edilmiş, İzan Petrolden 324.934.899.-TL. tahsil edildiği belir
lenmiştir. Böylece;
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22.071.858.217.^TL
Isı-Pet
56.469.940.437.-TL
Kök Petrol
16.818.980.961.-TL
İzcan Petrol
1.108.949.143.-TL
Kayrak Petrol
7.596.155.200.-TL
N.Süreyya SELVl ve Adnan ÇOBAN'm zimmeti 1.563.626.058.-TL
Hangi bayie ait olduğu belirlenemeyen ve
Adnan BARLAH'a zimmet kaydedilen
21.578.609.369.-TL
olmak üzere toplam 127.208.119.385.-TL tahsilatı sağlanmayan (gecikme faizi, karşılıksız çek
faiz tazminat + KDV, bilahare tesbiti yapılacak eksik alınan müşteri kredi faizleri hariç) kurum za
rarı, Ofis Müfettişlerince ortaya konulmuştur.
Ayrıca, Başmüfettiş Bülent BATUR ile Müfettiş Bekir BİNGÖL tarafından tanzim edilen
05.05.1995 + 2/1 sayılı İzahname Raporu ile, daha önce yolsuzluğa adı karışması nedeniyle suç du
yurusunda bulunulan 5 bayie ilave olarak Asya Petrol ve Kayrak Petrol hakkında Küçükçekmece
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, anılan Savcılıkça da bu bayiler hakkında
Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştır.
Öteyandan 04.01.1995 tarihli, 167/1 sayılı raporda bayilerin ana para borçlarına ilave olarak
Hora Petrolden 118.397.858.-TL, Isı-pet'den 18.126.745.-TL.lık eksik müşteri kredisi alındığı be
lirlenmiş ve tasfiye işlemlerine devam eden 3 kişilik komisyonun çalışmalarına devam etmesi ve
bu incelemelerde, yolsuzluğa adı karışan bayilerden eksik alman müşteri kredisi faizlerinin de gözönüne alınmasını önerilmiştir.
POAŞ İstanbul Bölge yolsuzluk olaylarının bahsekonu 04.05.1995 tarihli, 167-1 sayılı rapor
da da kesin olarak ortaya konulamamasının ana nedeni; kasa sayım zaptının düzenlenerek günlük
kasa kayıtları ile fiili kasa tutarının mutabakatının yapılmaması, tahsil, tediye ve mahsup fişlerin
de, bu fişlerin dayanağını teşkil eden belgelerin mevcut olmaması, hayali bir çok fış tanzim edile
rek hesaplar arasında aktarmalar yapılması, hesapların tasfiyelik hale gelmesi banka ekstrelerinin
mevcut olmaması, 1000'e yakın bayii bulunan Bölge Müdürlüğünde, bayi ve müşterilerden günlük
satışlar sırasında alınan çeklere ait çek döküm listelerinin bulunmaması, bankalara tahsil edilmek
üzere gönderilen çeklerin kaydedildiği çek döküm listelerinin tanzim edilmemesi, bu çeklerin ban
ka hesaplarına global olarak geçmesi, dolayısıyla hangi bayiin çekinin tahsil edilmediğinin bulun
masının imkansız hale gelmesi, yolsuzluk olaylarına karıştıkları tesbit edilen bayilerin kendi kayıt
larını Ofise ibraz etmemeleri, bu bayilerin ödemedikleri faturaların bulunabilmesi amacıyla bir an
için 1000'e yakın bayinin kendi kayıtlarını Ofise ibraz etmeleri halinde yapılacak çalışma ile yol
suzluğa karışan bayilerin borçlarının tesbitinin mümkün olabileceği düşünülse de, yapılacak bu ça
lışmanın süresi dikkate alındığında bunun imkansız olması, 1992-1993 ve 1994 yıllarında banka,
çek, müşteri kredisi hesaplarının tasfiyesinin yapılmamış olması, karşılıksız çeklerin yırtılıp atılma
sı, bayi çekleri tahsil edilmiş gibi kayıt düzenlenip bu çeklerin bankaya gönderilmemesi veya yır
tılıp atılması, bir kısım bayi çeklerinin tahsil edilmiş gibi kayıt düzenleyip turnike yaptırılması, ba
yilere bir yıla yakın sürelerde vade tanınmasıdır.
Yukarıda yer alan hususlar, Ofis müfettişlerince düzenlenen 26.12.1994 tarihli, 165-8 sayılı,
04.05.1994 gün, 167-1 sayılı Soruşturma Raporlarında yer aldığı gibi, 10/5 sayılı TBMM Araştır
ma Komisyonu adına görev yapan Başbakanlık Müfettişlerince hazırlanan 23.08.1996 tarih ve
24/96-9 sayılı İnceleme Raporunun 59. sayfasının 2. paragrafında, 10/5 Araştırma Komisyonu ra
porunun 20.sayfasında İstanbul Bölge Müdürlüğünde tarama suretiyle inceleme yapan 15 kişilik
komisyon raporlarında da yer almıştır.
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- 3 9 Diğer taraftan, Ofis Müfettişlerince yürütülen soruşturmalar sırasında İstanbul Bölge Yolsuz
luk olayları ile Petrol Ofisinde meydana gelen çeşitli usulsüzlük ve yolsuzluk iddiaları basın-yayın
organlarında yer almıştır. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Makamına, TBMM Dilekçe Komisyonuna,
Devlet Denetleme Kuruluna, Maliye Bakanlığına, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına, POAŞ
Yönetim Kuruluna ve Genel Müdürlüğüne imzalı veya imzasız çok sayıda ihbar mektupları gelmiş
tir. Bu iddialann ekseriyeti, 10/5 sayılı TBMM Araştırma Komisyonunun kurulmasına yönelik
önergelerde yer almıştır.
Bütün bu iddialar, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca incelemeye alınmış ve konu ile il
gili olarak Başbakanlık Başmüfettişleri Muhsin BİÇER ve Selahattin ERGÖNENÇ görevlendiril
miştir. Adıgeçen Müfettişler tarafından yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda 17.11.1995 gün
ve 17-3 sayılı İnceleme ve Soruşturma Raporu düzenlenmiş ve bu rapor 27.11.1995 gün ve TEFTİŞ.M. 109 sayılı Başbakanlık Onayına bağlanarak işlem görmüştür.
Bahsekonu raporda, İstanbul Bölge Müdürlüğünde yolsuzluk olaylarının meydana geldiği
1992, 1993 ve 1994 yıllarında inceleme yapmakla görevlendirilen Ofis Müfettişlerinin.iş talimat
ları ile tanzim ettikleri raporlar incelemeye tabi tutulmuş, Kurum Müfettişlerinden Müfettiş Zafer
YAPICIOĞLU ve Müfettiş Mahmut Tansel GÜVEN dışında diğer Kurum Müfettişlerine herhangi
bir kusur atfedilmemiştir.
Öteyandan 26.12.1994 tarih, 165-8 sayılı Soruşturma 30.12.1995 tarihli, 5/1 sayılı İzahname,
04.05.1995 gün ve 167/1 sayılı Soruşturma, 05.05.1995 tarihli, 2/1 sayılı İzahname Raporlarını in
celeyen Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığınca, bu raporlar ve ekindeki belgeler yeterli görüle
rek ilgili Ofis personeli ve bayiler hakkında dava açması, Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesince
görevlendirilen ve Sayıştay Denetçilerinden oluşan Bilirkişi Raporunda Ofis Müfettişlerince tesbit edilen Kurum zararının aynen kabul edilmesi dikkate alındığında, İstanbul Bölge Yolsuzluk
olaylarını inceleyen Müfettişlere, Komisyonumuzca, herhangi bir kusur atfedilmemiştir. Kurum
Müfettişlerinin işin gereğini yaptığı anlaşılmıştır.
Diğer taraftan, İstanbul Bölge yolsuzluk olaylarına adı karışan ve haklarında Kurum tarafın
dan suç duyurusunda bulunulan Ofis Bayilerine ait şirketlerin üzerlerinde, Ofis alacaklarını karşı
layacak miktarda mal varlığı bulunmamasını, icra takiplerinden uzun süre bir sonuç alınamayaca
ğını, Ofis alacağının mahkeme kararıyla tahsilatının sağlanması amacıyla hukuki yollara gidilmesi
halinde bunun asgari 5 yıl süreceğini, bu süre zarfında Kurumun gecikme faizi alınsa bile önemli
ölçüde finans kaybına uğrayacağını, ayrıca yolsuzluğa adı karışan bayilerin, İstanbul 'da çok yük
sek akaryakıt ve madeniyağ satışlarının olduğunu, Ofis bayiliklerinin iptal edilmesi halinde bu ba
yilerin diğer dağıtım şirketlerinin mallarını pazarlayacaklarını ve dolayısıyla Ofisin pazar payının
düşeceğini dikkate alan Ofis yönetimince, Kurum alacağının bir an evvel tahsil edilmesi ve Ofisin
pazar kaybının önüne geçilmesi amacıyla Başmüfettiş Bülent BATUR ile Müfettiş Bekir BİNGÖL
tarafından düzenlenen 04.05.1995 tarihli, 167/1 sayılı Raporda belirlenen bayiler ile bunlara ait
borç tutarları üzerinden protokol yapılması yoluna gidilmiştir.
Bahsekonu bayilerle yapılan bir dizi görüşmeler sonrasında Kayrak Petrolün borcunu ödeye
meyeceğini beyan etmesi üzerine açılan davanın devam etmesi kararlaştırılmış, Kök Petrol ile İzcan Petrol da Ofisçe ileri sürülen şartlan kabul etmemişi erdir. Bu bayiler hakkında açılan hukuki ve
cezai davalar devam etmektedir. Isı-Pet, Asya Petrol, Kök Petrol ve Hora Petrol ile yapılan görüş
melerden sonra, 3 Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk Müşaviri, Finansman
Daire Başkanı, Pazarlama Daire Başkanı, Muhasebe Daire Başkanı, Bayilik İşleri Daire Başkanı,
İkmal ve Fiyatlandırma Daire Başkanı ve Madeniyağ Daire Başkanından teşekkül ettirilen Komis
yon, Özden Petrol, Hora Petrol ve Isı-Pet ile mutabakat protokollarını imzalanmıştır. Asya Petrol'Un protokolü ise, Genel Müdürlükçe anılan Bayi ile anlaşılan hususlar dikkate alınarak İstanbul
Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından imzalanmıştır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 352)

- 4 0 Bahsekonu mutabakat protokolleri, Genel Müdür tarafından POAŞ Yönetim Kuruluna sunul
muş ye özetle;
- Özden Petrolün, 1993 ve 1994 yıllarında Ofis Depolarından çektiği mal alımlarının geç öden
mesinden kaynaklanan ve % 75 faiz oranı üzerinden hesaplanan KDV dahil toplam
17.956.875.417.-TL.lık gecikme faizi borcunu 12 ayda ödemesi halinde Ofisin, Özden Petrolü ib
raz etmiş sayılacağı hükümlerini ihtiva eden 05.04.1995 tarihli mutabakat protokolü 24.4.1995 ta
rihli, 95.8/10 sayılı,
- Asya Petrolün, % 75 faiz oranı üzerinden hesaplanan KDV Dahil 2.848.325.527.-TL.lık ge
cikme faiz borcunun 12 ayda tahsil edilmesi hususundaki 05.04.1995 tarihli, mutabakat protokolü
24.04.1995 tarihli, 95.8/11 sayılı,
'Hora Petrolün, anapara ve % 75 faiz oranı üzerinden hesaplanan gecikme faizi ile birlikte
KDV Dahil 67.168.297.926.-TL.lık borcunu 24 ayda ödemesi halinde, Ofisin Hora Petrolü ibra et
miş sayılacağı hususundaki 18.05.1995 tarihli mutabakat protokolü 18.05.1995 tarihli, 95.21/1 sa
yılı,
-Isıpet'in, ana para ve % 75 faiz oranı üzerinden hesaplanan gecikme faizi ile birlikte KDV da
hil
191.684.398.535.-TL.lik
borcunun
107.969.607.434.-TL.sının Şahin Petrol-den,
83.714.791.101.-TL.sinm da Isı-Pet'ten tahsil edilmesi hususundaki 30.06.1995 tarihli mutabakat
protokolü 06.07.1995 tarihli, 95.32/1 sayılı,
Yönetim Kurulu kararları ile kabul edilerek işlem görmüştür.
Bu mutabakat protokollerinin ortak yanı, adı geçen bayilerin itfa planına göre borçlarını öde
meleri halinde, Ofis tarafından açılmış bulunan alacak davaları, iflas davası, karşılıksız çekle ilgili
icra takibi, karşılıksız çekle ilgili olarak açılan ceza davalarından vazgeçilmesi ve Ofis bayilik
lerinin yeniden ihdas edilmesidir.
Ofise olan borçları protokole bağlanan Özden Petrol, Asya Petrol ve Isı-Pet'in borçları, ödeme
planına göre tahsil edilmektedir. Hora Petrol ise yapılan protokole rağmen ödeme yapmamaktadır.
Dolayısıyla sözkonusu protokol hükümleri ortadan kalktığı için Hora Petrolle ilgili hukuki ve cezai
davalar devam etmektedir.
Yukarıda belirtilen bayilerle protokol aktedilmesi; Ofis alacaklarının açılmış olan davalar
süresince sürüncemede kalmadan bir an evvel tahsil edilmesi, bu bayilerin borçlarına % 144 nisbeti yerine % 75 oranında gecikme faizi uygulanması, başlangıçta Ofis kaybı olarak düşünülse de
açılan davaların uzun süre devam edeceğinin kuvvetle muhtemel olması, bu süre içerisinde anılan
bayilerden ödeme planına göre yapılacak tahsilatların Ofisçe kullanılarak finans imkanına kavuşul
ması, ayrıca, bu bayilerin bayiliklerinin yeniden ihdas edilmesiyle Ofisin pazar payının düşmesinin
önüne geçilmesi hususları dikkate alındığında, Ofis üst düzey yönetimince son derece isabetli karar
verildiği görülmektedir.
Diğer taraftan, İstanbul Bölge Muhasebe işlemlerini tasfiye eden komisyon çalışmalarına yön
vermek üzere zaman zaman Ofis müfettişlerince çalışma yapılmıştır. Özellikle Ofis kasasından
nakit para alınarak yerine çek konulması ve bilahare bu çeklerin Ofise geri ödenmesi şeklindeki
Seçkin Petrolün 2.8 Milyar TL., Özosmanlı Petrolün, 11,9 Milyar TL. tutarlarındaki Ofis parasının
belli bir süre sermaye olarak kullanılması konuları da Ofis Müfettişlerince ilk defa ortaya çıkarıl
mış ve bu konularda soruşturma raporları tanzim edilerek işleme konulmuştur.
3) 10/5 Savdı TBMM Araştırma Komisyonu Adına Görev Yanan Komisyon Tarafından.
İstanbul Bölge Müdürlüğündeki Yolsuzluk Olaylarının Kesin Olarak Tcshitine Yönelik
Yapılan Çalışmalar:
İstanbul Bölge Müdürlüğünde 1992, 1993 ve 1994 yıllarında meydana gelen yolsuzluk olay
ları ve usulsüz işlemlerin kesin olarak tesbit edilmesi amacıyla, Ofis Müfettişi Gökhan EREN BaşTürkiye Büyük Millet Meclisi
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malarını tamamlamış, hazırlamış oldukları 15.5.1997 tarihli rapor ve ekleri Petrol Ofisi A.Ş. Genel
Müdürlüğünün 20.05.1997 tarihli, 030/465 sayılı yazısı ekinde Komisyonumuza sunulmuştur. (Ek: 41)
Bahsekonu Raporda aynen; (Bu bölümde belirtilen ekler sözkonusu raporun kendi ekleridir.)
"Petrol Ofisi A. Ş. istanbul Bölge Müdürlüğünde meydana gelen yolsuzlukların ve usulsüz iş
lemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan 10/5 sayılı TBMM Araştırma Komisyonunca görevlendiri
len inceleme grubuna yapacağı araştırmalar için gerekli çalışmaların yapılması, yolsuzlukların ila
ve malî boyutunun, mahiyetini ve personelin kusurlu işlemlerindeki tekerrür durumunun tespit
edilmesi amacı ile Araştırma Komisyonunun 3.6.1996 + A.01.1.GEÇ. 10/5-11 sayılı talimatı üzeri
ne Petrol Ofisi A. Ş. Genel Müdürlüğünce ihdas olunan 21.8.1996 + 030/724 sayılı Olur'u uyarın
ca; (Ek: 1)
— 1992, 1993 ve 1994 yıllarında İstanbul Bölge Müdürlüğünde (Haramidere ünitesi taşınma
dan önceki dönemde Haramidere Ana Depo Müdürlüğünün) müşteri kredisi kullanan bütün bayi
lerin aldıkları akaryakıt ve madeniyağ alımlarına ilişkin faturaların Ofis nüshalarının (bulunamadı
ğı takdirde bilgisayar ortamında fatura formatlarını) ve bayi sipariş mektuplarını tespit ederek bel
gelenmesi,
— 1992, 1993 ve 1994 yıllarında İstanbul Bölge Müdürlüğünde müşteri kredisi kullanan bü
tün bayilerin aldıkları akaryakıt ve madeniyağ karşılığında yapmış oldukları ödemeleri tespit ede
rek belgelenmesi,
— Bahse konu dönem zarfında İstanbul Bölge Müdürlüğünde müşteri kredisi kullanan bütün
bayilerin aldıkları akaryakıt ve madeniyağ karşılığında ödemedikleri faturaların tespit ederek bel
gelendirilmesi,
— Aynı dönemde İstanbul Bölge Müdürlüğünde müşteri kredisi kullanan bütün bayilerin fatu
ralarının ve ödemelerinin incelenerek faiz tahakkuku yapılmamış olan satışlarda muhasebe şube mü
dürlüğünce faiz ve buna ilişkin KDV tahsilatı yapılmış ise bunların tespit edilerek belgelenmesi,
— Yine aynı dönem içerisinde, İstanbul Bölge Müdürlüğünde müşteri kredisi kullanan bütün
bayilerin faturalarının ve ödemelerinin incelenerek faiz tahakkuku yapılmış olan satışlarda muha
sebe şube müdürlüğünce faiz, gecikme faizi ve buna ilişkin KDV tahsilatı yapılmış ise tespit edi
lerek belgelenmesi,
— Bu şekilde 1992, 1993, 1994 yıllarında İstanbul Bölge Müdürlüğünde müşteri kredisi kul
lanan bayilerin Ofise olan borçlarını mal bedeli, faiz ve diğer unsurlar şeklinde fatura bazında ra
por edilmesi,
— İstanbul Bölge Müdürlüğünün (Müdürlüğün Haramidere ünitesine taşınmasından önceki
dönemde Haramidere Ana Depo Müdürlüğünün) 1992, 1993, 1994 yılları ile 1995 yılının ilk dört
aylık dönemindeki muhasebe işlemlerinin teker teker incelenerek, zimmet, emniyeti suiistimal fiil
leriyle yapılmayan tahsilatların fazla ödemelerin bayilerin veya firmaların, çeklerinin kullanılması
suretiyle kasadan para alınması veya bankalardan para çekilmesi işlemlerini, bayilere menfaat te
min etmeye yönelik diğer muameleleri tespit edilerek belgelendirilmesi ve rapor edilmesi, husus
larında gerekli çalışmaların yapılmasını teminen Petrol Ofi^i A.Ş. Genel Müdürlüğünün
6.9.1996+030/794 sayılı Olur'u muvacehesinde
Genel Müdürlük Müfettişi koordinatörlüğünde İstanbul Bölge Müdürlüğü haricindeki diğer
bölge müdürlüklerinde görevli 3 ticaret şube müdürü, 3 ticaret şefi, 2 haberleşme arşiv şefi, 2 mu
hasebe müdürü, 1 muhasebe müdür yardımcısı ve 3 muhasebe şefinden teşekkül edilen 15 kişilik ko
misyon çalışmalarına 12.9.1996 tarihi itibariyle İstanbul bölge müdürlüğünde başlamıştır. (Ek: 2)
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- 4 2 Bu çerçevede, usulsüz işlemlerin nispeten yoğunluk arzettiği müşteri kredisi kullanan bayile
re ait Ofis nüshası faturalar ve sipariş mektuplarının bulunması ve usulüne uygun olarak düzenle
nip düzenlenmediği hususunun araştırılması için 3 ticaret şube müdürü, 3 ticaret şefi, 2 haberleşme
şefinden oluşan bir grup ve muhasebe işlemlerinin incelenmesi için ise 2 muhasebe müdürü, 1 mu
hasebe şube müdür yardımcısı ile 3 muhasebe şefinden müteşekkil 2 faaliyet grubu halinde çalış
malar sürdürülmüştür. Bilahare, belgelerin tefrik edilmesi ve diğer konulardaki çalışmalarını kıs
men tamamlayan ticaret müdürü, ticaret şefi ve haberleşme şefi statüsündeki komisyonda görevli
bir kısım personelin 4.12.1996 tarihinde bağlı oldukları bölge müdürlüklerindeki görevlerine geri
döndüğünü ve raporun nihayetlenmesi aşamasında tekrar İstanbul Bölge Müdürlüğüne intikal etti
ğini belirtmek isteriz. ,
Komisyon tarafından yapılan incelemelerle ilgili olarak 10/5 sayılı TBMM Araştırma Komis
yonu Başkanlığına arz edilmek üzere 1992 yılı tespitlerini içeren 11.11.1996 tarihli ara rapor Pet
rol Ofisi A. Ş. Genel Müdürlüğüne daha evvel sunulmuş bulunmaktadır. (Ek : 3)
Komisyon tarafından yapılan çalışmalara geçmeden evvel Petrol Ofisi A. Ş. tarafından bayi ve
müşterilere yapılan satışlarda tatbik edilen işlemler hakkında kısaca bilgi verilmesi uygun görül
mektedir.
Petrol Ofisi A. Ş. Genel Müdürlüğü tarafından bayi ve müşterilere yapılan satışlarda açık ve
blokeli çek, nakit, carî hesap, veresiye, kredili teminat, müşteri kredisi ile kredili çek ödeme şekil
leri tatbik edilmektedir.
Usulüne uygun olarak düzenlenen sipariş mektuplarıyla birlikte bayi ya da yetkili kıldığı şa
hıs tarafından ticaret servisine müracaat edilmesi üzerine ticaret müdürü veya yerine bakan perso
nel tarafından söz konusu kontroller yapıldıktan sonra ticaret servisine havale edilmektedir.
Ticaret müdürü tarafından kontrol edilen sipariş mektuplarına göre fatura servisince bilgisa
yarca programlanmış esaslara göre fatura üç nüsha halinde düzenlenir. Fatura üzerinde bayiiri adı,
bağlı olduğu vergi dairesi, vergi sicil numarası, özellikle banka çek numarasının yer alması sağla
nır. Bilahare, tanzim edilen faturalar, ticaret servisinde görevlendirilecek kontrolden sorumlu ele
man tarafından kontrol edilerek faturanın tanzim eden kısmında "kontrol edilmiştir" ibaresini ve
kontrol edenin adı-soyadını içeren kaşe basılmak suretiyle imzalanmaktadır.
Bu faturalara ait maddî hatalardan düzenleyen, kontrol eden ve servis şefi sorumlu bulunmak
tadır. Kontrol edilen fatura, kontrol eden eleman ve ticaret şefi tarafından imzalanır. Fatura üzeri
ne "çeki alınmıştır" kaşesi basılarak imza edilmek suretiyle faturanın aslı ve dolum nüshası müşte
ri veya temsilcisine verilmektedir.
Faturanın, ikinci nüshası ile bayi ve müşteri çekleri vezneye verilmektedir. Vezne tarafından
ikinci kez kontrol edilen faturaların ikinci nüshası veznede kalmaktadır. Nakit ödemelerde tahsilat
vezne tarafından yapılmakta, veresiye ve carî hesap şeklinde düzenlenen faturalarda carî hesabın
kontrolünden sonra faturalar kaşelenerek bayi veya müşteriye verilmektedir. 1994 Haziran ayından
itibaren çekler Ticaret servisi tarafından alınarak doldurulmakta ve aynı gün akşamı alınan çekler,
bu çeklere ilişkin bilgisayardan alman dökümlerle birlikte muhasebe servisine tevdi edilmektedir.
Sipariş mektupları ile ticaret servisine gelen ve beyaz mal talep eden bayilerin daha evvel manuel olarak takip edilen durumu ve bilahare Mayıs/1993 ayından başlamak üzere provizyon limit
leri müsait ise ve provizyon limiti programına 1 veya 2 ceza kodu girilmemişse yukarıda belirtilen
prosedürün tamamlanmasını müteakip ticaret müdürlüğünce 3 nüsha halinde fatura düzenlenmek
tedir. Düzenlenen fatura ile birlikte bayiden alınan çek, fatura ve sipariş mektubu muhasebe servi
sine gönderilmekte, veznedar tarafından bayinin çeki alınarak fatura üzerine "çeki alınmıştır" kaTürkiye Büyük Millet Meclisi
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1 ve 3 üncü nüshaları ilgili bayie veya şoförüne verilerek dolum işlemlerinin yapılması sağlanmak
tadır.
Provizyon limitleri hakkında Finansman Daire Başkanlığınca yayımlanan 16.4.1993 + Genel
ge C (4) ve Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünce yayımlanan aynı tarihli Genelge B (29); "bayilerin tes
pit edilen limitlerinden fazla mal taleplerinin nakit veya blokeli çekle karşılanacağı, bayiin teminat
mektubu vermesi halinde bayiin belirlenen limitin teminat mektubu kadar yükseltileceği, limitin
her mal çekişinde mal bedeli tutarında düşeceği, mala ait bedelin tahsil edilmesi durumunda ise,
limitin çek bedeli kadar yükseleceği, her ne sebeple olursa olsun herhangi bir çeki karşılıksız çıkan
bayie açık çekle mal teslimatının durdurulacağı, nakit veya blokeli çekle satış yapılacağı, limitin
bayilerin açık çekle satın aldıkları akaryakıt tutan kadar otomatik olarak azaltılacağı, karşılıksız
çek bilgilerinin bilgisayara kaydedilmesiyle bayilerin provizyonun otomatik olarak sıfırlanacağı,
karşılıksız çek bilgilerinin zamanında bilgisayara verilmemesi sebebiyle provizyon limitinin oto
matik olarak artırılmasından doğacak sorumluluğun ünite amirine ait olduğu, limitlerin el ile değiş
tirilmesinden ünite amirinin sorumlu olduğu, bayiin teminat vermesi halinde ya da karşılıksız çek
neticesinde sıfırlanamaması durumunda provizyon limitlerinin el ile değiştirilmesinin mümkün ol
duğu" hükümlerini içermektedir. Bayinin provizyon limiti aşılmışsa veya provizyon limiti progra
mına 1 ceza kodu girilmişse, fatura üzerindeki "ödeme şekli" hanesine "nakit" yazılarak fatura tan
zim edilmekte, bayi veya şoförü tarafından Ofis veznesine fatura tutan yatırıldıktan sonra, vezne
dar tarafından fatura üzerine "bedeli tahsil edilmiştir." kaşesi vurularak imzalanmaktadır. Bilahare
faturalann 1 ve 3 nüshalan bayie veya şoförüne verilerek dolum işlemleri ikmal edilmektedir.
Bayii siyah mal talep ediyorsa yukandaki belirtilen prosedür aynen işlemekle bareber, siyah
malın kantarla tartılarak satılması nedeniyle kesin miktan belli olmadığından provizyon limitine
tahmini mal bedeli girilerek bloke edilmekte, dolumdan sonra fatura tutarı kadar açık çeki doldu
rularak işleme konulmaktadır. Eğer bayi siyah malını nakit bedel ile alacaksa "dolum emri" düzen
lenmekte, bilahare fatura tanzim edilerek nakit tutar tahsil edilmektedir.
Her gün tarizim edilen fatura, stok çıkış miktarları, alınan çekler ile nakit tahsilatlara göre ta
rihinden evvel manuel olarak bu tarihten sonra ise bilgi-işlem vasıtasıyla muhasebe-işletme-ticaret
mutabakatının yapılması ve ü^ite amirlerince kontrol edilmesi gerekmektedir.
Ayrıca, teminat mektubu mukabili yapılan satışlar ise; Ofisin müşteri kredisi imzaladığı bayi
lere teslim ettiği vadeli akaryakıt, madeniyağ ile açık çekle (opsiyonlu çekle) ve diğer satış usûlle
rinin uygun görülmediği bayilere yapılan satışlar için geçerli olmaktadır.
Diğer yandan, Petrol Ofisi A. Ş. Kredi Genel Esasları ve Yönetim Kurulu Kararları çerçeve
sinde bayi ve müşterilerle satış taahhütlerine göre belirlenen vade ve faiz oranı şartlarıyla vade
müddetince çekilecek yakıt tutarının % 10 fazlası kadar banka teminat mektubu karşılığı yapılan
satışlar müşteri kredisi kapsamında mütalaa edilmektedir. Kredili mal talebinde bulunan bayilerin
sipariş mektuplarında taleplerinin kredili olduğu hususunun belirtilmesi, muhasebe servisince sipa
riş mektuplarının kredi memurunca kredisinin müsait olduğu yazıldıktan sonra satış birimine inti
kal ettirilmesi, faturanın kontrol edilmesinden sonra satış birimine intikal ettirilmesi, talep mektu
bunun kredi limitine göre tanzim edilmesi, faturanın kontrol edilmesinden sonra kredi memuruna
sevk edilmesi, fatura tutarının bu serviste kredi kartına işlenmesi, faturaya "kredisine işlenmiştir"
kaşesinin basılması, paraf edilmesini müteakip imza için satış birimine intikal ettirilmesi gerek
mektedir. Bu çerçevede, kredili satışlara ait evrakların düzenlenmesinden ticaret servisi, alacakla
rın zamanında tahsil edilmesinden ise muhasebe birimi sorumlu bulunmaktadır.
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- 44 Petrol Ofisi A. Ş. Kredi Genel esasları uyarınca kredilerin banka teminat mektubu karşılığın
da açılacağı, teminat mektubunun tutarının % 10 fazlası kadar olacağı, kredi tahsil edildikçe açık
ta kalan teminat mektuplarının bayiin talebi halinde borcu yoksa iade edileceği, Ofis ve bayiler ara
sında müşteri kredi sözleşmesi imzalanacağı ve sözleşme hükümlerinin aynen uygulanacağı, söz
leşme süresinin bir yıl olacağı, kredi genel esaslarında yer almayan özel durumların ortaya çıkma
sı halinde Ofisin ürün satışlarını artırıcı mahiyette olabilecek konular için bayilere tanınacak im
kânlarda Yönetim Kurulu Kararı ile işlem yapılacağı hükümlerine amir bulunmaktadır.
Petrol Ofisi A. Ş. ile muhtelif bayiler arasında aktedilen müşteri kredi sözleşmeleri Ofisin ban
ka teminat mektubu karşılığı kredili akaryakıt satışı yapılacağı, bayiin kredinin garantisi olmak
üzere vade müddeti içerisinde çekeceği kredili akaryakıt bedellerinin % 10 fazlası tutarında banka
teminat mektubu vereceği, bayiin banka teminat mektubu üzerindeki alımlarının peşin bedelle tah
sil edileceği, açılan krediye sözleşmede yer alan ödeme süresini aşan gecikmeli ödemeler için te
merrüt faizi uygulanacağı, vade müddetinde ödenmeyen borcun muaccel addedilerek teminatın
nakde çevrileceği, ihtilaf halinde Ofis defter ve kayıtlarının bayi kayıtları ile uygunluk arzetmese
dahi ihtilafın hallinde Ofisin kayıtlarının kesin delil teşkil edeceği hükümlerini içermektedir.
Bu çerçevede, Petrol Ofisi A. Ş. Yönetim Kurulunun 6.2.1994 + 010/50 sayılı kararı uyarınca
müşteri kredisi ile ilgili işlemlerin Pazarlama Daire Başkanlığınca yürütülmesi uygun görülmüştür.
(Ek: 4)
Ayrıca, nakit veya müşterilere münhasır olmak üzere veresiye olarak gerçekleştirilen satışlar
da bulunmaktadır.
[
Bu arada, bayiler ile Petrol Ofisi A. Ş. arasında düzenlenen bayilik sözleşmelerinin bazı mad
deleri aşağıda dercedilmektedir. Bayilik Sözleşmeleri;
"Bayi bedelini her ne suretle olursa olsun peşinenödemediği takdirde Ofis teslimata devam
edip etmemekte tek taraflı olarak uygun göreceği ödeme ve şartlarını uygulamakta serbest kalaca
ğı, bayiin Ofis nezdindeki borca, malı aldığı tarihte Ofiste uygulanan faiz haddinin uygulanacağı,
Ofisin uyguladığı faiz haddinde bir artış olduğu takdirde aynen bayie yansıtılacağı, bayiin herhan
gi bir nedenle Ofis nezdinde doğacak diğer borçlarına da aynı faiz hadlerinin aynı şekilde uygula
nacağı,
Bayiin, Ofisçe çıkarılmış veya çıkarılacak genelge ve talimatların işbu sözleşmenin eki oldu
ğu ve bunlara uymayı kabul ve taahhüt ettiği,
Ofisin bayiin ticarî defterlerini, hesaplarını ve bayilik faaliyetleri ile ilgili tüm muamelelerini
dilediği zaman tetkik edebileceği, bayiin ofisçe istenen defterlerini, hesaplarını ve her türlü mu
amelatını ibraz etmeyi veya mahallinde ofis elemanlarının tetkikine amade bulundurmayı kabul ve
taahhüt ettiğini, bayiin ofisin her talebinde ve ofisçe saptanacak süre içinde ofis ile hesap mutaba
katı yapmakla yükümlü olduğu, bayi, kayıtları ile ofis kayıtları arasında mübayenet olması halinde
ofis kayıtlarına itibar edileceği,
Bayi tarafından ofise tevdi edilen çek bedellerinin karşılıksız çıkması durumunda bayiin kar
şılıksız çeklere ilişkin çıkarılan veya çıkarılacak genelge, tamim ve sair prensip kararlarına aynen
uygulanmasını peşinen kabul ve taahhüt ettiği, bunlara karşı hiç bir şekilde itiraz edemeyeceği gi
bi, genelge ve tamimlerin kendisine ulaşmadığı iddiasında da bulunamayacağı,
Tutum ve davranışlarıyla ofis prensiplerine aykırı davranan, ofisin maddî kaybına neden olan
hallerin ofisçe tespiti halinde bayilik sözleşmesinin tek taraflı olarak fesh edileceği,
Söz konusu sözleşme ekinde bayi ile ofis arasında bayilik münasebetinden doğmuş ve ileride
doğabilecek her türlü borcunu, faiz, şaft-ı ceza ve sair fer'ileriyle birlikte derhal ve defaten ödeTürkiye Büyük Millet Meclisi
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- 45 yeceği, ayrıca varsa vadesi gelmiş veya gelecek borçlarını derhal ödemeyi kabul ve taahhüt ettiği
ne dair taahhütnamenin yer alacağı,"
hükümlerine amir bulunmaktadır.

v

A) Ünitede 1992-1994 yıllan içerisinde tanzim edilen Ofis nüshası faturaların tasnifi ve usu
lüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği ile ilgili olarak yapılan çalışmalar:
Komisyonun çalışmalarına başladığı tarih itibariyle yapılan ilk tespitlerde; arşivde mevcut ofis
nüshası faturaların arşiv yönetmeliğine uygun olarak muhafaza edilmediği, bayi ve müşterilere ait
fatura, sipariş mektubu ve kantar tikelerinin tarihleri itibariyle numara sıralarına göre sıralanmak
suretiyle ciltlenmediği ve düzenli olarak saklanmadığı, faturaların tarihleri itibariyle iplere bağlan
mak suretiyle gelişigüzel bırakıldığı, ayrıca idarî bina, lojmanlar, ticaret müdürlüğü ve madeniyağ
şefliğinde olmak üzere arşiv amacıyla kullanılan mahallerin mevcut olduğu belirlenerek durum bir
tutanağa bağlanmıştır. (Ek : 5)
1992 yılına ait 75 877 adet beyaz, 57 195 adet siyah ve 10 080 adet madeniyağ faturası olmak
üzere toplam olarak 143 352 adet faturadan mevcut olanlar üzerinde yapılan tarama çalışması so
nucunda müşteri kredisi kullanan bayilere ait 7 651 adet akaryakıt faturasından 7 317 adeti ve 157
adet madeniyağ faturasının tamamı bulunmuştur. 1993 yılına ait 76 404 adet beyaz, 56 293 adet si
yah ve 9 197 adet madeniyağ faturası olmak üzere toplam olarak 141 894 adet faturadan mevcut
olanların taramaya tabi tutulması sonucunda ise müşteri kredisi kullanan bayilere ait 17 472 adet
akaryakıt faturasından 16 783 adedi, 334 adet madeniyağ faturasından 334 tanesi tefrik edilmiştir.
Diğer yandan, 1994 yılına ait 73 576 adet beyaz, 46 209 adet siyah ve 9 054 adet madeniyağ ol
mak üzere toplam olarak 128 839 adet faturadan mevcut olanların taranması neticesinde müşteri
kredisi kullanan bayilerin 15 743 adet akaryakıt faturasından 15 365 adedi ve 542 adet madeniyağ
faturasından ise tamamı bulunmuştur. (Ek: 6)
Müşteri kredisi kullanan bayilere ait Ofis nüshası faturaların eklerinde bayi veya bayi yetkilisi
tarafından imzalanmış sipariş mektuplarının ve kantar tikelerinin mevcut bulunmasi sebebiyle bayi
lere gerçekleştirilen satışlar hiç bir tereddüte mahal vermeyecek bir biçimde belgelendirilmiştir.
Kaldı ki, bayiler ile Petrol Ofisi A. Ş. arasında bayilik işlemlerinden doğan ihtilafların halli hu
susunda delil olarak müracaat edilecek Ofis kayıtları ile bayiin her türlü defter ve kayıtları arasın
da mübayenet olması halinde Ofis kayıtlarının geçerli olacağına dair bayilik sözleşmelerinde hü
kümler mevcut bulunmaktadır.
Müşteri kredisi kullanan bayilere ait 1992, 1993 ve 1994 yıllarına ait faturalar gerektiği tak
dirde mahkemeye ibraz edilmek üzere Bölge Müdürlüğü yetkililerine ve diğer bayilerin aynı döne
me ait faturaları ise günler itibari ile tasnif edilmek suretiyle haberleşme şefliğine tutanak düzenle
nerek teslim edilmiştir. Bu şekilde de geçmiş yıllara ait bir nevi arşivin oluşturulması sağlanmıştır.
Öte yandan, raporumuzun ekinde müşteri kredisi kullanan bayilerin 1992, 1993 ve 1994 yıllarına
ait fatura icmallerine yer verilmiştir. (Ek : 7, 8)
1992, 1993 ve 1994 yıllarında müşteri kredisi kullanan bayilerin kredili akaryakıt ve madeni
yağ alış tutarları aşağıda belirtilmektedir.
1992, 1993 ve 1994 yılları içerisinde müşteri kredisi kullanan bayilere ait akaryakıt alışları:
Bavi Kodu

Bavi Adı

1992

1993

1994

34268

Akat

18 894 252 259

33 804 096 646

56959 674 918

34232.

Asya

473 967 747

51652 656 967

95 132 693 621

34091

Asya

.2 177 389 278

12 194 373 297

12 379 041 435
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46Bavi Kodu
6266

1222

1993

1224

8 232 008 130

18 619 812 747

15 548 331892
35 714 767 240"

Bayi Adi
Damla

34246

Hora

26 719013 730

24 072 909 759

34096

Isı-Pet

35 139 402 177

67 125 118 915

225 409 118 123

34175

İzcan

1 971 142 809

1 671 032 597

7 665537 044

34258

Kayrak

39 689 563816

34 687 690 073

34525

Kök

18 041758 875

59 718 073 614

137 416 076 094

34112

225 512 758 755

347 954 748 927

Özden

56 916477 373

34753

Seçkin

4 543 160 358

15 803 274 509

8 126 857 098

34042

Uzay

9 372 268 251

21943 373 425

44 181579935

2 834592 703

34683

Van-Pet

34113

A ytemiz

34765

Altın İş

34630

Akçan

34215

Babaman

21 659 722 579

-

14 348 498 631

14 348 498 631

24 246 283 561

1 383 490 249

9 384 321654

17 769 340 385

6 455 712 050

34076

Binath

25 177 161 943

44 098 527 163

34742

Bayer

3 634 112 020

18 619 086 763

34464

Bilgin

28 900 355 209

110 534 216 445

34192

Bursin

34092

Erzurum

4 627 014 229

20 552 069 459

. 7 223 185 527

17315 303 496

34662

Harput

7 033 166 821

4 932 909 570

34167

Kurt

9 684 355 628

13 134 600 748

34397

Hanifi Aktaş

34301

Ham-Pet

59052

Özyılmaz

640 987 713
23 236 050 078

55 853 413 671

543 180452

34271

Pak-Pet

34274

Şunca

39008

T. Küçükkınay

34158

Tan-Pet

34463

76 Petrol

34479

Şafak

70 516 893 269

59066

Özdem

77 705 164 511

34282

Say-Pet

35 512 070 009

Toplam

14 263 642 918

24 900 271830

3 165 460 339

225 004 997 506

28 135 409 768

59 064 237 485

5 514 679 802

22 025 257 454

755 193229

753 013 091

805 433 665 455 1 595 506 790 556

1992, 1993 ve 1994 yıllarında müşteri kredisi kullanan bayilere ait kredili madeni yağ alışları
Bavi Kodu

Bavi Adı

34268

Akat

34232

Asya Petrol

1332

1332.

1994

321777 008

243 182 932

101601590

35 900 236

458 775 294

2 336 539 916
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Bavi Adı

34091

Asya Yakıt

34133

A y temiz

34630

Akçan

34215

Babaman

34742

Bayer

1222

1222

1224

11 767 441

18 734 815

4 727 275
39 915 463
9 743 908
71 118 955

34464

Bilgin

5 375 861

34076

Binath

11620 850

34192

Bursin

3 171 826

34092

Erzurum

5 238 605

1066 512 810

_

34246

Hora

321645 666

197 948 189

301 475 763

34096

Isıpet

19 960 175

448 508 378

1 099 338 711

34175

İzcan

6 597 468

9 189 748

6 069 836

34258

Kayrak

2 255 731 153

226 988 820

34525

Kök

184 016 582

2 625 327 866

34167

Kurt

34301

Nampet

34112

Özden

59966

Özdem

34271

Pakpet

34479

Şafak

34753

Seçkin

34282

Saypet

34274

Şunca

39008

T. Küçükkınay

34158

Tanpet

34042

Uzay
Toplam

11 066 207 227

11865 515
273 761 283
9 760 060

342 001965

622 377 205
982 700 960
1 049 889 080

703 067

35 996 467
529 375 358

43 490 413

67 875 046
1 874 242 374

8 946 152
1 173 901 204

3 668 819 145

874 682

2 961 713

75 380 334

379 123 708

3 230 768 682

6 536 150 445

457 555 124
25 359 392 095

1992 yılı ve 17.11.1993 tarihine kadar olan dönem zarfında kredili faturalarda faiz tahakkuku
yapılmadığı ve müşteri kredilerine ait faiz tahsilatına ilişkin işlemlerin muhasebe servisi tarafınadan yürütüldüğü, 17.11.1993 tarihinden başlamak üzere müşteri kredisi faiz tutarının fatura üzerin
de gösterilmesine başlandığı belirlenmiştir. Müşteri kredisi akdî faiz tutarına fatura formatı içeri
sinde yer verilmesi hususunda doğrudan bir talimata rastlanmamakla beraber bu konudaki uygula
manın, bilgisayar programlarının yürürlüğe konulmasına paralel olarak başladığı anlaşılmaktadır.
17.11.1993 tarihinden başlamak üzere inceleme konusu yapılan 1994 yılı sonuna kadar ticaret
servisince düzenlenen ve fatura formatı içerisinde yer alan akdî faiz işlemlerinde ekli listede gös
terildiği üzere, hatalı uygulamaların olduğu belirlenmiştir. Bahse konu hatalı işlemlerle ilgili ola
rak ekli icmalde gösterildiği üzere 1 786 494 840 TL. faiz kaybının (267 947 322 TL. KDV) mey
dana geldiği anlaşılmaktadır. (Ek : 9, 10)
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 352)

- 48 Diğer yandan yapılan incelemelerde;
Isı-Pet'e müşteri kredi sözleşmesi yürürlükte olmadığı 4.2.1992 - 5.7.1992 tarihleri arasında 5
460 587 750 TL.,
Hora Petrol'e müşteri kredi sözleşmesinin yürürlükte bulunmadığı 15.2.1992 - 20.7.1992 ta
rihleri arasında 6 456 322 029 TL.,
25.12.1993 tarihinde sözleşmesi sona eren Asya Petrol'e 25.12.1993 -31.12.1993 tarihleri
arasında 625 185 688 TL.,
10.1.1993 tarihinde sözleşmesi sona eren Kayrak Petrol'e 10.1.1993 - 1.1.1993 tarihleri ara
sında 11 422 756 399 TL.,
Kök Petrol'ün 7.9.1993 tarihinde sözleşmesinin sona ermesine rağmen 7.9.1993 - 15.11.1993
tarihleri arasında 12 973 422 410 TL.,
İzcan Petrol'ün 4.1.1993 tarihinde sözleşmesinin sona ermesine rağmen 9-13-15.11.1993 ta
rihlerinde 58 411 949 TL.,
Uzay Petrol'ün 11.8.1993 tarihinde sözleşmesinin sona ermesine rağmen 11.8.1993 31.12.1993 tarihleri arasında 6 646 868 560 TL.,
Aytemiz Petrol'ün kredi sözleşmesinin 9.3.1994 tarihinde sona ermesine karşın 1 383 490 249
TL.,
Altın-İş Petrol'ün müşteri kredi sözleşmesi 1.4.1994 tarihinde nihayetlendiği halde 933 110
898 TL.,
Mevzuata aykırı olarak kredili satış yapılmasına devam edildiği, halbuki belirtilen satışların
kredili olarak yapılmaması gerektiğini belirtmek isteriz.
Bayilerle aktedilen müşteri kredi sözleşmeleri ile ilgili uygulamalardan dolayı meydana gele
bilecek hata ve aksaklıklardan doğrudan bölge müdürlerinin sorumlu tutulacağı hususunun
22.4.1993 + 131/443 ve 30.6.1993 + 131/662 sayılı Pazarlama Daire Başkanlığı yazıları ile talima
ta bağlanmış bulunmaktadır. (Ek : 11)
•'<,
Ayrıca, Bayilik Genel Esasları hükümleri uyarınca bayi adaylarına nakit satış yapılması gerek
tiği halde bayi adayı Hilmi Sonay'a 1992 yılı içerisinde açık çek ile satış yapıldığı, bu hususdaki
30.3.1992+782 sayılı bölge müdürlük yazısında adı geçen bayie yapılacak satış şekli hakkındaki
"Ofis carî usullerine göre" ibaresinin tahrif edilerek "açık çek karşılığında" şekline dönüştürüldü
ğü, dönemin bölge müdür yardımcısı Numan Yurduseven'in "yazının tarafından imzalandıktan
sonra bilgisi haricinde değiştirildiği" şerhini düştüğü, adı geçen bayie açık çekle mal teslimatında
bulunulması hususunun 14.5.1992 + 1187/1440 sayılı yazı ile bildirildiği, diğer yandan bayi adayı
Üstün Petrol'e 20.6.1992 günü açık çekle 30 661 100 TL. satış yapıldığı, bahse konu satışa ait
19.6.1992+04 sayılı sipariş mektubunun üzerine "bölge müdürü Necdet Özgen'in şifahi talimatı
gereği açık çekle verileceği" şerhinin düşüldüğü anlaşılmaktadır. Bu arada, 1992-1994 dönemin
de 6.2.1997+11/97-303 sayılı istanbul bölge müdürlüğünün yazısında bildirilen bayi adayı statü
sündeki firmalar üzerinde yapılan incelemelerde ekli listede belirtilen üzere bayi adaylarına açık
çekle satış yapıldığı belirlenmiştir. (Ek : 12-16, 17, 176)
Diğer yandan, bahse konu yazıda müşteri kredisi kullanan bayilerin şart-ı ceza durumları ile
ilgili olarak gerekli işlemlerin Genel Müdürlük talimatları doğrultusunda ikmal edildiği, Kayrak
Petrol, Seçkin Petrol, Van-Pet, Harput Petrol'ün müşteri kredisinden kaynaklanan şart-ı ceza ile il
gili durumlarının Petrol Ofisi A. Ş. Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğine intikal ettirildiği, TanPet'in müşteri kredisinden ileri geçen borcunu ödemediği ve Genel Müdürlük oluru ile bayiliğinin
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tarafından affedildiği bildirilmektedir. Bu arada, Harteks ve Mak-Yol şirketleri ile bölge müdürlü
ğü arasında müşteri kredi sözleşmesi uyarınca kredili satış yapıldığı anlaşılmaktadır. (Ek : 17)
B) Muhasebe İşlemleri ile İlgili Olarak Yapılan İncelemeler:
Günlük olarak bayi ve müşterilerimize yapılan fatura karşılığı satışlarla ilgili olarak bilgisayar
tarafından tanzim edilen madeni yağ döküm fişlerinin 1992 ve 1993 yıllarında satışlarla ilgili ola
rak tanzim edilen "340" Satış Avansı Hesabıyla ilgili tahsil fişlerinin eklerine konmadığı, sadece 5
gün opsiyonlu satışlara ait elde hazırlanan listelerin konulmasıyla yetinildiği, bazı günlerde ise si
yah ve beyaz mallara ait fatura döküm listelerinin de mezkûr fişlerin eklerine takılmadığı, 1992,
1993 yılı içerisinde ve 1994 yılının büyük bir kısmında alınan çeklerin, bir listeye müfredatlı ola
rak kaydedilmeden "101 Alınan çekler" hesabına intikal ettirildiği ve bankaya gönderildiği fış
ekinde listesinin bulunmadığı, kasa, banka ve kıymetli evrak genel esasının 8.3. maddesine aykırı
olarak kasa mevcudunu ayrıntılı olarak gösteren kasa sayım tutanaklarının mevcut olmadığı, beyaz
ve madeni yağ fatura döküm listelerinde tespit edilen ödeme şekillerine göre işlem yapılmadığı, ba
zı blokeli çek olarak kesilen faturaların açık çek olarak işleme tabi tutulduğu, nakit olarak düzen
lenen faturaların yerine çek alındığı, kredili tanzim edilen faturaların açık çek işlemine ve açık çek
le kesilen faturalann da kredili işlemine tabi tutulduğu, inceleme dönemine ait bazı tarihlerde tüm
yevmiye fişleri ile eklerinin mevcut olmadığı, mevcut yevmiyelerin içerisinde de bazı tahsil ve te
diye fişlerinin bulunmadığı, mahsup fişlerinin çok büyük bir kısmının mevcut olmadığı, ayrıca fiş
lerin çok büyük bir kısmında herhangi bir izahatın mevcut olmadığı, var olan izahatların ise açık
layıcı nitelikte olmadığı, tediye fişlerinin büyük bir kısmının ekinde ilgili evrakın olmadığı, nakit
ödemelerde tediye edilen kişiye ait imzanın bulunmadığı, kasa, banka ve kıymetli evrak genel esa
sının 19 uncu maddesi uyarınca düzenlenen tahsil ve tediye fişlerinin depo ve işletme müdürlükle
rinde depo müdürü ile muhasip veznedar tarafından, bölge müdürlüklerinde ise muhasebe müdürü
ve yardımcısı tarafından imzalanması gerektiği halde bu lazimiyeye riayet edilmediği, bazı tahsil
ve tediye fişlerinin çift imzalı olarak tekemmül ettirilmediği, gecikmeli ödenen kredi taksitleri ve
karşılıksız çıkan çeklere uygulanan faiz, tazminat ve KDV'nin tahsilatına ait kesilen tahsil fişlerin
de yeterli izahat ve yapılan hesaplamaya dair eklerin bulunmadığı, bayi teslimat bedellerinin öden
mesine ilişkin olarak düzenlenen tediye fişlerinin ekinde bayi teslimat faturalarının bulunmaması
sebebiyle bu konuda sağlıklı bir şekilde inceleme yapılmasının güçleştiği, incelemelerin mevcut
kayıt ve belgeler üzerinden sürdürüldüğünü belirtmek isteriz. (Ek : 18)
Ofis mevzuatı uyarınca nakit paranın yanı sıra, alınan çekler de kasa hesabı muamelatı içeri
sinde yer almaktadır. Günlük işlemlerde alınan çekler; tahsil fişi ile kasa hesabına borç ve banka
ya gönderilen çeklere ait liste konulmak suretiyle düzenlenen tediye fişiyle de alacak kaydedilmek
tedir. Bir gün içerisinde düzenlenen tahsil ve tediyelerin toplamlarının farkı kasa mevcudunu oluş
turmaktadır. Kasa mevcudu nakit para ve çeklerden oluşan kaydi bir değer teşkil etmektedir. Ka
sanın kapatılması esnasında fiilî olarak nakit para ve çekler sayılmak suretiyle, fiilî değer tespit edi
lerek, kaydî değer ile uygunluğu sağlanmaktadır. Ancak tahsil fişlerinin fazla, tediye fişlerinin ise
eksik tutarlar üzerinden tanzim edilmesi, hesap tutarlarının hatalı olarak bu fişlere kaydedilmesi ya
da olması gerekenden farklı ödemelerin yapılması kasa açığı ve fazlasını oluşturacaktır.
İncelememizin esasını teşkil eden konulardan birisi de İstanbul bölge müdürlüğündeki kasa iş
lemlerinde kasıtlı olarak ilgili personelin kasa açığı meydana getirerek şahsî menfaat sağlayıp, sağ
lamadığının araştırılmasıdır. Bahse konu işlemlerde kaydî olarak kasa hesabının dengesinin korun
maya çalışıldığı, ancak kasada bulunan nakit para alınarak, aynı tutarlarda şahsî veya bazı bayi çek
lerinin kasıtlı olarak konulmak suretiyle zimmet ve emniyeti suiistimal fiillerinin işlendiği kanaatiTürkiye Büyük Millet Meclisi
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mediği tespit edilmiştir.
Örneğin, günlük faaliyetler nihayetinde kasada toplamı 1000 TL. olmak üzere 50 TL.'lık na
kit para ve 50 TL. tutarında çek olduğunu varsayalım. Eğer, kasaya 30 TL.'lık tutarında çek koyul
mak ve alınan çekler hesabından tediye fişi düzenlenmek suretiyle nakit paranın zimmete geçiril
mesi halinde kasa hesabının yekünü değişmemekle beraber bu miktar kadar nakit kişi menfaatleri
doğrultusunda en azından çekin bankaya ödenme tarihine kadarki süre içerisinde kullanabilecektir.
Muhasebe servisinin çalışma sistemi içerisinde kasada nakit paranın yanısıra çekler de kasa
muamelatı içerisinde yer almaktadır. Ayrıca, bankalardan intikal eden ya da bankalardan yapılan
ödemeler karşılıklı olarak düzenlenen tahsil ve tediye fişleri ile kasa muamelatı içerisinde yer al
maktadır. Dolayısıyla, mevcut kasa işlemleri içerisinde banka, çek ve nakit hareketleri yer almak
tadır. Bir önceki güne ait kasa devrine göre tanzim edilen tahsil ve tediye fişlerinin bakiyesi o gü
ne ait kasa bakiyesini teşkil etmektedir. Mevcut kasalarda herhangi bir açık veya fazla; o güne ait
tahsil, tediye fişlerinin eksik ya da fazla kesilmesi neticesinde ortaya çıkmaktadır. Tanzim edilen
yevmiye fişlerinin sağlıklı olarak kontrol edilmesi bu nedenlerle güçlük arzetmekle beraber incele
meler mevcut kayıt ve belgeler üzerinden sürdürülmüştür.
Bunun yanısıra, üniteye tahsil amacıyla bankalara verilen çeklerin listesi tanzim edilmemesi
ne rağmen bankaca takasa verilmek üzere düzenlenen bir kısım çek listeleri bankalardan temin edi
lebilmiştir. Bahse konu listelerden hareketle günlük olarak yapılan satışlarla ilgili olarak yapılan in
celemelerde fatura üzerinde belirtilen ödeme biçimine uygun olarak çek alınmadığı, fatura icmalin
de nakit ödeme şekli olarak satışlar için çek alındığı, blokeli kesilen faturalar için alınan çeklerin
opsiyonlu, ayrıca opsiyonlu olarak düzenlenen bazı faturaların ise kredili işleme tabi tutulduğu tes
pit edilmiştir. Bu sebeple, günlük satış icmalleri esas alınmak suretiyle yapılan kasa işlemlerinin
tetkiki fiilî durumu yansıtmayacaktır. Bu durum çek ve nakit hareketlerinin kasa hesabında yer al
ması dolayısıyla kasa balansını etkilememektedir. Hatta kasadaki nakidin alınarak yerine aynı tu
tarda açık, blokeli veya kredili çek konulması kasa dengesini değiştirmemektedir. Ancak, kasalar
da herhangi bir açığın bulunması fiilî duruma nazaran tahsil fişlerinin eksik veya hiç düzenlenme
mesi ya da tediye fişlerinin fazla tutarlarda düzenlenmesinden ileri gelebilir.
Sonuç olarak, 1992,1993 ve 1994 yıllarına ilişkin olarak kasa işlemlerinin günlük olarak bire
bir incelenmesi yukarıda ayrıntılı olarak arz ve izah edilen sebeplerle bu aşamada mümkün olma
makla beraber mevcut kayıt ve belgeler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda tespit edilebilen
zimmet, emniyeti suiistimal ve diğer usulsüz işlemlere raporumuzda yer verilmiş bulunmaktadır.
Bankalardan temin edilen çek listeleri ile satışlara ilişkin faturalar esas alınarak yapılan ince
lemelerde; bir kısım fatura tutarlarına tekabül etmeyen çeklerin yanısıra satış işlemleri ile ilgisi ol
mayan farklı çeklerin bulunduğu tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde tespit olunabilen ofis ba
yilerinin Tahir Küçükkınay, Seçkin Petrol, Isı-Pet, Doğan Petrol, Aygün Petrol üzerinde yoğunluk
arzettiği, Ofis bayii olmayan Özosmanlı Petrole ait 10 604 394 600 TL. tutarında çeklerinin kasa
da mevcut olduğu, üstelik muhasebe müdürlüğünde çalışan Adnan Çoban'in kendi adına kayıtlı
Garanti Bankası Avcılar Şubesi nezdindeki şahsî hesabına ait çekler kullanılmak suretiyle şubenin
13.1.1997 tarihli yazısı ile teyit edildiği üzere 4 979 425 100 TL. tutarında nakdin kasadan alındı
ğı veya suiistimal teşkil eden fıiîlerin işlendiği belirlenmiştir. Benzer olarak, farklı şahıslara ait şah
sî çeklerin de kasa muamelatı içerisinde yer alabileceği imkân dahilinde bulunmaktadır. Bahse ko
nu çeklerden Isı-Pet ve Seçkin Petrol'ün satışlarına ilâve edilen rakamlar haricinde tefrik edilebi
len çeklerin opsiyon süresi hitamında tahsil edilmekle beraber bu müddet zarfında kullanılması se
bebiyle Ofisin finans kaybına uğratıldığı anlaşılmaktadır. Belirtilen çeklerin, fazla doldurulmak veTürkiye Büyük Millet Meclisi
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ya da buna tekabül eden miktarlar üzerinde suistimal teşkil eden fiillerin işlendiği kanaati hâsıl ol
muştur. (Ek : 19-24)
Diğer yandan, yukarıda belirtilen 5 gün opsiyonlu açık çeklere ilâve edilen tutarlar gerçek sa
tış işlemlerine tekabül etmemektedir. Çek bedellerine ilâve edilen bedelin kasadan alınarak opsiyon müddeti hitamında ödenmesi Ofise takriben 5 günlük finansman kaybına neden olmaktadır.
Bahse konu dönem zarfında her türlü kurum alacağına uygulanan yıllık % 90 faiz oranı esas alın
dığı takdirde Ofisin finans kaybı 231 366 231 TL.'sına tekabül etmektedir. Doğal olarak yukarıda
belirtilen hususların bire bir belgelenebilmesi halinde gerçek zararın belirlenmesi mümkün olabi
lecektir. Diğer yandan, çeklere fazladan ilâve edilen tutarların bir kısmının nakit olarak düzenle
nen fatura bedellerine tekabül etmesi, belirtilen çeklerin çoğunun takas çeki olması veya bahse ko
nu bazı nakit fatura bedellerinin tahsil edilmeyerek yerine kasaya konulan çeklerin kullanılması
göz önüne alınarak bayilerin bilgisi dahilinde olmak üzere faturalara konu teşkil eden miktarlar
üzerinde emniyeti suiistimal niteliğinde fiillerin işlenebileceği ihtimali gözden ırak tutulmamalıdır.
Bununla beraber fazla doldurulan çeklerin fatura bedellerine denk gelmesi fazla doldurulan
çek bedelleri kadar mal faturasının mevcut olmasının yanısıra faturaların kayıtlardan çıkarılması
nın ancak iptal edilmesi ile mümkün olması, çeke fazla doldurulan fatura bedelleri üzerinde emni
yeti suiistimal fiillerinin işlenmesi hususlarının mevcut kayıt ve belgeler üzerinden bu aşamada ke
sin olarak tespit edilmesi mümkün olamamıştır.
Mal alımı dışında çeklerine fazladan ilâveler yapılması hususunun ilgili bayilerin bilgileri ha
ricinde yapılması mümkün bulunmadığı gibi böyle bir durum Türk Ticaret Kanununun 20 nci mad
desinde ifade edilen "her tacirin ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir işadamı gibi hare
ket etmesi lazım geldiği" hükmüyle de bağdaşmamaktadır. Bahse konu bayilerin bu konuda Türk
Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde herhangi bir itirazda bulunmamaları ve çek bedellerini
ödemeleri bayiler ile muhasebe servisi personeli arasında muhtemelen menfaat karşılığı olmak üze
re bir işbirliği olduğu ve bu nev'i işlemlerin bayilerin bilgileri dahilinde gerçekleştirildiği kanaati
ni doğurmuştur.
Ayrıca, 1992 ve 1993 yıllan içerisinde kredili satışlar karşılığında alınan vadeli çeklerin vade
müddeti dolan veya geçen bir kısım çeklerin, tahsil edilmiş gösterilmek üzere tahsil ve tediye fişi
düzenlendiği ve alınan çekler hesabının muhtelif skontlarına intikal ettirildiği belirlenmiştir. (Ek :
. 25-29)
Şöyle ki;
31.12.1993+94160,94161 ve 1.10.1993+72144 sayılı mahsup ve diğer muhtelif mahsup fişleriyle "101" alınan çekler hesabının diğer skontlarına ve "336" tasfiyeye tabi borçlar hesabına inti
kal ettirilmek suretiyle tasfiye edilmesi cihetine gidildiği, bu nedenle alınan çekler hesabında yıl
sonu itibariyle kalması iktiza eden bakiyenin gerçeğe aykırı olarak düzenlenen mahsuplarla tutturulduğu, (Ek: 30-36)
Bunun yanısıra, Çubuklu Depo Müdürlüğü Özsay firması adına düzenlenen 18.10.1993 tarih
li iki adet 19950 USD transit motorin faturasına ait aynı tarihli 248 816 400 TL. tutarındaki
2685380 sayılı Esbarik Kadıköy Şubesi çekinin tahsile verilmediği, bilahare hususun incelemeler
esnasında tespit edilmesi üzerine 7.5.1997+33213 sayılı tahsil fişi ile tahsilatının sağlandığı, ancak
kur farkından dolayı takriben 2.4 milyar TL. finans kaybının meydana geldiği, aynı depo müdürlü
ğünce 9.12.1993+1773 sayılı açık çek ödeme şeklinden düzenlenen 91 712 385 TL. tutarındaki fa
turanın iptal edildiği, belirtilen işlem esnasında 91 712 000TL.'nin 17.12.1993+91263 sayılı tedi
ye fişi ile "340010" madeniyağ satış avansı hesabına borç, 91201 sayılı fişle 5 günlük alınan çek
hesabına alacak kaydedilerek iptal işleminin sağlandığı halde 31.12.1993+94158 sayılı mahsup fiTürkiye Büyük Millet Meclisi
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- 52 siyle "340010" hesaba intikal eden satış işleminin iptal edilerek satış hâsılatı hesabına intikali ge
reken tutarın 5 günlük alınan çekler hesabına verildiği, çek hesabının bu nedenle bakiye verdiği,
yerine 61 gün vadeli 15.12.1993+1808 sayılı faturanın tanzim edildiği, (Ek : 37-40)
31.12.1993 tarih ve 47005 sayılı tahsil fişi ile 1 992 257 800 TL.'nın "101006" alınan çekler
hesabından tahsilata gönderilmiş gösterilmek suretiyle aynı tarih 47086 sayılı tediye fişi ile o gün
kü satışlara ait çeklerle birlikte "101001" alınan çekler hesabına tediye edildiği,
28.12.1993+93414 ve 93415 sayılı tahsil fişleri ile 7 842 313 200 TL.'nın "101001-45" alı
nan çek hesabından tahsile gönderildiği gösterilerek aynı tarih ve 93467 ve 93468 sayılı tediye fiş
leri ile tekrar "101001-31" alınan çekler hesabına intikal ettirildiği,
Keza, 29.12.1993+93613, 93614 ve 93615 sayılı tahsil fişleri ile 9 860 326 600 TL.'nın
"10101-45" alınan çekler hesabından tahsile gönderilmiş gösterilmek suretiyle aynı tarihli 93669,
93670 ve 93671 sayılı tediye fişleri ile yeniden "101001-31" hesabına alındığı,
Benzer şekilde, 30.12.1993+93811 tahsil fişi ile toplam 3 482 266 000 TL.'nın "101001-31"
alınan çekler hesabından tahsile gönderilmiş gösterilerek aynı tarih ve 93867 sayılı tediye fişi ile
"101001-5" gün opsiyonlu alınan çekler hesabınsa intikal ettirildiği, bilahare 3.1.1994+403 sayılı
tahsil fişi ile alınan hesaba alacak verildiği ve aynı tarihli 462 sayılı tediye fişi ile evvela Ziraat
Bankası Bakırköy Şubesi banka hesabına daha sonra da belirtilen fişteki hesap skontu değişitirilmek suretiyle tekrar "101001-5" alınan çekler hesabına intikal ettirildiği, (Ek : 31-34)
31.12.1993+94205 No'lu mahsup fişiyle 6 902 754 500 TL. 'nın "101001-45" alınan çekler he
sabına alacak, "101001-5" hesabına borç kaydı verilmek suretiyle muhasebeleştirildiği, aynı tuta
rın 4.1.1994 tarihinde 610 sayılı tahsil fişiyle "101001-5" hesabından aynı tarihli 668 sayılı tediye
fişiyle "102100200101" Ziraat Bankası Bakırköy Şubesi hesabına intikal ettirildiği, ancak bahse
konu tediye fişindeki hesap kodunun değiştirilerek meblağın "101001-5" 5 gün opsiyonlu çekler
hesabına alındığı, (Ek : 35-36)
1994 yılı içerisinde 5 günlük alınan çekler hesabına intikal ettirilen 6 902 754 500 TL. ve 3
482 266 100 TL. olmak üzere toplam 10 385 020 600 TL.'nın 30.5.1994+37956 sayılı mahsup fi
şiyle "101001-5" alınan çekler hesabından "101001-31" hesabına intikal ettirildiği, mezkûr tutarın
6 902 754 500 TL. tespit edilerek 127009 tasfiyelik hesaba alındığı,
Alınan çekler hesabında yapılan incelemede 101001-1 hesapta, 12.7.1993 tarihinde 50205 Nolu tahsil fişi ile İETT carî hesabına (126100-420067) 800 000 000 TL. alacak verilmek suretiyle
çekler bankaya o gün verilemediği için 101001-1 No'lu hesaba tediye tanzim edildiği, çeklerin ban
kaya verileceği gün 101 hesaba tahsil fişi tanzim edilmesi gerekirken çekin tekrar ilgili kurumun
carî hesabına alacak verilmek suretiyle tahsil fişinin düzenlendiği, bu nedenle anılan kurumun he
sabının 800 000 000 TL. tutarında fazla alacak kaydı yapıldığı,
23.8.1994 tarihinde 60402 sayılı tahsil fişi ile 2 000 000 000 TL. tutarında İETT çek bedeli
nin ilgili kurumun cari hesabına alacak kaydı yapıldığı, çekin aynı gün bankaya verilememesi se
bebiyle 101001 hesaba 60461 sayılı tediye fişinin düzenlendiği ancak çekler bankaya verildiği
25.8.1993 tarihinde düzenlenen tahsil fişi 101 hesap yerine ilgili kurumun carî hesabına intikal et
tirildiği, bu nedenle hesaplarına 2 000 000 000 TL. tutarında fazla alacak kaydı yapıldığı,
Yukarıda açıklanan çek hesaplarının yıl sonunda diğer 101 hesaplarla birlikte mahsup fişi düzzenlenmek suretiyle hesap bakiyelerinin olması gereken duruma getirilmek istenmişse de alınan
çek hesaplarının bakiyeleri "339001" tasfiyeye tabi borçlar hesabına mahsup kesmek sureti ile in
tikal ettirilmiştir.
1992 ve 1993 yıllarında tahsil edilmiş gösterilmek suretiyle banka hesaplarına intikal ettirilen
çeklerin dökümlerinin irdelenmesi yapılabilmekle beraber 1994 yılında alınan çekler ve banka heTürkiye Büyük Millet Meclisi
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rin tek tek dökümünün yapılabilmesine imkâa bulunmamıştır. Bununla birlikte, 1994 yılında ban
ka ve çek hesaplarına gerçeğe aykırı olarak düzenlenen mahsup fişlerinin dökümlerine aşağıda yer
verilmiştir. Ayrıca, ekli listede gösterilmiş bulunmaktadır. (Ek : 40'a)
Şöyle ki;
Ziraat Bankası Bakırköy

33 691091800 TL.

Vakıflar Bankası Bahçekapı

5 798 560 500 TL.

Vakıflar Bankası Bahçekapı

14 293 339 100 TL.

Akbank Avcılar

24 022 556 400 TL.

Ziraat Bankası 1 Avcılar
5 gün opsiyonlu çek hesabına

7 093 549 176 TL.
32 356 683 922 TL.
117 254 683 922 TL.

Belirtilen meblağda kredili çekin tahsil edilmiş gösterilmek suretiyle değişik hesap skontlarına aktarıldığı, bu durumun daha evvel Petrol Ofisi A. Ş. Genel Müdürlüğü Müfettişlerince be
lirlenerek 31.10.1994+78191 sayılı mahsup fişiyle "127009" hesaba intikal ettirildiği anlaşılmak
tadır.
Kasa işlemleri üzerinde yapılan incelemelerde muhtelif bayilerden alınan akaryakıta karşılık
çek alınmayarak bayi carî hesaplarına borç kaydedildiği, bazı bayilerden ise alınan çeklerin banka
ya tahsilata göndedirilmesi iktiza eden tarihte bankaya tahsile gönderilmediği, tanzim edilen tedi
ye fişleri ile carî hesapların borçlandırılması ve bahse konu çeklerin tahsilatının 2 ila 30 güne va
ran gecikmelerle yapılması sebebiyle kurumun zarara uğratıldığı belirlenmiştir.
Ünitede muhtelif bayilerin çek işlemleri ile ilgili olarak suiistimal teşkil eden bir takım fiiller,
usulsüzlükler hakkında bilgi vermek ve komisyon çalışmaları esnasında karşılaşan müşkülatlara
işaret etmek üzere aşağıda arz ve izah edilmiştir;
Yıldırım Petrol;
İstanbul İli bayi Yıldırım Petrol'ün 25 178 700 TL. tutarındaki. 13.1.1994+1848 sayılı fatura
karşılığında verdiği çekin o tarihe ait satışlara ilişkin diğer çeklerle beraber aynı gün 2474 sayılı
tediye fişi ile "101001-5" opsiyonlu çekler hesabına alındığı, 17.1.1994+3219 sayılı tahsil fişiyle
alınan çekler hesabından çıkartılarak çeklerin bankaya tediye edilmesi esnasında Yıldırım Petrol'e
ait 25 178 700 TL. tutarındaki çekin bankaya tahsile gönderilmediği, 3265 sayılı tediye fişi ile
"120101-034288" bayiin carî hesabına borç kaydedildiği, aynı şekilde 17.1.1994 tarih ve 2237
No'lu beyaz mal fatura bedeline ait 18 323 600 TL.'sı tutarındaki çekin aynı tarihli 2682 No'lu te
diye fişiyle 5 gün opsiyonlu alınan çekler hesabına alındığı, 17.1.1994 tarihinde bankaya gönderilmeyerek yine aynı tediye fişi numarası ile carî hesabın borçlandırıldığı, her iki çeke ait tahsila
tın 28.1.1994+5415 sayılı tahsil fişiyle yapıldığı, 15.1.1994+2405 sayılı beyaz mal fatura bedeline
ait 52 404 800 TL. tutarında çekin 2864 No'lu tahsil fişiyle alınan çekler hesabına alındığı, anılan
çekin 18.1.1994 tarihinde bankaya verilmeyerek aynı tarih 3467 sayılı tediye fişi ile bayiin carî he
sabına intikal ettirildiği, bahse konu çek bedelinin tahsilatının ise 1.2.1994+8014 sayılı fişle sağ
landığı, gecikmeli olarak gerçekleştirilen tahsilata ilişkin olarak herhangi bir faiz ve faiz KDV'si
tahakkuku yapıldığına dair herhangi bir belgeye rastlanmadığı görülmektedir. (Ek : 41-48)
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Fatura

Tarihi

Fatura Sayısı

. Gecikme

Tutan

Tahsil Tarihi

Günü

Faiz % 90

25 178 700

28.1.1994

15

944201

13.1.1994

1848

14.1.1994

2 237

18 323 600

28.1.1994

14

641326

15.1.1994

2 405

52 404 800

1.2.1994

17

2227 204

Toplam

3 812 731

Anılan bayiin belirtilen fatura bedellerinin 5 gün opsiyona göre ödenmesi gereken gün ile
ödenmesi gereken günler için faiz tahakkuku yapılmış olup 3 812 731 TL. faizin tahsil edilmediği
anlaşılmaktadır.
Gökhan Petrol:
İstanbul îli bayi Gökhan Petrol'ün Garanti Bankası Balat Şubesine ait 52 070 900 TL.'nın han
gi güne ait olduğu tam olarak tespit edilemeyen 24.1.1994 tarih ve 3501 ve 3558 sayılı faturalara
ait olduğu sanılan çeki 27.1.1994 tarihinde Ziraat Bankası Bakırköy Şubesindeki hesabımızdan dü
şülmek suretiyle iade edildiği, 27.1.1994+5226 sayılı tahsil fişiyle adı geçen hesaba alacak, aynı ta
rih 5276 No'lu tediye fişiyle de carî hesaba borç kaydedildiği belirlenmiştir. (Ek: 49)
Aynı bayiin, 25.1.1994 tarihinde aldığı 52 901 100 TL. mal bedeline ait çekin ise 27.1.1994
tarihinde bankaya tahsile gönderilmesi gerekirken aynı tarih ve 5276 sayılı tediye fişi ile "120101
- 034492" carî hesabına borç kaydedildiği, (Ek : 50)
Bahse konu 5,2 070 900 TL. tutarındaki karşılıksız çek ile carî hesabına intikal ettirilen 52 901
100 TL. olmak üzere toplam 104 972 000 TL. çek bedelinin ise 4.2.1994 tarihinde ise 8612 sayılı
tahsil fişiyle 104 500 000 TL. 7.2.1994 tarihinde ise 472 000 TL.'nın tahsil edildiği, (Ek : 51)
anlaşılmaktadır.
27.1.1994 tarihi dahil olmak üzere bayiin bu tarihten itibaren aldığı mal için çek alınmayarak
carî hesabına borç kaydedildiği ve tahsilatının sağlandığı belirlendiği, ancak, 10.3.1994 tarihinden
4.3.1994 tarihine kadar alınan toplam 279 102 181 TL. için 1.4.1994+24023 sayılı tahsil fişiyle tah
sil edildiği gösterildiği, buna karşın altı adet çek alınarak bankaya verildiği, 8.4.1993 tarihinde
karşılıksız çıkması nedeniyle Ziraat Bankası Bakırköy Şubesince iade edildiği ve aynı tarih 25478
No'lu tediye fişiyle cari hesabına borç kaydedildiği, bahse konu çeklere ait 13.4.1994 tarihinde
26423 sayılı tahsil fişiyle 270 000 000 TL., 19.4.1994 tarihinde ise 27627 sayılı tahsil fişiyle
9 480 000 TL. olmak üzere 279 480 000 TL. tahsil edildiği, bu çekler için ayrıca 2.5.1993 tarihin
de 32223 No'lu tahsil fişi ile 279 102 181 TL. % 5 tazminat bedeli olarak 13 955 205 TL., 7 675
363 TL., (279 102 181X 90 X 11/3600) faiz ve 3 244 585 TL. olmak üzere toplam 24 875 153 TL.
tahsil edildiği saptanmıştır. (Ek : 51-55)
Konu ile ilgili olarak Müfettiş Bekir Bingöl tarafından düzenlenen 26.11.1996+37/8 sayılı So
ruşturma Raporu uyarınca 99 016 420 TL. tutarındaki faiz ve 2 603 545 TL. 'lık*tazminat, 15 242
. 995 TL. KDV olmak üzere toplam 116 862 900 TL. Muhasebe Daire Başkanlığının 3490/2692 sa
yılı yazısına istinaden 19.12.1996+91619 sayııl fiş ile tahsil edildiği tespit edilmiştir. (Ek : 56)
Doğan Petrol:
Doğan Petrol Akaryakıt Pazarlama Şirketine ait 1.3.1994+11270 sayılı fatura tutarı 34607 165
TL.'sı, aynı tarihli 11455 No'lu fatura tutarı 145 819 132 TL.'sı ve aynı tarihli 1126 madeniyağ fa
tura tutarı 5 609 503 TL.'sı olmak üzere toplam 186 035 800 TL. tutarında çeklerin alındığı, bu
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tarihinde banka tarafından iade edildiği, aynı gün 17689 No'lu tediye fişi ile kayıtlara alındığı,
7.3.1994+17206 sayılı tahsil fişiyle tahsilatın yapıldığı anlaşılmıştır. (Ek : 57)
5.3.1994 tarihinde aldığı akaryakıta ait 190951 600 TL.'lık çek 8.3.1994 tarihinde bankaya ve
rilmesi gerekirken "120101-034439" bayün carî hesabına borç kaydedildiği, 9.3.1994 tarihli 17807
No'lu tahsil fişi ile tahsilatının sağlandığı, benzer işlemin 7.3.1994 tarihli 69 338 600 TL. tutarında
ki çek içinde varit olduğu, 17688 sayılı tediye fişi ile C/H'a kaydedildiği, bu çekin bankaya gönde
rilmediği, 10.3.1994+17807 sayılı yevmiye fişi ile tahsil edildiği görülmüştür. (Ek : 58, 59)
4.3.1994 tarihli faturalara ait 157 247 623 TL. tutarındaki çekin 11.3.1994 tarihinde karşılık
sız çıkarak iade edildiği ve aynı tarihli 18087 No'lu fişle muhasebeleştirildiği, ancak,
9.3.1994+17612 sayılı fişi ile tahsil edildiği anlaşılmıştır. (Ek : 60, 61)
2.3.1994 tarihinde aldığı akaryakıt ve madeniyağa ait toplam 208 954 700 TL. tutarındaki çe
kin 10.3.1994 tarihinde karşılıksız çıktığından dolayı iade edildiği, 10.3.1994 + 17879 sayılı tedi
ye fişi ile C/H'a borç kaydedilmiş, 8.3.1994 + 17401 tahsil fişi ile 209 610 203 TL.'sı tahsil edil
diği, farkın C/H alacak bakiyesi verdiği tespit edilmiştir. (Ek : 62, 67)
Malı Aldığı Tarih

Toplam Fa t. Tutarı

C/H Borç Tarihi

Tahsil Tarihi

8.3.1994

264 767 800

10.3.1994+18878

16.3.1994+19001

9.3.1994

194677 290

11.3.1994+18085

16.3.1994+19001

10.3.1994

174 928 338

16.3.1994+19069

16.3.1994+19001

11.3.1994

145 839 800

16.3.1994+19069

16.3.1994+19001

12.3.1994

287 149 600

16.3.1994+19069

18.3.1994+19405

14.3.1994

47 815 600

16.3.1994+19069

18.3.1994+19405

28.2.1994 tarihinde aldığı akaryakıta ait 183 261 800 TL. tutarında çekin karşılıksız olarak
8.3.1994 tarihinde iade edildiği ve 9.3.1994+17690 sayılı tediye fişi ile muhasebe kayıtlarına inti
kal ettirildiği, tahsilatın 4.3.1994+16604 sayılı fişle sağlandığı, ancak bununla ilgili tahsilinin yan
lışlıkla 034105 kodlu Doğan Petrol'den yapıldığı, bilahare 31.3.1994+22213 sayılı mahsup fişiyle
düzeltme cihetine gidildiği, (Ek : 63)
Ayrıca, bayün karşılıksız çeklerine ilişkin durumu ile tahsil edilmeyen faiz ve tazminat bedel
lerine raporumuz ekindeki listede yer verilmiş ve banka bir takım problemlerin söz konusu oldu
ğu, belirlenmiştir.
Deniz Petrol:
İstanbul İli bayi Deniz Petrol'ün blokeli olarak tanzim edilen faturalarının 5 gün opsiyonlu çek
işlemine tabi tutulduğu, karşılıksız çeklere ait faiz, tazminat ve KDV için ayrıca çek alındığı veya
o gün dldığı mal bedeline ait çeklerle tahsilata verildiği, Ofis mevzuatına aykırı olmasına rağmen
mal teslimatına devam edildiği, bankaca karşılıksız çıkan çeklerin protokol hükümlerine uyulma
yarak geç iade edildiği, üstelik bu sürenin 7 güne ulaştığı, tespit edilmiştir.
Fatura tarihi

Fatura

Fatura

Çek

Banka

Çek

ve No.

Nevi

Tutarı

Tutarı

Adı

No.

28.12.1993+75419

Blokeli

214565 789

28.12.1993+75421

Açık

145 105 610

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 352)

- 5 6 Fatura tarihi

Fatura

ve No.

Nevi

Fatura
Tutarı

28.12.1993+75423

Açık

115 586 947

30.12.1993+75928

Açık

120 878 624

30.12.1993+75929

Açık

215 158 438

30.12.1993+76094

Blokeli

120 558 454

4.1.1994+0111

Blokeli

125 606 831

4.1.1994+0113

Blokeli

214 846 463

4.1.1994+0228

Blokeli

128 481701

5.1.1994+0399

Açık

116 472 364

5.1.1994+0527

Açık

188 989 450

7.1.1994+994

Açık

120 692 637

7.1.1994+996

Açık

215 615 667

7.1.1994+1048

Açık

215 615 667

Çek
Tutarı

Banka

Çek

Adı

No.

475 258 300

Emlak

785825

457 585 000

Vakıf

3937249

468 965 00

Emlak

7805832

305 461800

Emlak

7805831

336 308 300

Emlak

131439

249 820 200

Emlak

131420

(30.12.1993 tarihli kar. çekin
faiz, taz ve KDV ilave)

34 204 615

8.1.1994+1128

Açık

125 883 390

125 883 400

Emlak

131431

8.1.1994+1134

Açık

120 912 970

120 913 000

Emlak

13434

10.1.1994+1435

Açık

168 203 493
272 376 380

Emlak

131435

479 105 000

Emlak

13144

571 738 900

Emlak

13145

425 441 000

Emlak

7805713

418 549 300

Emlak

131441

47 522 900

Emlak

131450

10.1.1994+1377

Açık

104 172 795

11.1.1994+1658

Blokeli

189 213 582

11.1.1994+1685

Açık

74 354 393

11.1.1994+1654

Açık

215 537 106

13.1.1994+2037

Açık

139 822 276

13.1.1994+2039

Açık

111961 375

13.1.1994+2145

Blokeli

139 213 582

13.1.1994+2147

,Açık

130 741 607

17.1.1994+2782

Açık

168 845 051

17.1.1994+2783

Açık

117 239 036

17.1.1994+2784

Açık

139 356 926

18.1.1994+2845

Açık

146 021 888

18.1.1994+2847

Açık

140 310 777

18.1.1994+2909

Açık

132 041 861

18.1.1994+3050

Blokeli

174 805

12.1.1994+(475 258 300 TL. Karşılıksız çeke ait
faiz, tazminat ve KDV bedeli)

30.12.1993 tarihinde bayiin aldığı mala karşılık olarak verdiği 457 585 500 TL. çek karşılık
sız olduğundan Ziraat Bankası Bakırköy şubesindeki hesaptan 7.1.1994 tarihinde karşılıksız oldu
ğu gerekçesiyle iade edildiği, 6.1.1994+1077 sayılı tediye fişi ile bayiin carî hesabına borç kaydı
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- 5 7 yapıldığı ve 7.1.1994 tarihinde çek bedeli 6 863 782 TL. faiz, 22 879 275 TL. tazminat ve 4 461
558 TL. olmak üzere toplam 34 204 615 TL. 'nın bayiin o günkü tarihli 215 615 667 TL. çek bede
line ilave edilmek suretiyle 249 820 200 TL. üzerinden bankaya intikal ettirildiği, (Ek : 64)
Bilahare, 249 820 200 TL. tutarındaki çek ile 7.1.1994 tarihinde aldığı diğer mallara ait 336
308 200 TL. tutarındaki çekin 14.1.1994 tarihinde karşılıksız çıktığı ve iade edildiği,
14.1.1994+2670 sayılı tediye fişi ile muhasebe kayıtlarına intikal ettirildiği, 15.1.1994+2803 sayı
lı tahsil fişi ile her iki çekin tahsil edildiği, 17.1.1994+3201 sayılı tahsil fişi ile de cem'an 13 187
891 TL. faiz, 29 306 425 TL. tazminat ve 6 373 147 TL. olmak üzere toplam 48 868 463 TL.'nın
tahsil edildiği, (Ek : 65,66, 68)
Bayiin, 28.12.1993 tarihinde almış olduğu akaryakıta ait olmak üzere 475 258 300 TL. tuta
rındaki çekin banka hesabına geçtiği ancak 11.1.1994 tarihinde iade edildiği, halbuki protokol ge
reği en geç 2 gün içerisinde karşılıksız çek işlemine tabi tutulması iktiza eden çekin banka hesabı
mıza geçtiği tarihten itibaren 7 gün hesaptan düşülmeyerek bankada beklediği, bahse konu karşı
lıksız çekin 11.1.1994 tarihinde 2073 sayılı tediye fişi ile muhasebe kayıtlarına alındığı, karşılıksız
çeke ait mal bedeli ile 23 762 915 TL. tazminat, 17 822 186 TL. faiz ile 6 237 765 TL. KDV ol
mak üzere toplam 47 822 900 TL. üzerinden 131450 no'lu Emlak Bankası çekinin alınarak tahsi
lata verildiği, çekin 14.1.1994 tarihinde hesabımıza geçtiği, (Ek : 69)
anlaşılmaktadır.
Bilahare, bayie ait aşağıda belirtilen çeklerin karşılıksız çıktığı,
Çek

Karşılıksız

Tediye

Tarihi ve Tutan

Çıktığı Tarih

Tarihi ve Numarası

10.1.1994

272 376 300

18.1.1994

18.1.1994+3474

11.1.1994

479 105 100

19.1.1994

19.1.1994+3674

13.1.1994

571738 900

21.1.1994

21.1.1994+4073

17.1.1994

425 441000

25.1.1994

26.1.1994+5074

18.1.1994

418 549 300

26.1.1994

26.1.1994+5074

2 167 210 600
Ayrıca, 14.12.1993 tarihinde 61 gün vadeli 8802 ve 8803 no'lu madeni yağ bedeli olan top
lam 25 061 500 TL. kredili çekin 18.2.1994 tarihinde karşılıksız çıktığı ve 11457 sayılı tediye fişi
ile carî hesabına borç kaydı yapıldığı, toplam olarak 2 192 272 200 TL.'nın "128002-944348"
no'lu davalı alacaklar hesabına intikal ettirildiği anlaşılmaktadır.
Kök Petrol:
İstanbul İli bayi Kök Pekrol'ün 1994 yılı içerisinde karşılıksız çıkan çekleri yerine faiz, tazmi
nat ve KDV ilave edilmek suretiyle mevzuata aykırı olarak yeni çek alınması cihetine gidildiği,
bahse konu çeklerin de karşılıksız çıkması durumunda benzer nitelikteki usulsüz işlemlerin yine
lendiği, bazı karşılıksız çeklerin ise muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmediği, karşılıksız çeklere
ait faiz ve tazminatın alınmadan yeniden alınan çeklerin ise muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmeksizin tekrar bankaya tahsilata gönderildiği, bazı çeklerin ise karşılıksız çıktığı tarihte yerine çek
alınmak suretiyle bankaya tediye fişi düzenlemesine rağmen tahsilata verilmeyerek 25 güne varan
sürelerle bekletilmesini müteakip tahsilata gönderildiği, belirtilen dönem zarfında bayiin 77 645
675 671 TL. tutarında 130 adet çekinin çıktığı, 24 715 331 400 TL. tutarındaki 38 adet karşılıksız
çekin, karşılıksız çek takip programına intikal ettirilmediği, bayiin provizyon limitinin açık kalma-
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- 5 8 sının sağlandığı, bayiin çeklerini ödemediği halde mal teslimatına usulsüz olarak devam olunduğu
tespit edilmiştir.
31.12.1993 tarihinde 94011 ve 94010 sayılı tahsil fişleri ile alınan çekler hesabına alacak ve
rilerek tahsilat için bankaya gönderilen 7 adet 1 650 965 300 TL. çekin 4.1.1995 tarihinde Ziraat
Bankası Bakırköy Şubesi nezdindeki hesabımıza geçtiği, ancak aşağıda belirtilen çeklerin hesaba
intikal ettiği 4.1.1994 tarihli valörle 7.1.1994 günü hesabımızdan düşmüştür. Bahse konu 7 adet
çekten 217 011 900 TL ve 159 516 000 TL. tutarındaki 2 adet çekin 6.1.1994+1077 sayılı tediye
fişi ile bayiin carî hesabına borç verilmek suretiyle muhasebeleştirildiği, ancak diğer 5 adet çekin
ise muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmemiştir. Muhasebe kayıtlarına intikal eden 2 çekten 159 516
000 TL. tutarındaki çeke 6 günlük faiz olarak 2 392 740 TL. faiz ve 358 911 TL. KDV olmak üze
re toplam 2 751 651 TL. faiz ve KDV hesaplanmak suretiyle 12.1.1994+2206 sayılı tahsil fişiyle
tahsilatını sağlandığı, ancak iki karşılıksız çek için ise 6.1.1994 tarihinde yeni çek alındığı, 1025
sayılı tahsil fişiyle tahsilata verilmiş gösterildiği, bunun mukabilinde 1079 sayılı tediye fişi ile 376
527 900 TL. Ziraat Bankası Bakırköy Şubesine intikal ettirilmekle beraber 6.1.1994 tarihi yerine
31.1.1994 tarihi itibariyle bankaya tahsilata gönderildiği 1.2.1994 tarihinde banka hesabımıza geç
tiğini belirtmek isteriz 217 011 900 TL. tutarındaki çek için ise faiz alınmadığı, gecikmeli olarak
tahsilata verilen ve banka hesabı kodlarında bekletilen iki çek toplamı için ise faiz ve KDV tahsi
latı yapılmamıştır. (Ek: 70-76)
Fatura

Tarihi

Bankaya
Çek

Çek Tutan Verilmeyen Tahsil

NP,

Verine Alman

Çeklerin

Çek No,

HeşabaGeçişTaıJhi

20.5.1993

4134360

224 385 500

31.12.1993 94011

4134344

13.1.1994

21.5.1993

4134361

204 297 900

31.12.1993 94011

3757187

17.1.1994

24.5.1993

4134362

217 011900

31.12.1993 94011

4134196

1.2.1994

25.5.1993

4134363

159 516 000

31.12.1993 94011

4134197

1.2.1994

26.5.1993

4134364

231328 200

31.12.1993 94011

3757182

14.1.1994

1.12.1993

4134359

282 176 300

31.12.1993 94011

3757183

14.1.1994

4134365

332 249 500

31.12.1993 94011

3757180

12.1.1994

4.12.1993

Karşılıksız Çıkış Tarihi

Gecikme Günü

Faiz (TL)

7.1.1994

13

7 202 529

7.1.1994

17

8 682661

7.1.1994

32

17 360 952

7.1.1994

14

8 096 487

7.1.1994

14

9 876 172

7.1.1994

12

9 967 485
61276 286

Öte yandan, 6 günlük gecikme faizi alınmasına karşın karşılıksız çek yerine nakit tahsilatın ye
rine çek alınan 159 516 000 TL. tutarındaki çekin tahsile gönderilmemesi hasebiyle gecikmeli tah
silata ilişikin olmak üzere faizin 13 368 540 TL.'ya baliğ olduğu görülmektedir.
Çek Bedeli

Gecikme Günü

Faiz Tah. Ed. Gün

Faiz Tah. Htm. Gün

159516 000

32

6

26
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- 5 9 Bu meyanda, 71 644 286 TL. faiz ve 10 746 724 TL. KDV olmak üzere toplam 82 391 550
TL. faiz ve KDV'nin bayiden tahsil edilmediği anlaşılmıştır. Bahse konu çeklere ait tahsil tarihi
olarak gerçek tahsilata dayalı tarihli muhasebe kayıtları esas alınmış bulunmaktadır.
Yukarıda irdeleme konusu yapılan çekler haricinde karşılıksız çıkmasına rağmen faiz, tazmi
nat ve KDV ilave edilmek suretiyle turnikeye tabi tutulan çeklerin dökümüne raporumuz ekinde
yer verilmiş bulunmaktadır.
Bahse konu bayiin 22.6.1994 tarihinde aldığı;
34213 sayılı fatura

205 077 194

34215 sayılı fatura

197 898 998

34218 sayılı fatura

148 685 890

34248 sayılı fatura

148 685 890

34250 sayılı fatura

205 077 194

34251 sayılı fatura

197 898 344

34286 sayılı fatura

306 993 344
1410 317 508

Anılan bayie ait olmak üzere 7 adet fatura bedeline ilişkin toplam 1 410 317 508 TL. tutarın
da 3757479 sayılı Esbank Mecidiyeköy şubesine ait çekin 23.6.1994 tarihinde bankaya tediye edil
diği çekin karşılıksız olması dolayısıyla 24.6.1994 tarihinde iade edildiği hususunun Vakıflar Ban
kasına ait takas çek listelerinden tefrik edildiği, Vakıflar Bankasına verilen çeklerden banka tara
fından tahsil edilenlerin hesaba geçtiği, tahsil edilemeyenlerin ise dekontla bölge müdürlüğüne ia
de edildiği, bu nedenle karşılıksız çeklerin hesaplardan düşülmesinin ekstrelerde görülmediğini be
lirtmek isteriz. Bahse konu çek bedelinin 28.6.1994+45471 sayılı tediye fişi ile bayiin carî hesabı
na borç verilmek suretiyle muhasebeleştirildiği, 45415 sayılı tahsil fişi ile de bayiin carî hesabına
alacak kaydedilerek tahsilata gönderildiği, ancak çek için bu defa da 3757303 sayılı yeni bir çek
alınarak tahsilat için Akbank Avcılar şubesine verildiği ve 30.6.1993 tarihinde banka hesabımıza
geçtiği, ancak karşılıksız çıkması sebebiyle 1.7.1994 tarihinde banka hesaplarından düştüğü, buna
ilişkin herhangi bir muhasebe kaydının da bulunmadığı, aynı çekin tekrar 10.8.1994 tarihinde çek
tutarının banka hesabımıza geçtiği ve 4.8.1994 tarihinde tekrar hesaplardan düştüğü ve iade edil
mesi gerektiği halde bankada tutulduğu, muhtelif yazışmalar neticesinde davaya intikal ettiği. (Ek
:77,78)
Anılan bayiin, 5.5.1995 tarihinde kredili olarak aldığı toplam 1 626 580 363 TL. fatura bede
linin 32941 sayılı mahsup fişi ile "120102-034525" müşteri kredisi hesabından 1 398 367 484 TL.
ve 228 210 879 TL. olmak üzere siyah ve beyaz mal fatura bedelleri ayrı ayrı muhasebe kayıtları
na intikal ettirilmiştir. Yine, 9.5.1994 tarihinde aldığı beyaz mala ait 966 161 629 TL. ve siyah ma
la ait 82 552 921 TL. tutarındaki fatura bedeli olmak üzere toplam 1 048 714 550 TL.'nın müşteri
kredisi hesabına 33742 sayılı mahsup fişiyle intikal ettirildiği belirlenmiştir.
6.6.1994 tarihinde 41018 sayılı tahsil fişiyle 1 626 580 400 TL. 8.6.1994+41412 sayılı tahsil
fişi ile de 1 048 714 600 TL'nm 31 günlük alınan çekler hesabına tahsile gönderilmek üzere Va
kıflar Bankasına tediye düzenlenmekle beraber çek bedellerinin banka hesabına geçmediği belir
lenmiştir. Bahse konu çekler aşağıda belirtildiği üzere başlangıçtaki çek toplamı aynı kalmak üze
re çek tutarlarının değiştirilerek hesaplar arasında aktarmalar yapıldığı görülmüştür. (Ek : 79, 80) .
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-mAlacaklı Hesap
Kesilen

Borçlu Hesap
Tahsil

Mahsup veya
Hesap Kodu

FİŞİn TarİM

Çek Tutarı

27.6.1994

1048 714 600

45 220

101001-000031

1048 714 600

45269

120100-034525

28.6.1994

1626 580 400

45 416

101001-0000031

1626 580 400

45472

120100-034525

30.6.1994

1048 714 600

45 967

120102-034525

1048 714 600

45967

101001-000031

30.6.1994

1626 580 400

45 967

120102-034525

1626 580 400

45967

101001-000031

27.7.1994

1048 714 600

53 222

120102-034525

1214 700 600

53271

120102-034525

27.7.1994

1626 580 400

53 222

120102-034525

1460 594 400

53271

120102-034525

yeya nffilföliB

FİŞ Ko<İM

Ilüai

Tediye Fiyi

Yukarıda belirtildiği üzere, çeklerine tutarları değişmekle beraber çeklerin yerine alınan Esbank Mecidiyeköy şubesine ait 5095002 no'lu 1 214 700 600 TL. 3757475 no'lu 1 460 591 400
TL. tutarındaki çeklerin 26.8.1994+61017 sayılı tahsil fişiyle "20102-034525" edilmek üzere
61076 sayılı tediye fişi ile bankaya gönderildiği, bahse konu çekin karşılıksız çıkması sonucunda
banka tarafından iade edilerek 9.9.1994+65664 sayılı tediye fişi ile muhasebe kayıtlarına intikal et
tirildiği anlaşılmaktadır. (Ek: 81)
Yukarıda arz edilen suiistimal teşkil eden fiiller sonucunda bayiin carî hesabında kayıtlı çek
tutarları ile alınan mal bedellerinin birbirini teyit etmediği görülmektedir.
Ayrıca; KökPetrol'e ait 31.1.1994tarihli 201 114 300TL. tutarındaki çekin8.2.1994tarihin
de karşılıksız çıktığı ve banka tarafından iade edildiği, çek bedeli ile birlikte 10 055 715 TL. taz
minat 4 022 286 TL. faiz ve 2 111 700 TL. KDV olmak üzere 16 189 701 TL. 8.2.1994+9406
sayılı fişle aynı bayie ait 4.2.1994 tarih 425 601 400 TL., çekin 10.2.1994 günü karşılıksız çıkarak
bankaca iade edildiği, 29 281 070 TL. tazminat, 6 384 321 faiz ve 4 149 808 TL. KDV olmak üze
re 31 815 919 TL. 10.2.1994+9825 sayılı yevmiye ile tahsil edildiği, toplam 2 çeke ait toplam 48
004 400 TL. ilgili bayiin 22.2.1994 tarihli alacağına karşılık 23.2.1994+12473 sayılı tediye fişiyle
bayie ödendiği belirlenmiştir. (Ek : 81) ,
Isı-Pet'e ait 31.1.1994 tarihli 242 340 300 TL. tutarındaki çek 7.2.1994 tarihinde karşılıksız
çıkması sebebiyle iade edildiği, 4.2.1994+8260 sayılı tahsil fişi ile 2 423 403 TL. faiz, 363 913 TL.
KDV tahsil edildiği, ancak bayiin 28.3.1994 tarihli dilekçesine istinaden 28.3.1994+21473 sayılı
tediye fişi ile mezkûr meblağın bayie geri ödendiği, (Ek : 81)
Daha önceki incelemeler esnasında belirlenerek "127009" hesaba ve bilahare şüpheli alacak
lar hesabına intikal ettirilmek suretiyle Adnan Çoban, Süreyya Selvi ile Adnan Barlah'a ait zimmet
fiilleri aşağıda belirtilmiştir:
Resmî kuruluşlar ile askerî birliklere yapılan bayiler vasıtasıyla gerçekleştirilen teslimat işlem
lerinde teslimatta meydana gelen eksik teslimatlar için tanzim edilen navlunun bayie ödenmesi es
nasında tahsil edilen bedeller için tahsil fişi düzenlenmediği ve kasa fazlalığı oluşturulmak suretiy
le toplam 44 098 546 TL.'nin zimmete geçirildiği, bu meblağın 21.12.1994+92165 sayılı mahsup
fişi ile personel borçları hesabına intikal ettirildiği, bu bedelin 10 000 000 TL.'sının 3.2.1995+8420
sayılı tahsil fişiyle, 7 559 155 TL.'sının 14.2.1995+10619 sayılı tahsil fişiyle, 712 279 TL.'sının
15.3.1995+18826 sayılı tahsil fişiyle Adnan Çoban'dan tahsil edildiği, bakiye 25 827 112 TL.'lık
kısmının ise Adnan Çoban ve Süreyya Selvi'ye zimmet kaydedildiği, (Ek : 84)
Tahsil fişi düzenlenmesi gerektiği halde 10.3.1994+17684 sayılı tediye fişi tanzim edilerek
Dersen firmasınca ödenen 595 000 TL.'sının iki katı tutarında 1 190 000 TL.'sı kasa fazlalığı mey
dana getirildiği, meblağın 31.12.1994+94204 sayılı mahsup fişiyle,
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- 6 1 Personel istihkakı ödemelerinde 15.8.1994+58871 sayılı tediye fişi karşılığında tahsil fişi dü
zenlenerek emanete alınması gerektiği halde, bu işlemin yapılmayarak 22 698 396 TL. kasa fazlası
oluşturulduğu, 99 450 TL.'sı eksiği ile 22 598 946 TL.'sı 31.1.1995+06251 sayılı mahsup fişi ile,
Çanakkale/Eceabat bayi Hilmi Varlık'a ait 3 730 400.- TL.'sı tutarındaki navlun faturası için
14.7.1994+50675 sayılı tediye fişi tanzim edildiği, karşılığında aynı tarihli 8048 no.lu Ziraat Ban
kası Avcılar Şubesi çekinin tanzim edildiği, bu işleme ait tahsil fişi düzenlenmeyerek kasa fazlası
meydana getirilerek nakit alındığı ve 31.10.1994+78191 sayılı mahsup fişiyle, (Ek: 85)
İstanbul bayi Fatma Nilüfer Savaşkan'a 15.7.1994+49068 sayılı fatura tutarı 9 053 990.TL.'sı,olmasına rağmen 90 539 900.- TL.'sı ödendiği, meydana gelen 81 485 910.- TL.'lık farkın
bayinin cari hesabına 18.7.1994+51481 sayılı tediye fişi ile borç kaydedildiği bu farkın 19.7.1994
tarihli çekine ilave edilerek tahsil edildiği, ancak bu tahsilata ait fişin tanzim edilmeyerek, kasa faz
lası yaratıldığı, meblağın 1.12.1994+86147 sayılı mahsup fişi ile,
istanbul Bölge Müdürlüğünün 1994 yılına ait emlak vergilerinin yatırılması amacıyla Vakıf
lar Bankası Bahçekapı Şubesine 7398513 No.lu 826 542 100.- TL. çek keşide edilmesi ile ilgili ola
rak 31.5.1994+38075 sayılı tediye fişi tanzim edildiği, bu muamelata karşılık 31.5.1994+38012 sa
yılı tahsil fişinin 806 542 100.- TL. tutarında düzenlenerek 200 000 000.- TL. tutarında kasa fazla
sı meydana getirildiği 31.10.1994+78181 sayılı mahsup fişi ile, (Ek:86)
Akbank Avcılar Şubesi nezdindeki iki hesaptan biri olan 11731/1 No.lu hesabın kapatılması
maksadıyla Ziraat Bankası Bakırköy Şubesine keşide edilen 30.3.1994 tarihli ve 3063322 No.lu
2 432 817.- TL. tutarındaki çekin ilgili bankaya gönderildiği, ancak bu işlemin tahsil fişinin tanzim
edilmeyerek kasa fazlası oluşturulduğu, 31.10.1994+78191 sayılı mahsup fişi ile,
26.7.1994+53075 sayılı tediye fişi 10 000 000.- TL.'nın Ziraat Bankası Avcılar Şubesi nezdin
deki hesabımıza borç kaydedildiği, fakat bu meblağın bankadaki hesaba yatırılmadığı,
31.10.1994+78191 sayılı mahsup fişi ile, (Ek:87)
2.8.1994+56276 sayılı tediye fişi ile 1 000 000 000.- TL. Ziraat Bankası Avcılar Şubesi hesa
bına borç kaydedilmesine rağmen mezkûr meblağın, adı geçen banka hesabına geçmediği,
31.10.1994+78191 sayılı mahsup fişi ile, (Ek: 88)
13.10.1994+74478 sayılı tediye fişi ile Türkiye İş Bankası Avcılar Şubesi hesabına 1 620 000 000.TL. geçmesi gerekirken, işlemin 1 120 000 000.- TL. üzerinden gerçekleştirildiği, böylece hesaba
500 000 000.- TL.'sının eksik olarak intikal ettirildiği, 31.10.1994+78191 mahsup fişi ile,
23.9.1994+68474 sayılı tediye fişi ekleri toplamının 79 945 973.- TL.'sına baliğ olduğu, an
cak bahse konu fişin 84 945 397.- TL. olarak tanzim edildiği, KDV tutarının 2 077 916.- TL. yeri
ne 7 077 916.- TL. olarak hesaplandığı, bunun sonucu olarak 5 000 000.- TL.'lık kasa fazlası oluş
turulduğu, bedelin 1.12.1994+88147 sayılı yevmiye fişi ile, (Ek : 89)
11.5.1994+34020 sayılı tediye fişi ile KDV hesabına 21.292 287.- TL.'sı kaydedildiği, halbukî
bu işlemin o günkü kasa muamelatı ile hiçbir alakası bulunmadığı, sadece kasa fazlası yaratılarak
kasadan fazla para alınmasına yönelik olduğu meblağın 1.12.1994+88147 sayılı mahsup fişiyle,
4.10.1994+72675 sayılı tediye fişi ekinde bulunan Celal Altınay'a ait E.M.Ç. ödenmesi için
Yapı Kredi Bankasına 10 200 000.- TL.'sı tutarında çek düzenlendiği, bu işleme karşılık düzenlen
mesi gereken tahsil fişinin tanzim edilmediği, bu işlem sonucu kasa fazlası meydana getirildiği,
30.11.1994+86003 sayılı mahsup fişi ile (Ek: 90)
Hurda alım ihalesi için Mustafa Terzioğlu'dan 13.4.1994+26403 sayılı fiş ile tahsil edilen
9 000 000.- TL.'lık teminatın iadesi için İş Bankası şubesine ait 3052846 No.lu çekin tanzim edil-
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sayılı mahsup fişi ile,
hesaplara intikal ettirildiği,
Ayrıca, Halk Bankası Nişantaşı Şubesinden 20 089 501.- TL.'sı çekilmesine rağmen tahsil fi
şi tanzim edilmediği, bilahare 12.12.1994+90201 sayılı tahsil fişiyle muhasebe kayıtlarına intikal
ettirildiği,
tespit edilmiştir.
FİİLÎ ZÎMMET DURUMU
Zimmetin Tarihi

Tutar

Tarih

Tutar

10.3.1994

.1 190 000.-

Tespit edilemedi

25 827 112.-

14.7.1994

3 730 400.-

15.8.1994

22 588 946.-

19.7.1994

81485 910.-

2.8.1994

31.5.1994

20 000 000.-

13.10.1994

30.3.1994

2 432 817.-

13.9.1994

5 000 000.-

26.7.1994

10 000 000.-

4.10.1994

10 200000.-

21.4.1994

9 000 000.-

Adnan Barlah

149 131414.-

1 000 000 000.500 000 000.-

—

—

Süreyya Selvi ve
Adnan Çoban

1563 626 058.-

Finansman şefi Adnan Barlah 149 131 414.- TL.'sı, Adnan Çoban ve Süreyya Selvi'ye ise 1
563 626 058.-TL.'sı tutarında zimmet kaydedilmiştir.
Bunun yanı sıra müfettişler tarafından yapılan incelemelerde 25 000 000.- TL. 'sı tutarında ba
liğ olan Ömer Şenol adına düzenlenen 26.5.1994+37073 sayılı tediye fişinde ilgilinin parasını al
madığı iddiası üzerine, üstelik de imzasının ve parafının bulunmaması sebebiyle Adnan Barlah'a
31.1.1995+6254 sayılı yevmiye fişi tanzim edilmek suretiyle zimmet kaydı yapıldığı, adı geçen
şahsın toplam fiili zimmetinin 174 131 414.- TL.'sına baliğ olduğu tespit edilmiştir. (Ek : 91-94)
Tekirdağ bayi Özyılmaz Petrol'ün 19.9.1994 tarihinde 30 gün vadeli müşteri kredisiyle akar
yakıt karşılığı alınan 82 410 044.- TL.'sı tutarındaki çekin 18.10.1994 günü Vakıflar Bankasına
tahsil için gönderildiği 19.10.1994 tarihinde hesaba geçtiği, ancak bu çekle ilgili tahsil fişi düzen
lememek suretiyle kasa fazlası meydana getirilerek zimmete geçirildiği 30.6.1996+46109 sayılı
mahsup fişi ile muhasebe kayıtlarına intikal ettirildiği, 1.8.1995+803 sayılı Genel Müdürlük Olur'u gereği Adnan Çoban ve Süreyya Selvi adlarına zimmet kaydı yapıldığı,
İstanbul bayi Selahattin Tuğcay'ın 9.7.1994 tarihinde aldığı akaryakıt mukabili verdiği çeke
9 000 000.- TL.'sı fazla yazıldığı, bayiin bu meblağın iadesini talep etmesi üzerine yapılan araştır
ma sonucunda çeke 1 356 299 991.- TL. doldurulması gerekirken 1 365 299 991.- TL. yazıldığı,
çekin fazla doldurulan kısım kadar tahsil fişinin tanzim edilmediği, bu işlemin sonucu olarak kasa
fazlası yaratıldığı, 10.7.1995+48154 sayılı mahsup fişi ile muhasebe kayıtlarına intikal ettirildiği
1.8.1995+803 sayılı Genel Müdürlük Olur'u gereği Adnan Barlah üzerine zimmet kaydedildiği,
19.10.1994+11-1504 sayılı Muhasebe Şube Müdürlüğünün yazısı uyarınca Bakırköy Beledi
yesince 64 000 000.- TL. tutarındaki çek bedelinin nakden Hüseyin Şeker'e ödendiği, bu meblağın
adı geçen şahıs tarafından ofis veznesine yatırıldığı, ancak bu işleme ait tahsil fişi düzenlenmedi
ği, 30.6.1995+46040 sayılı mahsup fişi ile muhasebe kayıtlarına ettirildiği, 1.8.1995+803 sayılı Ge
nel Müdürlük Olur'u ile Adnan Çoban ve Süreyya Selvi adına zimmet kaydedildiği,
tespit edilmiştir.
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Adnan Barlah
TOPLAM
Süreyya Selvi
ve
Adnan Çoban
TOPLAM

174 131 414.- TL. Teftiş Kurulu Müfettişleri tarafından tespit edilen zimmet
9 000 000.- TL. Önceki Komisyon tarafından tespit edilen zimmet
183 131414.-TL.
1 563 626 058.- TL. Teftiş Kurulu Müfettişleri tarafından tespit edilen zimmet
82 410 044.- TL. Önceki Komisyon tarafından tespit edilen zimmet
64 000 000.-TL. Önceki Komisyon tarafından tespit edilen zimmet
1710 036 102.-TL.

fiili zimmet tespit edilmiştir.
Muhasebe işlemlerinin önceki Komisyon ve Müfettiş raporlarının incelenmesi sonucunda
meydana gelen toplam zimmetin (kaydî+fiilî) 22 065 810 743.- TL.'sına ulaştığı, fiilî-zimmetin
1 710 036 102.- TL.'lık kısmının Süreyya Selvi ve Adnan Çoban'a ve 183 131 414.- TL.'lık kıs
mının ise de Adnan Barlah'a ait olduğu,
Ayrıca, Komisyon tarafından yapılan incelemelerde;
17.5.1994+2854 sayılı fatura ile 20 827 530.- TL. tutarında 60 gün vadeli madeniyağ satışı ya
pıldığı, bu satış işleminden meydana gelen 2 725 930.- TL. kdv tutarının çek alınarak tahsil edildi
ği, 17.5.1994+35281 sayılı tediye fişiyle 18 101 600.- TL. kaydedilmesi gerekirken 27 486 000.TL. kaydedildiği, 9 546 400.- TL. kasa fazlası oluşturulduğu, bilahare 1.10.1994+72151 sayılı
mahsup fişi ile "336001" Tasfiyeye Bağlı Borçlar Hesabına alındığı, bu fiili zimmetin hâlâ tasfiye
ye tutulmayarak adı geçen hesapta bekletildiği, (Ek : 95, 96)
24.12.1993+4482 sayılı bölge müdürlüğü mucibi uyarınca İstanbul-Merter'de inşa edilen Belpa akaryakıt istasyonu işi sebebiyle T.E.K.'e yatırılmak üzere 25 170 000.- TL. ve 3 505 500.- TL.
kdv'nin ödenmesi için iki çek tanzim edildiği, toplam 28 675 500.- TL.'sına baliğ olan 29.12
1993+93663 sayılı tediye fişi düzenlendiği, Yapı Kredi Bankasına ait 900148 No.lu çekin
29.12.1993+93624 sayılı tahsil fişi ile 25 170 000.- TL. muhasebeleştirildiği, ancak 900171 No.lu
çekin ise muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmediği, kasa fazlalığı oluşturulduğu, veznedar tarafın
dan 31.12.1993 tarihinde 3 505 500.- TL.'sının bankadan çekildiği, bu meblağın veznedara zimmet
kaydedilmesi gerektiği, (Ek : 97-99)
29.11.1993 tarihinde Akbank-Avcılar Şubesi nezdindeki 11781 No.lu hesap ekstrelerinin in
celenmesi sonucunda 6 900 000.- TL. tutarındaki 30463525 No.lu çekin ödenmesine rağmen tah
sil fişi düzenlenmediği, muhasebe şube müdürlüğündeki mevcut çek koçanlarında kaydın bulun
madığı bu meblağın da fiili zimmet oluşturduğu, (Ek : 100)
Ayrıca, 20.7.1994 tarihinde M. Turgut Topçuoğlu'na ödenmeyen 36 407 953.- TL. tutarında
ki tabi afet avansının aynı gün personele yapılan avanslar için düzenlenen aynı tarih ve 51864 sa
yılı tediye fişinde yer almamasına rağmen tahsil fişi düzenlenerek emanet hesabına alınmadığı ve
zimmete geçirildiği, mükerrer olarak ödenen meblağın 22.7.1994+52261 sayılı tediye fişi ile adı
geçen personele ödendiği, zimmet tutarının 31.12.1996+94252 sayılı mahsup fişiyle "136006" tas
fiyeye tabi alacaklar hesabına intikal ettirildiği, (Ek: 101)
İş ve mubayaa avanslarının incelenmesi sonucunda;
7.3.1994 tarihli 17263 sayılı tediye fişi ile Hüseyin Şeker'e ödenen 15 000 000.- TL. ve
9.3.1993 tarih ve 17668 sayılı tediye ile ödenen 60 000 000.- TL. avans ile ilgili olarak tediye fişi
ekinde herhangi bir belgenin mevcut olmadığı, belirtilen iş avanslarının 19.3.1994+19603 sayılı
tahsil fişi ile 75 000 000.- TL. olarak nakit olarak tahsil edildiği, avansın kapatılmasına ilişkin ola
rak herhangi bir belgenin mevcut olmadığı, (Ek: 102-104)
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Emlak vergisinin ödenmesi amacıyla Hüseyin Şeker'e 24.3.1994+20666 sayılı tediye fişi ile
20 000 000.- TL. ödendiği, avansın 15.12.1994+90801 sayılı fış ile nakden tahsil edildiği, (Ek: 108,
109)
14.1.1994+170 sayılı bölge müdürlüğü mucibi uyarınca 18.1.1994+3461 sayılı tediye fişi ile
araçların ilk altı aylık vergilerinin ödenmesi için Gani Değirmenci'ye 45 000 000.- TL. ödendiği,
avansın 30.12.1994+93805 sayılı fiş ile nakden tahsil edildiği,
Diğer yandan mubayaa ile ilgisi bulunmayan kişilere avans ödendiği ve gecikmeli olarak tah
sil edildiği,
belirlenmiştir.
Yolluk avansları ile ilgili olarak yapılan incelemelerde ise;
Bazı personele ödenen yolluk avanslarının herhangi bir belge ibraz edilmeden nakit olarak tah
sil fişi düzenlenmek suretiyle kasaya intikal ettirildiği;
ÖRNEK:
Personelin
Adı ve Soyadı

Tediye Fişinin
Tarih ve Sayısı

Beyhan Öktem
Erol Pınarlı
Cem Gözkaya

27.10.1994+77263
22.6.1994+44272
8.7.1994+51469

Tahsil Fişinin
Tarih ve sayısı

Tutar
(TL.)
5 000 000.1 000 000.10 000 000,

29.12.1994+93617
29.12.1994+93617
24.12.1994+92741

Bir kısım personele ait harcırah beyannamelerinin gecikmeli olarak tanzim edilmesi sebebiy
le yolluk avanslarının gecikmeli olarak tahsil edildiği,
ÖRNEK:
Personelin
Adı ve Sovadı

Tediye Fişinin
Tarih ve Savı sı

Hüseyin Şeker
Güven Ağyar

2.8.1994+56268
25.4.1994+28873
27.4.1994+29271
3.3.1994+16469
14.1.1994+2675

5 000 000.500 000.4 500 000.2 000 000.3 000 000.-

6.7.1994+49067

5 000 000.-

30.9.1994+69942
31.10.1994+78141
6.10.1994+73068
27.1.1994+5262
22.4.1994+28274

3 000 000.5 000 000.2 000 000.5 000 000.1 500 000.-

9.2.1994+9671

2 500 000.-

Ali Özdemir
İhsan Sevinç

Kemal Erdoğan
Necdet Özgen
Leyla Zerey
Necla Toprak

Tutar
(TL.)

Tahsil Fişinin
Tarih ve savısı
14.12.1994+90604
30.6.1994+45810
30.6.1994+45810
31.12.1994+94001
(11 Milyon)
31.12.1994+94271
(5 milyon)
14.12.1994+90622
30.6.1994+45806
15.12.1994+90807
16.5.1994+35026

Ayrıca, 1994 yılı sonu itibariyle bakiye vermemesi gereken "196002" yolluk avansları hesa
bının Kemal Erdoğan'ın 5 000 000.- TL., Hüseyin Oztürk'ün 2 000 000.- TL., Hüseyin Ertuğrul'un
1 000 000.- TL., Necati Duran'm 3 000 000.- TL., Cem Gözkaya'nm 1 500 000.- TL. olmak üze
re borç bakiyesi verdiği, belirtilen ödemelerle ilgili olarak düzenlenen tediye fişlerinde personel
imzalarının mevcut olmadığı,
17.5.1994+35219 sayılı tahsil fişi ile 21 596 000.- TL. Muvaffak Arıkan, 18 904 300.- TL. İs
mail Boyacıoğlu'yla ilgili olmak üzere toplam 40 501 000.- TL.'nın "335001" personel alacakları
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 352)

- 6 5 hesabına emaneten alındığı, halbuki belirtilen işlemin maaş ödemelerinin yapıldığı tarih itibariyle
yapılması gerektiği,
anlaşılmaktadır.
İşçi personelin SSK'dan almış oldukları iş görmemezlik bedellerinin 1993 ve 1994 yıllarında
tahsilâtına rastlanmamıştır. Diğer yandan, Kasa, Banka ve Kıymetli Evrak İşlemleri Genel Esası
nın 4.2 maddesi uyarınca "Kasanın en az dört anahtarlı olacağı, bu anahratlardan bir tanesinin mer
kez muhasebe müdürlüğünde bölge ve müstakil muhasebesi bulunan ünitelerde muhasebe müdü
ründe, depo ve işletmelerde depo ve işletme müdürlerinde diğeri ise veznedar veya muhasip vez
nedarlarda bulunacağı, ikinci anahtann muhafazası ile vazifeli şahısların yokluğunda bu anahtarlar
yardımcıları veya şefleri tarafından muhafaza olunacağı, diğer iki anahtann numaraları bir tutanak
la tespit edileceği, muşambaya sanlan söz konusu anahtarlar tutanakla birlikte bir kutuya konula
cağı, mühürlenen kutunun zimmetle bankaya verileceği, alman makbuzun 1.- TL. iz bedel üzerin
den nazım hesaplara kaydedileceği," hükmüne amir olmasına rağmen 1992, 1993 ve 1994 yılları
içerisinde kasa anahtarlarının ünitede mevzuata uygun olarak nazım hesaplarda izlenmediği tespit
edilmiştir.
Öte yandan,
Tevkif edilen gelir ve damga vergisi tutarlan ile ödenmesi gerçekleştirilen meblağların ince
leme konusu yapılan dönemde mutabık olmadığı,
"137100" emanet mal çeki hesabının ay sonlan itibariyle bakiye verdiği, müşteri hesaplarının
yüksek tutarlarda borç bakiyesi verdiği, kıymetli evrak nitel iğinde, ol an teminat mektuplarına müf
redatlı olarak izahatlı bakiye mizanında yer verilmediği müşahade edilmiştir.
Ayrıca, tabi afet avansı ve istihkak avansı ile ilgili olarak ünite nezdinde teşekkül edilen ko
misyon marifetiyle araştırmalara devam edildiği,
Keza, Denizcilik İşletmeleri cari hesabında teşekkül eden temerrüt faizleri hakkında benzer şe
kilde oluşturulan komisyonun çalışmalarına devam ettiği,
belirlenmiş.
Banka işlemleri ile ilgili olarak yapılan incelemelerde;
Ünitelerde gerçekleştirilen satış işlemleri dolayısıyla bayii ve müşterilerden alınan çeklerin
Petrol Ofisi A.Ş. ile;
24.6.1988 tarihinden itibaren T. Halk Bankası,
5.7.1993 tarihinden başlamak üzere (22.4.1994 tarihinde değişik) Akbank T.A.Ş.,
22.10.1992'den itibaren (19.4.1994'de tadil edilen) T.C. Ziraat Bankası,
16.8.1996'dan itibaren T. İş Bankası,
27.4.1994'den başlayarak T. Vakıflar Bankası,
4.5. İ994 tarihinden itibaren Şekerbank,
22.4.1994 tarihinden itibaren Koçbank
arasında aktedilen protokoller çerçevesinde işlem görmesi gerektiği, (Ek : 110)
Bankalara tevdi edilen bu çeklerden karşılıksız çıkan çeklerin büyük bir kısmının Halk Ban
kası, Akbank ve T.C Ziraat Bankası ile Petrol Ofisi A.Ş. arasında aktedilen protokol hüküm
lerine aykırı olarak belirtilen sürelerde hesaplarımızdan düşmediği, Akbank şubelerinin ise ve
rilen havale talimatlarına uymayarak dört güne varan sürelerde gecikmeli olarak havalelerin
gerçekleştiği, (Ek: 110, 111)
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27-28.10.1993
5.11.1993

Tutan
62 100 000 000.28 000 000 000.-

Havale Tarihi
3.11.1993
9.11.1993s

16.11.1993
15.10.1993

41850 000 000.17 000 000 000.-

18.11.1993
20.10.1993

f

11.7.1992 tarih 92/22-1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen kasa, banka limitleri hak
kındaki talimatlara aykırı olarak özellikle Akbank nezdindeki hesapta olmak üzere banka hesapla
rında çok yüksek miktarlarda bakiyenin mevcut olduğu, (Ek: 112,113)
21.12.1993 Akbank 11732 No.lu hesap bakiyesi: 133 358 963 028.24.11.1993 Akbank 11732 No.lu hesap bakiyesi: 26 110 780 866.24.11.1993 Akbank 11732 No.lu hesap bakiyesi: 49 509 991 059.Bahse konu durumun 26.7.1993 tarih + 16974 sayılı Genel Müdürlük talimatı ile de tekit ko
nusu edildiği, ayrıca, Kasa, Banka Genel Esasının 22 nci maddesinin günlük banka cetvellerinin
sağlıklı bilgi verecek şekilde düzenlenerek bölgelerde bölge müdürü ve idarî yardımcısı tarafından
imzalanacağı hükmünü içerdiği, (Ek: 110,114)
Vakıflar Bankası Bahçekapı Şubesinin ise bölge tarafından tahsilat amacıyla tevdi edilen çek
lerden karşılıksız çıkanları hesap ekstrelerinden düşülmeyerek verilen bu çeklerden tahsilatı sağla
nan kısmını hesaplara geçtiği, karşılıksız çekler için ise banka ekstrelerinde düşüş kaydı olmamak
la birlikte karşılıksız çeklerin bankaca tanzim edilen bir liste ile bölge müdürlüğüne bildirildiği;
1992 ve 1993 yıllarında hesaplara geçmek üzere bankalara tevdi edilen çeklerin 5 günlük opsiyonlu çeklere, kredili satışa ait çeklere ve blokeli olarak alınan çeklere ayrı ayn tediye düzenlen
diği Ziraat ve Halk Bankalarına bu yıllarda tevdi edilen çeklerden kredili ve 5 gün opsiyonlu çek
lerin bir gün sonra kayıtlara intikal ettirildiği halde blokeli çeklerin 2 nci günü kayıtlara intikal et
tirildiği, Akbank'ta ise Ekim, Kasım ve Aralık 1993 aylannda çeklerin muhtelif tarihlerde Akbank
ve takas çekleri olmak üzere ayrı ayrı hesaba geçtiği bankalarla ilgili olarak yapılan tasfiye işlem
lerinde belirlenmiştir.
Nişantaşı semtinde bulunan istanbul Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak Çubuklu, Gökçeada,
Ümraniye ve Haramidere Depo İşletme Müdürlüklerinin müstakil kasalarının bulunması nedeni ile
protokol aktedilen bankalarla çalıştığı ve muhasebe işlemlerinin bölge müdürlüğüne bağlı olarak
tekemmül ettirilmesi sebebiyle 1992 yılında toplam 14 banka ile, 1993 yılında toplam 23 banka ile,
1994 yılında ise toplam olarak 27 banka ile çalışıldığı Temmuz 1993 ayında bölge müdürlüğünün
bazı birimlerinin Haramidere'ye taşınmasından sonra İstanbul Bölge Müdürlüğünün "100200" he
sap kodlu Nişantaşı kasası ile Haramidere deposunun "100201" hesap kodlu kasa hesaplarının iki
ayn skont halinde Haramidere'de çalıştırılmasına devam edildiği, belirtilen ayn ayrı olarak yürü
tülen kasa işlemleri nedeniyle alınan çeklerin tevdiî edilmek üzere Ziraat Bankası Bakırköy ve Ak
bank Avcılar Şubelerinde ikinci birer hesap daha açıldığı, bahse konu banka hesaplarına ait mizan
kayıtları ile bankalardan alınan bakiye yazılarının incelenmesi sonucunda; (Ek : 115)
31.12.1992 tarihi itibariyle bankalardan alınan bakiye yazıları ile mizan kayıtlarının mutabık
olmakla beraber bilindiği üzere tahsilata gönderilmeyen müşteri kredi çeklerinin mevzu bahis ol
duğu,
31.12.1993 tarihi itibariyle bankalardan alınan bakiye yazıları ile mizan kayıtlarının mutabık
olmadığı,
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- 6 7 31.12.1994 tarihi itibariyle bankalardan alınan bakiye yazılan ile mizan kayıtlarının Akbank
Avcılar Şubesindeki hesabındaki cüz'i küsurat farkı haricinde mutabık olduğu, Akbank Avcılar Şu
besinden alınan 5.1.1995-14 sayılı yazıda bu baıîkada bulunan 11731-7 No.lu hesabın bakiyesinin
26 541 274 846.- TL. olduğu aynı bankaya ait 19.1.1995 tarih 70 No.lu yazısında ise 11732-5 No.lu
hesabın bakiyesinin 703 029.- TL. olarak bildirildiği, toplam olarak bankanın hesap bakiyesinin
26 541 977 875.- TL.olduğu halde ilgili bankaya ait mizan kaydının 31.12.1994 sonu itibariyle 26
541 978 874.-TL. olarak kayıtlı bulunduğu arada 999.- TL.'lik farkın bulunduğu, (Ek: 115)
31.12.1993 itibariyle banka bakiye yazısı ile mizan kayıtlarına ait tablo
Mizan Banka
Hesap Kodu

Banka Adı

106200-200205
106200-200206
106200-200207
106200-200211
106200-200216
106200-200256
106200-200257
106300-200303
106500-500488
106500-500489
106500-500501
106500-500502
106500-500503
106700-200106
106700-200702
106750-200779
106800-200821
106800-200833
106800-200835
106800-200838
106800-200840
106900-200492
106988-2001Û1

Ziraat Bankası Bakırköy
Ziraat Bankası Bakırköy
Ziraat Bankası Nişantaşı
Ziraat Bankası Avcılar
Ziraat Bankası Ümraniye
Ziraat Bankası Kanlıca
Ziraat Bankası Gökçeada
iş Bankası Nişantaşı
Akbank Beykoz
Akbank Ümraniye
Akbank Avcılar
Akbank Avcılar
Akbank Nişantaşı
Vakıflar Bankası Avcılar
Vakıflar Bankası Harbiye
Y. Kredi Bankası Nişantaşı
Halk Bankası Nişantaşı
Halk Bankası Beykoz
Halk Bankası Kadıköy
Halk Bankası K. Çekmece
Halk Bankası Nişantaşı
Emlak Bankası Beşiktaş
Demirbank Maçka

31.12.1993
Mizan Bakiyesi

31.12.1993
Banka Bakiyesi

18 550 597 493.34 951773 558.348 532 408.1 266 435 567.2 035 391731.3 055 944 095.33 943 366.-

197 250631.492 341 685.335 880 356.764 363 141.371200 531.95 039 195.71549764.10 370 682.115 190.408426.2 432 817.70 264.-'
511002.386 301.19 724 844.44 575 403.43 339 501.12722.Bakiye tespit edilemedi

9 030 324.115 190.408426.2 432 817.70 264252 488.386 301.355 692.44 575 403.0.18 712.2 552 594.0.43 339 501.4 169 674 139.1 000 000.-

•

0.79 812.4 111 642 1581 000 000.-

Bu bankalardan Halk Bankası Kadıköy, Emlak Bankası Beşiktaş ve Vakıflar Bankası Harbiye
Şubelerine ait banka ekstreleri müteaddit defalar yazılı ve şifahî olarak talep edilmesine rağmen te
min edilemediğinden ekstrelerin tümü üzerinde irdeleme yapılamamıştır. Bulunabilen ekstrelerle
muavin kayıtları incelenmiştir. (Ek: 116, 117)
Yukarıda belirtilen bankalarda 26.12.1994 tarih 165/8,4.5.1995 tarih 167/1 sayılı soruşturma
raporları ve 1.8.1995 tarih 30/803 sayılı Genel Müdürlük Olür'u gereği aynı tarih 805 sayılı Teftiş
Kurulu Başkanlığı yazısı ile 14.8.1995 tarih 15485 sayılı yazı uyarınca çeşitli nedenlerden dolayı
mutabakatı tesis edilemeyen bankalardan 1993 bankalarından ve 1994 yılı mutabakatı tesis edilen
banka işlemleri nedeniyle oluşan 5 049 710 683.- TL.nin 127009 tasfiyelik hesaplara Qradan şüp
heli alacaklar hesabına aktarılmış bu hesaptan da daha sonra tasfiye edilerek bölge muhasebe fiTürkiye Büyük Millet Meclisi
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- 6 8 nansman şefi Adnan Barlah'a zimmet kaydedildiği tespit edilmiştir. Bu konu ile ilgili olarak yapı
lan işlemler hakkında bölge muhasebe müdürlüğünden derlenen kayıtlar aşağıda gösterilmiştir:
(Ek: 118)
127009 ve 128 hesaplardan
No.su
Tarihi
31.10.1994
31.10.1994
31.10.1994
31.10.1994
31.10.1994
31.10,1994
31.10.1994
31.10.1994
31.10.1994
31.12.1994
31.12.1994
31.1.1995
31.1.1995
30.6.1995
30.6.1995
30.6.1995
31.10.1994
31.10.1994
31.10.1994
31.10.1994
31.10.1994

78191
78191
78191
78191
78191
78191
78191
78191
78191
94158
92741
6227
6252
46018
46053
46066
78191
,78191
78191
78191
78191

İşleme
Ait Yıl
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1994
1994
1994
1994
1994

İzahat

Borç Kaydedilen

TC Ziraat Bankası-Nişantaşı
TC Ziraat Bankası-Avcılar
TC Ziraat Bankası-Ümraniye
Emlak Bankası-Beşiktaş
TC Ziraat Bankası-Nişantaşı
TC Ziraat Bankası-Nişantaşı
TC Ziraat Bankası-Nişantaşı
TC Ziraat Bankası-Nişantaşı
TC Ziraat Bankası-Nişantaşı
TC Ziraat Bankası-Kanlıca
Vakıflar-Avcılar
TC Ziraat Bankası-Bakırköy
Akbank-Avcılar
Emlak Bankası-Beşiktaş
TC Ziraat Bankası-Kanlıca
TC Ziraat Bankası-Avcılar

12 652 052.502 072 426.19 500 000.58 031 981.18 821 000.11 665 000.1 390 200.850 000.45 767 308.24 977 900.386 301.163 693 611.4 000 000 000.132 351 314290 000 000.60 000 000.-

1993 TOPLAM

5 342 159 093.-

TC Ziraat
TC Ziraat
TC Ziraat
TC Ziraat
TC Ziraat

Bankası-Avcılar
Bankası-Avcılar
Bankası-Avcılar
Bankası-Avcılar
Bankası-Bakırköy

1994 TOPLAM

3 779 706.-

GENEL TOPLAM
127009 ve 128 hesaplardan
Tarihi
No.su

işleme
Ait Yıl

31.10.1994
30.11.1994
30.11.1994
30.11.1994
24.12.1994
30.6.1995

78191
86003
86003
86003
92741
46018

1993
1993
1993
1993
1993
1993

31.10.1994
31.10.1994
31.10.1994
31.10.1994

78191
78191
78191
78191

1994
1994
1994
1994

İzahat

5 345 938 799.-

Alacak Kaydedilen

TC Ziraat Bankası-Bakırköy
Akbank-Nişantaşı
İş Bankası-Nişantaşı
Emlak Bankası-Beşiktaş
TC Ziraat Bankası-Gökçeada
Emlak Bankası-Beşiktaş
1993 TOPLAM
TC Ziraat Bankası-Bakırköy
TC Ziraat Bankası-Bakırköy
TC Ziraat Bankası-Bakırköy
TC Ziraat Bankası-Bakırköy
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- 6 9 127009 ve 128 hesaplardan
Tarihi
No.su
12.11.1994
82342
31.12.1994
94260
31.12.1994
94198
TOPLAM
Borç Kaydedilen Toplam
Alacak Kaydedilen Toplam
Adnan Barlah'ın Zimmeti

İşleme
Ait Yıl
1994
1994
1994

x

İzahat
TC Ziraat Bankası-Bakırköy
Halk Bankası-Nişantaşı
Vakıflar Bankası
1994TOPLAM
GENEL TOPLAM

Borç Kaydedilen
25 000 000.2 297 692.5 990 000.34 661 923.296 228 116.5 345 938 799.296 228 116.5 049 710 683.-

Bulunabilen banka ekstreleri ile mizan kayıtları arasında yapılan incelemede;
Banka hesaplarına borç kaydı yapılması gerekirken 1993 yılında yapılmayan işlemler;
30-31.12.1993 tarihinde T.C. Ziraat Bankasına tevdi edilen çeklerin, muhasebe kayıtlarına in
tikal ettirilmesine rağmen banka nezdindeki Ofis hesaplarına protokolhükümleri uyarınca 1994 yı
lında geçtiği, bankaların 1993 yılında hesabımıza geçmediği bu çeklerden dolayı;
Ziraat Bankası-Bakırköy Şubesinde 1993 yılında hesaba geçmeyen 21 757 776 393.30.12.1993+ 93865 Bölge

18 353 346 642.-

30.12.1993+ 94081 Bölge

3 404 429 751.-

Ziraat Bankası-Bakırköy Şubesinde 1993 yılında hesaba geçmeyen 34 459 429 400.30.12.1993 + 93867 Haramidere
501587 700.31.12.1993 +94061 Haramidere 17 489 702 900.31.12.1993+ 94061 Haramidere
8 715 734 200.31.12.1993 + 94067 Haramidere
7 752 404 600.Ziraat Bankası-Ümraniye Şubesinde 1993 yılında hesaba geçmeyen 1 644 691 200.Ziraat Bankası-Kanlıca Şubesinde 1993 yılında hesaba geçmeyen

2 935 927 000.-

toplam 60 797 823 993.- TL. tutarındaki çekin mahsup kesilerek alınan çekler hesabına intikal et
tirilmesi gerekirken banka hesaplarında bırakıldığı, (Ek: 119-123)
1993 yılı sonu itibariyle bankaların mevcut Ofis hesaplarına tahakkuk ettirilen faiz ve bunlara
ait vergi, masraf ve fonların 1993 yılı sonu itibariyle 26.1.1994 tarih 431/186 sayı yazı ile Muha
sebe Daire Başkanlığına bildirildiği halde muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmediği, (Ek : 124)
Faiz
Ziraat Bankası-Gökçeada
İş Bankası-Nişantaşı
Yapı Kredi-Nişantaşı
Akbank-Nişantaşı
Vakıflar Bankası-Harbiye
Emlak Bankası-Ihlamur
TOPLAM

7 210 311.1511743.2 081968.289 488.- .
21 689 980.68 210 984.100 994 474.-

Vergi ve Fon
771503.172 256.474 771.30 974.2 320 828.7 298 575.11068 907.-

1993 yılında Ofis tarafından çeşitli ödemeler için bayii ve müşterilere keşide edilmek suretiy
le verilen ve 1994 yılında banka hesaplarından düşen çeklerin keşide çekler hesaplarında kalması
gerekirken bu işlemin yapılmayarak banka hesaplarında bırakıldığı, (Ek: 125)
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_ 70 Ziraat Bankası-Nişantaşı 23.11.1993+84416 Tahsil Fişi
Bölge
31.12.1993+74021 Tahsil Fişi
.,
Bölge
31.12.1993+74026 Tahsil Fişi

1 390 200.850 000.45 767 308.-

13.7.1993 50405 sayılı tahsil fişinde Bel-Pet cari hesabına alacak kaydedilmesi gereken 290
000 000.- TL.'nin T.C. Ziraat Bankası Kanlıca hesabına alacak kaydedildiği, bununla ilgili tashih
işleminin yapılmadığı belirlenmiştir.
İstanbul Bölge Müdürlüğüne bağlı Çubuklu Depo Müdürlüğü personelinin Kasım 1993 ayın
da ödenen 585 607 493.- TL. maaş tutarı 12.11.1993 tarih 82266 No.lu tahsil fişi ile ve 15.11.1993
tarihinde 82861 sayılı tediye fişleri ile iki defa muhasebe kayıtlarına gider kaydedildiği, ancak ma
aş ödemelerinin T.C. Ziraat Bankası Kanlıca hesaplarından bir defa düştüğünden ödemenin bir de
fa yapıldığı, sadece 1993 yılında işçi giderlerinin iki defa borçlandırıldığı tespit edilmiştir.
Yapı Kredi Nişantaşı Bölge hesaplarına 28.12.1993 tarihinde geçen İstanbul Elektrik ve Tram
vay Şirketine ait 87630 no'lu çek bedelinin karşılıksız olduğu gerekçesiyle 31.12.1993 tarihinde
94160 nq'lu mahsupla İ.ET.T.'nin cari hesabına 600 000 000 TL. borç kaydı yapılarak ilgili ban
ka hesabı alacaklandırılmış, ancak yaptığımız araştırmalarda mezkûr çekin banka hesaplarından
düşüldüğüne ait herhangi bir kayda rastlanmamıştır. (Ek: 126)
ISIPET Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin Gazipaşa İstasyonu için Gemi İşletme Müdürlü
ğü hesaplarına 28.11.1993 tarihinde 4 000 000 000 TL. yatırdığı, bu tutarın 31.12.1993 tarihinde
Gemi İşletme Müdürlüğünce İstanbul Bölge Müdürlüğünün Akbank Avcılar Şubesi nezdindeki
11731 no'lu hesabına havale olarak çıkartıldığı ve bu tahsilat ile havaleye ilişkin olarak tanzim edi
len 3.12.1993 tarihli 88542 no'lu borç ve alacak dekontlarının İstanbul Bölge Müdürlüğünce ISIPET'in teminat hesabına alacak, banka hesabına borç olarak kaydedilmesi gerekirken her iki de
kontun da banka cari hesaplarına borç ve alacak kaydedildiği ve yıl içerisinde bu hatalı işleme ait
tashihin yapılmadığı tespit edilmiştir. (Ek: 127)
Bulunabilen Ihlamur Şubesine ait Aralık 1993 ayı banka ekstresinde kayıtlı bulunan 169 833
786TL.'lik Denizcilik İşletmesine ait havalenin 1993 yılında muhasebe kayıdına rastlanmamıştır.
Resmî Kurum ve kuruluşlar ile bayii, müşterilerden gelen havalelerin bir kısmının banka he
saplarına alınmadığı bir kısmının ise eksik ve fazla tutarlarda ya da mükerrer olarak muhasebe ka
yıtlarına intikal ettirildiği;
1993 yılında muhasebeleşmeyen havaleler; (Ek: 121, 129-132)
T.C. Ziraat Bankası-Nişantaşı muhasebe
kayıtlarına intikal etmeyen havale tutarı
T.C. Ziraat Bankası-Bakırköy 30426/300717
no'lu hesaba 31.12.1993'te gelen havale

1 264 579 874
132 614 000

Yapı Kredi-Nişantaşı 2.3.1993 tarihinde
S. Dayanışma ve Yard. Vakfından gelen havale

5 000 000

Yapı Kredi-Nişantaşı 12.5.1993 tarihinde
Remzi Demir'den gelen havale

2 509 406

Yapı Kredi-Nişantaşı 13".7.1993 tarihinde
yatırılan müşterisi belirlenemeyen havale
Halk Bankası-Nişantaşı 29.2.1993 tarihinde
istasyon kirası olarak havale edilen
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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- 7 1 Banka hesaplarına alacak kaydı yapılması gerekirken 1993 yılında yapılmayan işlemler;
1993 yılında mükerrer veya banka hesabımıza geçmediği halde muhasebe hesaplarımıza alı
nan mahsuplar; (Ek: 133)
T.C. ZİRAAT BANKASI-NİŞANTAŞI ŞUBESİ HESABI
15.3.1993 tarih 16871 mahsup
8.3.1993 tarih 17461 mahsup
30.6.1993 tarih 45980 mahsup
30.6.1993 tarih 45980 mahsup
30.6.1993 tarih 45980 mahsup
30.6.1993 tarih 45980 mahsup
31.7.1993 tarih 54157 mahsup
31.12.1993 tarih 94226 mahsup
31.12.1993 tarih 94226 mahsup
31.12.1993 tarih 94226 mahsup
31.12.1993 tarih 94226 mahsup
31.12.1993 tarih 94226 mahsup
31.12.1993 tarih 94226 mahsup
31.12.1993 tarih 94226 mahsup
31.12.1993 tarih 94226 mahsup
31.12.1993 tarih 94187 mahsup
(Bölge Trafik Soğa)
31.12.1993 tarih 94198 mahsup
Toplam

48 755 000
1 000 000
9 751000
43 880 000
16 915 000
6 350 000
19 500 000
24 378 000
4477 000
5 850 00048 755 000
2 388 000
5 509 000
9 751000
5 851000
972 182 100
1000 000
1226 292 100

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 7.9.1993 tarihinde T.C. Ziraat Bankası Nişantaşı Şubesinde
ki Bölge hesabına gelen havalesi 32 536 770 000 TL. olduğu halde 30.9.1993 tarih 69988 no'lu
mahsupla muhasebeleştirilirken, 3 009 115 TL. fazlası ile 32 539 779 115 TL. alacak kaydedilmiş
tir. (Ek: 134, 135)
9.11.1993 tarihinde Uzel Makine Sanayimden T.C. Ziraat Bankası Nişantaşı Şubesi nezdindeki bölge hesabına gelen havale 12 216 480 TL. olmasına rağmen aynı tarih 85979 no'lu mahsupla
12 666 680 TL. olarak muhasebeleştirilmesi sebebi ile ilgili müşterinin cari hesabına 450 200 TL.
fazla alacak kaydedilmiştir. (Ek: 136)
T.C. Ziraat Bankası Nişantaşı Şubesindeki Bölge banka hesaplarından 1993 yılında teminat
mektubu masrafı olarak 7.9.1993 tarihinde 157-158 no'lu teminat mektuplarına ait 1 126 509 TL.,
8.9.1993 tarihinde 160-161-162 no'lu teminat mektuplarına ait 9 427 745 T L , 19.10.1993 tarihin
de 163 no'lu teminat mektubuna karşılık 1 416 203 TL. olmak üzere toplam 11 970 457 TL.'nin
hesabımıza borç kaydedildiği halde ilgili tutar muhasebe kayıtlarına masraf hesaplarına alınmamış
tır. (Ek: 137)
15.7.1993 tarihinde Trakya Yağ Sanayiinden Ziraat Bankası Avcılar Şubesi nezdindeki hesa
ba gönderilen 67 707 393 TL. havalenin 30.7.1993 tarih 53941 sayılı mahsupla ilgili müşteri hesa
bına (126100-320041) verilmesi gerekirken emanet mal çeki avans hesabı olan 340015 muhasebe
kodlu hesaba alacak kaydedildiği ayrıca (125100-211200 kodlu muhasebe hesabı) Trafik Bölge Soğanlı'ya ait havalelerinde emanet mal çeki avansı hesabına alındığı bu nedenle ilgili hesabın 552
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- 7 2 282 393 TL. alacak bakiyesi verdiği mezkûr hesap bakiyesinin 10.12.1993 tarih 89943 sayılı mah
supla kapatılarak tasfiyeye tabi borçlar hesabına alacak olarak aktarılmıştır. Yıl sonunda Trakya
Yağ Sanayinin borç bakiyesi vermesi nedeniyle hatalı yapılan işlemler tasfiye edilmeden
31.12.1993 tarih 94198 no'lu mahsupla Trakya Yağ Sanayiinin cari hesabına 67 707 393 TL. ala
cak verilmek suretiyle T.C. Ziraat Bankası Nişantaşı Şubesi borçlandırılmıştır. (Ek. 138)
İstanbul Bayii Akkoyunlu Petrol ve Ticaret A.Ş. 'ne ait 16.8.1993 tarihinde beş adet nakliye fa
turalarına ait toplam 17 366 690 TL.'nin 59066 no'lu tediye ve T.C. Ziraat Bankası Avcılar Şube
sine ait tanzim edilen çek için 17 366 690TL. 59016 no'lu tahsil fişi tanzim edildiği halde mezkûr
çek tutarı banka hesaplarımızdan 19 366 700 TL. olarak işlem gördüğü 2 000 000 TL. 'nin ilgili bayiiye fazla ödendiği bu tutarın bayiiden tahsil edildiğine dair herhangi bir kayıt bulunmamıştır.
(Ek: 139)
29.11.1993 tarihli 85609 sayılı tahsil fişi ile "570001" karşılıksız çek faizi hesabından tanzim
edilen fişin izahatında Genç Petrol'ün borcunu üstlenen ISIPET'ten tahsil edildiği belirtilen
75 000 000 TL. tutarında 22362 no'lu çekin hesabımıza geçirilmek üzere Akbank Avcılar Şubesin
deki 11731 nolu hesaba tevdii edilmiş 1.12.1993 tarihinde hesaba geçen mezkûr çek bedeli
2.12.1993 tarihinde karşılıksız olduğu ekstrede belirtilmek üzere hesaplarımızdan düştüğü halde
muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmemiştir. (Ek : 140)
11.11.1993 tarihinde Derya Dış Ticaret'e ait 1 500 000 000 T L , Sağlık Bakanlığı Bölge Mü
dürlüğüne ait 14 627 000 TL. ve Millî Eğitim Bakanlığı 1 inci Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne
ait 9 750 OOO.TL.'lik olmak üzere toplam 1 524 317 000 TL.'lik çekin 82072 no'lu tediye fişi ile
Akbank Avcılar Şubesindeki 11731 no'lu hesaba geçirilmek üzere tevdi edildiği, bahse konu çek
lerin banka tarafından hesabımıza 9 750 000 TL. eksiği ile 15.11.1993 tarihinde 1 514 627 000
TL. olarak geçtiği belirlenmiştir. 1 inci Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne ait hesaba geçmeyen
9 750 000 TL. 'lik çekin akibeti hakkında bankaya yazı yazılmış ancak bugüne kadar cevap alına
mamıştır. (Ek: 141)
25.10.1993 tarihinde T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne
emanet mal çeki alımı için 12448 no'lu fatura düzenlendiği, belirtilen faturaya ait damga vergisi ve
indirim düştükten sonra 5 851 000 TL. tutarında çek alınarak 27.10.1993 tarih 77282 no'lu tediye
fişi ile diğer çeklerle birlikte toplam 2 449 210 435 TL. tutarındaki çekin Akbank Avcılar Şubesi
nezdindeki 11731 no'lu hesaba geçirilmek üzere tevdi edildiği, çek bedellerinin 2.11.1993 tarihin
de 2 439 210 435 TL. ve 10 000 000 TL. olarak iki ayrı kalem halinde hesaplarımıza intikal ettiği
belirlenmiştir. Ancak T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne ait 5 851
000 TL.'Iik çekin hesaplarımızdan düştüğü halde bu çeke ait muhasebe kayıtlarına rastlanmamış
tır. (Ek: 141)
29.6.1993 tarih 45743 sayılı mahsupla "583001" Tazminat ve Ceza Gelirleri hesabına,
5 021 400 TL. "570001" karşılıksız çek faiz hesabına, 1 384 314 TL.'nin "384001" hesaplanan
KDV hesabına 769 286 TL. olmak üzere toplam 7 180 000 TL. alacak verilmek sureti ile Yapı Kre
di Nişantaşı şubesi hesabına borç kaydı yapılmakla beraber ilgili tutarın banka kayıtlarına geçtiği
ne dair herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. (Ek : 142)
Petsan Petrol Sanayi Ticaret Ltd. Şti. tarafından Yapı Kredi Nişantaşı bölge hesabına
21.12.1993 tarihinde havale edilen 2 265 000 TL. ilgili müşterinin hesabına 25.12.1993 tarih 9242
no'lu mahsupla 2 665 000 TL. vermek sureti ile 400 000 TL. fazla olarak alacak kaydedilmiştir.
(Ek: 143)
•
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- 73 Yapı Kredi Nişantaşı bölge hesabına havale edilen 450 000 000 TL. havaleye ait masraf ola
rak 13.1.1993 tarihinde 97 700 TL., 10.3.1993 tarihinde 492 500 TL. olmak üzere toplam 590 200
TL. borç kaydedildiği, ancak bu borcun muhasebeleştirilmediği belirlenmiştir. (Ek : 144)
29.6.1993 tarih 45743 sayılı mahsupla 3 019 215 TL.'nin "120202" alacak senetleri hesabına
alacak, Halk Bankası Nişantaşı Şubesi nezdindeki bölge hesabına borç kaydedilerek malzeme se
nedi bedeli tahsilat gibi gösterilmiş ancak bu senet bedelinin banka hesaplarına geçtiğine dair bir
kayıt bulunamamıştır. (Ek : 145)
Banka hesaplarındaki mutabakatsızlığı gidermek üzere banka hesaplarına gerçeğe aykırı ola
rak 30.9.1993+70007 ve 31.12.1993+93225 sayılı mahsup fişleri düzenlenmek suretiyle az sayıda
ki banka hesap bakiyesi için mutabakat tesis edilmekle beraber kayıtların fiili durum ile bağdaşma
dığı, aynı işlemlerin alınan çekler hesabı içinde varit olduğu bu mahsuplara ait bakiyelerin bir kıs
mının "339001" tasfiyeye tabi borçlar hesabına alındığı bu hesabın 1993 yılı bakiyesi olan 1 027
456 473 r - TL.'nin 31.12.1994+92164 sayılı fişle Müfettişler tarafından şüpheli alacak hesabına ve
bilahare Adnan Barlah'a zimmet kaydedildiği tespit edilmiştir. (Ek : 146)
Gemi İşletme Müdürlüğü'nce İstanbul Bölge Müdürlüğü'ne devri yapılan 64342 no'lu dekont
tutarı 40 784 800.- TL.'sının, 30.9.1993 tarih 69941 sayılı mahsupla muhasebe kayıtlarına alınır
ken maliyet Hesaplarına (635200-000006) mükerrer olarak kayıtlara alındığı, 30.8.1993 tarih
61948 no'lu mahsupla Gemi İşletme Müdürlüğü'ne devri yapılan 8 800 000 000.- TL.'lik havale
dekontunun Gemi İşletme Müdürlüğü'nce 28.9.1993 tarih 69560 ve 28.9.1993 tarih 69573 no'lu
mahsuplarla iki kere mükerrer olarak kendi hesaplarına intikal ettirmişlerdir. Bunun yanısıra,
30.9.1993 tarih 69969 no'lu 300 000 000.- TL. 'lik dekontunun gemi işletme müdürlüğü'ne gönde
rilmediği ve ilgili ünite tarafından hesaba alınmadığı görülmüştür. Yukarıda anlatılan nedenlerden
dolayı Eylül/1993 tarihinde İstanbul bölge müdürlüğü ile gemi işletme müdürlüğü cari hesaplan
arasında 8 540 794 800.- TL.'lik cari hesap farkı oluştuğu, gerekli araştırma ve tasfiye işlemi ya
pılmadığı anlaşılmıştır. Müstakil kasası bulunan depo müdürlüklerinin diğer ünitelere yaptıkları
havaleleri günlük olarak banka hesaplarına alacak kaydetmek sureti ile "299001" verilen havale
emirleri hesabına borç vermek sureti ile tahsil ve tediye fişleri düzenlediği, bölge müdürlüğünün
ise havale tutarlarının verilen havale emirleri hesabına alacak kaydetmek sureti ile ilgili üniteye
borç kaydının yapıldığı ve dekontların gönderildiği anlaşılmaktadır. Bilhassa, Ağustos ve Eylül
1993 aylarında bu şekilde muhasebeleşerek devredilmesi gereken dekontların devredilmemesi ve
ya eksik devredilmesi nedeni ile verilen havale emirleri hesabında olması gereken havale tutarları
nın çeşitli nedenlerden dolayı banka hesaplarında kaldığı, verilen havale emirleri hesabının tutma
dığı banka bakiyeleri ile verilen havale emirleri hesaplarının ve gemi işletme müdürlüğü cari hesa
bının tutturul masını teminen ekte belirtilen çeşitli mahsupların kesildiği, bu mahsuplarla ilgili tas
hihlerin yapılmadığı, halbuki ekte belirtilen 133 796 419 580.- TL.Tik düzeltme mahsubunun ke
silmesi durumunda hesaplar arasındaki farklılıklarının düzeltilebeleceği tarafımızca belirlenmiştir.
(Ek: 147-147-a)
Bankalara gelen havalelerin ilgili banka kodundan muhasebeleşmesi gerekirken farklı banka
kodlarından muhasebeleştirilmiş ve 1993 yılında tasfiye işlemi yapılmamıştır. Sonuç olarak banka
larla ilgili olarak hazırlanan hesaba alınmayan havale ve dekontlarla bankalarla ilgisi olmadığı hal
de banka hesaplarına borç veya alacak kaydedilen tutarlara ait hazırlanan icmaller ekli listede gös
terilmiştir.
26.7.1993 tarihinde Yapı Kredi Nişantaşı Şubesinde ACM Enerji Denizcilik Ticaret ve Sana
yi tarafından yatırılan 5 400 $ için açılan 867 no'lu döviz hesabının muhasebe kayıtlarına intikal
ettirilmediği, meblağın muhasebe kayıtlarına 1995 yılında alındığı, (Ek : 148)
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1993 yılında tespit edilen ve yazımızda belirtilen işlemlerin Kasım 1994 ayına kadar devam
ettiği, 1994 yılında bankadan karşılıksız çıkan çeklerin kayıtlara alınmadığı, karşılıksız çeklerin ye
ni çeklerle değiştirilerek tahsilatın sağlandığı veya bu çekler de karşılıksız çıktığı halde bir kısmı
mn kayıtlara alınmadığı, bir kısmının ise yeni çek alınarak tahsilata verildiği, (Kök ve Hora Petrol
de olduğu gibi) 1994 yılımn çeşitli aylannda bilhassa Ocak ve Şubat aylannda bir kısım çeklerin
tahsil edilmiş gibi banka kodlanna verildiği,
T.C. Ziraat Bankası-Bakırköy Şubesi
33 691091800
Vakıflar Bankası-Bahçekapı Şubesi
5 798 560 500
Vakıflar Bankası-Bahçekapı Şubesi
14 293 339 100
Akbank-Avcılar Şubesi
24 022 556 400
T.C Ziraat Bankası-Avcılar Şubesi
7 093 549 176
Banka hesaplarına fiş düzenlendiği 1993 yılına ait bir takım havalelerin 1994 yılında banka
hesaplarına alındığı, 1994 yılında Akbank hesaplanndan ekte kayıtlı listede belirtilen çekleri kar
şılıksız çıktığından iade edildiği ancak bunlara ait muhasebe kayıtlarının bulunmadığı gibi karşılık
sız çek bedellerinin direkt olarak bankalara yatınldığı, bahse konu çeklerin hangi bayilere ait oldu
ğunun bildirilmesi 1.5.1997 tarih 65 sayılı yazı ile talep edildiği halde bugüne kadar konu hakkın
da ilgili bankadan cevabî yazı alınamamıştır. 1993 yılında mevcut olan havaleleri hesaba alınması
ve benzeri işlemlerin 1994 yılında da varit olduğu, daha önce İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde gö
rev yapan Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerince bulunarak banka hesapları üzerinde 1994 yılı
na ait tasfiye işlemlerinin büyük bir kısmımn yaptıkları tarafımızca müsaade edilmiştir. (Ek: 149)
Vakıflar Bankası Bahçekapı Şubesi nezdindeki bölge hesabına 7.7.1994 tarihinde 7 921 536
200.- TL.'lik çek bedelinin mükerrer olarak geçtiği ekli banka ekstresindcn de anlaşılmaktadır. Bu
tutarın muhtelif yazışmalardan sonra 5.4.1995 tarihinde banka tarafından kullanımına müsade edil
miştir. (Ek : 150)
8.9.1994 tarihinde 65477 no'İu tediyefişiile T.C. Ziraat Bankası Bakırköy Şubesi 'ne 825 000
000.- TL. tediye edilmiş ancak ilgili meblağ 6.10.1994 tarihinde bankaya nakit olarak yatırılmıştır.
Kasadan alınan 825 000 000.- TL. 'sı 28 gün sonra bankaya yatınlmışür. (Ek : 151)
Karşılıksız Çekler;
inceleme konusu yapılan dönem zarfında karşılıksız çıkmış olan çekler tespit edilmek suretiy
le raporumuza ekli listede yer verilmiş bulunmaktadır. (Ek : 152)
Yine aynı dönemde karşılıksız çeklerin durumu aşağıda belirtilmektedir;.
Yıllar İtibarı ile Karşılıksız Çek İcmali

Yıl
1992
1993
1994

Toplam Karşılıksız
Çek Tutarı

Tahsil Edilen
Çek Tutarı

8 629 504 850
42 275 715 954
172 453 313 542

7 399 679 951
40 759 326 554

1 229 824 899
1516 389 400

103 753 840 195

68 699 473 347
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karşılıksız çeklerin faiz ve tazminat bedellerinin tahsil edilmediği belirlenmiştir;
Şöyle ki;
Yıllara Göre Alınmayan Karşılıksız Çek ve KDV icmali
Yıl
1992
1993
1994

Tazminat
32 483 505
181470 751
298 817 084

Faiz
41632 355
119 178 565
174 937 451

KDV
8 886 702
44138 734
64746 391

Toplam
83 002 562
344 788 050
538 500 926

Toplam
512 771340
335 748 371
117 771827
966 291538
1994 yılında karşılıksız çıkan tüm çeklerin Genel Müdürlük talimatlarına aykırı olarak Karşı
lıksız Çek Takip Programına intikal ettirilmediği, bu çerçevede, belirtilen dönemde 172 453
313 542 TL. tutarında çekin karşılıksız çıkmasına rağmen takip programına sadece 123 510
207 101 TL. tutarında karşılıksız çek kaydının yapıldığı, bahse konu çeklerden de bir çoğunun mü
kerrer olarak programa intikal ettirildiği tespit edilmiştir.
Ayrıca, karşılıksız çıkmasına rağmen muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmeden doğrudan ban
kaya ödemesi yapılan çeklerin mevcut olduğu belirlenmiştir.
1993 yılında karşılıksız çıkan BEL-PET çekleriyle ilgili olarak muhtelif Genel Müdürlük tali
matlarının bulunduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca, karşılıksız çıkan çeklere faiz, tazminat ve KDV be
dellerinin nakit olarak tahsil edilmesi gerekmesine rağmen mevzuata aykırı olarak çeklere ilave ya
pılmak suretiyle yeni çek alındığı müşahade edilmiştir.
Yukarıda ilgili konularda ayrıntılı olarak izah edilen usulsüzlüklere benzer şekilde 1993 yılı
hakkındaki ara raporumuzda bildirdiğimiz üzere Kayrak Petrol'ün 23.10.1993 ve 12.10.1993 tarih
leri arasında 12 adet çekin karşılıksız çıkmasına rağmen usulsüz olarak mal teslimatına devam edil
diği,
Yine mevzuata aykırı olarak karşılıksız çıkan 22.10.1993,23.10.1993,25.11.1993,8.12.1993, ,
12.10.1993, 14.10.1993 ve 15.10.1993 tarihli çeklerin yerine 500 000 000 TL. tutannda Garanti
Bankası Edirne şubesine ait 92423 no'lu 12.11.1993 tarihli çekin alındığı ve aynı tarih 82202 sayı
lı tahsilfişiylekayıtlara intikal ettirildiği, 500 000 000 TL. tutarında 16.11.1993 tarihli 92424 no'lu
çekin alındığı ve aynı tarihli 83003 sayılı tahsil fişiyle kayıtlara intikal ettirildiği, 1 000 000 000
TL. tutannda aynı banka şubesine ait 22.11.1993 tarih 92425 no'lu çekin alındığı ve aynı tarih
84210 sayılı tahsilfişiylekayıtlara intikal ettirildiği, anılan çeklerden 500 000 000 TL. tutarındaki
çekin 12.11.1993, yine 500000 000 TL. tutanndaki 19.11.1993,1 000 000 000 TL. tutarındaki çe
kin ise 25.11.1993 günü tarihinde karşılıksız çıktığı,
Halbuki, o dönemde yürürlükte olan 13.7.1987+Genelge (C) 5 hükümleri uyarınca anılan bayiin mal teslimatının derhal durdul durul ması gerektiği,
Kaldı ki, karşılıksız çıkan çeklerin bedelinin nakden alınmayarak yerine ileri tarihli çek alın
ması hakkında herhangi bir mevzuat hükmü bulunmaması sebebiyle bu doğrultudaki işlemlerin de
mevzuata tezat teşkil ettiği,
Kredili Madeniyağ;
1992, 1993 ve 1994 yıllarında 25,30,35,60,90 ve 120 gün vadeli olarak madeni yağ fatura
ları tanzim edildiği, tanzim edilen kredili faturalara ait KDV'nin bazı dönemlerde peşin, bazı döTürkiye Büyük Millet Meclisi
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pılan incelemelerde kredili madeni yağ faturalarının değişik kodlarda izlendiği, bazı tahsilatlann
borçlandırıldığı muhasebe kodundan değil başka kodlardan yapıldığı, belirtilen yıllara ait bilgisa
yardan alınan kredili madeni yağ döküm listelerinde Ağustos 1993 ayından sonraki dökümlerde va
de günleri belirtilmediğinden bu tarihten sonraki tahsilatlarla ilgili gecikmelerin ancak tespit edi
lebilen faturaların altında kayıtlı bulunan tarihlere göre belirlenebildiğini belirtmek isteriz. Bir kı
sım faturalar bulunamadığından tahsilatlara ait gecikme gün tespitleri muhasebe kayıtları esas alı
narak yapılmıştır. Gecikmelere ait faiz ve KDV yıllar itibariyle şöyledir. (Ek : 173)
Yılı

EaİZ

KDV

Toplam

1992

44 397 386

5 327 686

49 725 072

1993

47 389 884

2 429 646

49 819 530

1994

12 502 222

625 111

13 127 333

104 289492

8 382 443

112 671935

Toplam
Ayrıca;

17.8.1995 tarih 142-1448.3359 sayılı Genel Müdürlük Olur'una istinaden 21.8.1995 tarih
1465.15980 sayılı Muhasebe Daire Başkanlığı yazısı gereği,
10.8.1995 tarih 142-1343.3229 sayılı Genel Müdürlük Olur'una istinaden 15.8.1995 tarih
1415.15629 sayılı Muhasebe Daire Başkanlığı yazısı gereği,
19.6.1995 tarih 142-800 sayılı Genel Müdürlük Olur'una istinaden 20.6.1995 tarih 11430 sa
yılı Muhasebe Daire Başkanlığı yazısı gereği,
31.5.1995 tarih 142-708 sayılı Genel Müdürlük Olur'una istinaden 2.6.1995 tarih 734.10119
sayılı Muhasebe Daire Başkanlığı yazısı gereği,
31.5.1995 tarih 142-712 sayılı Genel Müdürlük Olur'una istinaden 2.6.1995 tarih 10122 sayı
lı Muhasebe Daire Başkanlığı yazısı gereği,
31.5.1995 tarih 142-707 sayılı Genel Müdürlük Olur'una istinaden 2.6.1995 tarih 10122 sayı
lı Muhasebe Daire Başkanlığı yazısı gereği,
10.8.1995 tarih 142-1344.3230 sayılı Genel Müdürlük Olur'una istinaden 15.8.1995 tarih
15628 sayılı Muhasebe Daire Başkanlığı yazısı gereği,
9.1.1996 tarih 142-110-127 sayılı Genel Müdürlük Olur'una istinaden 11.1.1996 tarih 780 sa
yılı Muhasebe Daire Başkanlığı yazısı gereği,
10.8.1995 tarih 142-110-127 sayılı Genel Müdürlük Olur'una istinaden 15.8.1995 tarih 15626
sayılı Muhasebe Daire Başkanlığı yazısı gereği,
18.5.1995 tarih 142-644 sayılı Genel Müdürlük Olur'una istinaden 23.5.1995 tarih 9141 sayı
lı Muhasebe Daire Başkanlığı yazısı gereği, (Ek 153)
Yukarıda belirtilen Olur ve yazılar gereği mükerrer olarak muhasebe hesaplarına intikal eden
ve mevcut yıllarda gelir hesaplarına intikal eden tutarların daha evvel yapılan çalışmalar sırasında
tespit edilerek geçmiş yıl gider hesaplarına çeşitli mahsuplarla intikal ettirildiği bu işlemlerle de 93
ve 94 yıllarına ait stok hesaplarının sağlıklı olarak tutulmadığı anlaşılmakta olup raporumuzda be
lirtilen yıllara ait stoklarla ilgili giriş çıkış fişleri ile bunlara ait dökümler talep edilmiş ancak bu
dökümlerle mahsup ekleri bulunamadığnıdan sağlıklı bir inceleme yapılamamıştır. Ayrıca,
*30.11.1994 ve 31.12.1994 tarihlerinde tanzim edilen mahsup fişleriyle önceki aylara ait stok işlem
lerinin ikmal edildiğini aynı durum malzeme işlemleri için de geçerli bulunduğunu belirtmek isteriz.
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alacak verilmek sureti ile 340126-428 000 muhasebe kodunda işlem gören D. B. Deniz Nakliyata
borç kaydı yapıldığı belirlenmiştir. Bu işlemin bakiye veren yoldaki malzeme hesabının kapatılma
sı amacıyla yapıldığı kanısına varılmıştır. (Ek: 153)
MÜŞTERİ KREDİLERİ:
Genel Müdürlüğümüzle yapılan müşteri kredi sözleşmelerine istinaden 1992-1993-1994 yılla
rında İstanbul bölge müdürlüğünde (Haramidere ana depo müdürlüğü) müşteri kredisi kullanan bü
tün bayilerin almış oldukları kredili akaryakıt tutarları aşağıda belirtilmektedir. Bahse konu satış
lar karşılığında yapmış oldukları ödemeleri, ödenmeyen faturaların, mal bedeline faiz tahakkuku
yapılmamış olanların, satışları sözleşme şartlarına uymayanların, teşekkül eden gecikme faizi ve
KDV. lerinin tahsil edilip edilmediğinin tespit edilerek belgelendirilmesi hususunda yapılan çalış
malar sonucunda;
Müşteri Kredisi kullanan bayilere müşteri kredi kapsamında aldıkları mallara karşılık alınan
çeklerin bir kısmının hiç ödenmediği, bir kısmının ise bir günden bir yıla varan gecikmeler sonucu
tahsil edildiği halde tahakkuk eden gecikme faizlerinin çoğunun tahsil edilmediği,
Müşteri Kredi sözleşmelerindeki esas olan faizin tahakkuk ettirilmeyerek daha düşük faizler
uygulandığı,
Bazı kredili 'satışlara faiz ve KDV tahakkuk ettirilmediği,
Sözleşme süresi sona erdiği halde bayilere kredili mal verilmeye devam edildiği,
Bazı bayilerin kredi çekinin vadesinde tahsil ediliyormuş gibi tahsil fişi tanzim edilerek o gün
kredili mal almış gibi tediye fişi düzenlenmek suretiyle kredi hesaplarının borçlandırıldığı,
Kredi çeklerinin sürekli karşılıksız çıktığı halde mal teslimatına devam edildiği,
Faturaların değişik karakterde (açık çek-blokeli çek ve nakit) kesildiği halde kredi işlemine ta
bi tutulduğu veya kredili kesildiği halde peşin işlemine tabi tutulduğu,
Bazı bayilerin nakit olarak almış olduğu fatura bedellerine kredi faizi ve KDV uygulanarak
kredili mal alan bayilerin çeklerine ilave edildiği,
Ayrıca bayilerin kredi çeklerinin izlendiği hesapların vadesine göre ilgili muhasebe kodların
da izlenmediği hatalı yapılan işlemlerin dönem içerisinde tashihinin yapılmadığı,
Konularında gerekli tespitler yapılarak sorunlar bayiler itibariyle aşağıda gösterilmiştir.
Ancak, bu tespitler yapılırken söz konusu bayilerin kredi tahsilatlarının ve bu tahsilatlara ait
gecikmelerin tespitinde çeklerin bankaya gönderilmek üzere doğru olarak tanzim edilen kanunî
belge niteliğindeki tahsil fişi tarihleri esas alınmış, bayilere tahakkuk ettirilen gecikme faizleri için
1992, 1993 ve 1.6.1994 tarihine kadar protokol hükümleri ve Ofisin gecikmelerde uygulanan cari
faiz oranı olan % 90, 1.6.1994 tarihinden itibaren ise 27.4.1994 tarih 94-21-4 sayılı Yönetim Ku
rulu Kararı gereği % 144 faiz oranı uygulanarak gecikme faiz tutarları hesaplanmıştır.
1992, 1993 yıllarına ait bayilerle ilgili listeler, faizlerin faturalarda olmaması nedeniyle PC'de
hazırlanmış, ancak 1994 yılı faturalarında faizler faturaların içerisinde gösterildiğinden bilgisayar
ortamında hazırlattırılan yeni programlarla gecikme faizleri de otomatik olarak tahsil tarihleri iti
bariyle % 90 ve % 144 olarak gösterilmek üzere listelenme imkânı bulunmuştur. Ancak, global tah
silatlar bilgisayar programı ile bağdaşmadığından ilk tutarlar esas alınmak üzere bilgisayara kaydı
yapılmıştır.
Müşteri kredileri ile ilgili olarak sadece Haramidere Ana Depo Müdürlüğü ve Bölgenin Haramidere'ye taşınmasından sonra İstanbul Bölgesi olarak tanzim edilen faturalar incelenmiştir. YapıTürkiye Büyük Millet Meclisi
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- 7 8 lan çalışmalarda muhasebe kayıtlan esas alınmış bu kayıtlara göre borçlann dava kayıtlanna inti
kal etmesi ile neticelendirilmiştir. Davalardaki tahsilatların tümü inceleme dönemimizi kapsamadı
ğından incelenmemiştir.
1992-1993-1994 Yıllarında istanbul Bölge Müdürlüğü'nden Kredili Akaryakıt Alan Bayile
rin Durumu:
1992
Mal Bedeli
Bavi Adı

Sair Borç

]Faiz_

Faiz KDV

Toplam

2 508 660 597

124427643

14 931 317

2 648 019 557

565 367 373

33 922 042

4 070 645

603 360 060

1872 024794

84 560 190

10 147 223

1 966 732 207

NAM-PET
Asya Yakıt
Özyılmaz Petrol
Harput
Erzurum Petrol
Şafak Petrol
VAN-PET
İzcan Petrol
Damla Petrol
Bursin
TAN-PET
SAY-PET
Binath
Harteks
Özdem Petrol
MAK-YOL
76 Petrol
Akat Petrol
Bilgin Petrol
Aytemiz Petrol
Kurt Petrol
Bayer
Pakpet
Babaman Petrol
Tahir K. Kınay
Aitmiş Petrol
Kayrak
Asya Petrol
Kök Petrol
Hora Petrol
Uzay Petrol

12 590 595 778

652 196 789

78 263 615

13 321056 182

29 223 747 602
242 540 322
8 481775 800
14 312 997 789
1 908 496 540

1 753 424 856
9701613
349 873 252
764 821699
114 509 792

210 410 983
1 164 194
41984 790
91778 604
13 741 175

31 187 583 441
253 406 129
8 873 633 842
15 169 598 092
2 036 747 507
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-791992
Mal Beledeli

Faiz.

Sair Borç

Bayi Adı
Seçkin Petrol
özden Petrol
Isıpet
TOPLAM:

Faiz KDV

Toplam
36 684 956 233
36 803 972 383

35 064 955 298
34 913 328 415

1 446 429 406
1688 074 971

173 571529
202 568 997

141684490 308

7 021 942 253

842 633 072 149 549 065 633

1993 Yılı
Mal Beledeli
Sair Borç

Bavı Adı
NÂM-PET
Asya Yakıt
Özyılmaz Petrol
Harput
Erzurum Petrol
ŞafakPetrol
VAN-PET
îzcan Petrol
Damla Petrol
Bursin
TAN-PET
SAY-PET
Binath
Harteks
özdem Petrol
MAK-YOL
76 Petrol
Akat Petrol
Bilgin Petrol
Aytemiz Petrol
Kurt Petrol
Bayer
P;akpet
Babaman Petrol
Tahir K. Kınay
Altıniş Petrol
Kayrak
Asya Petrol
Kök Petrol
Hora Petrol
Uzay Petrol

Faiz

445 642 694
1 001 950 673
2 100 139 070

26 722 676
57 610 039
115 462 947

12 178 757 494
1344431089
16 157 041 586
533 845 708
1 663 177 760

502 373 747
75 506 002
550 968 677
30 693 419
94 850 693

2 422 546 297

145 341 937

25 160 175 449
9 771 750 898
8 288 694 249
5 576 592 686
1 462 653 850
374496 355
8 166 485 493
2 633 525 633
3 397 935 940
14410 713 023
44 940 998 418
50 820 096 296
13 880 650 152
14 536 863 993

Faiz KDV

1 135 515 404
561 790 148
275 837 940
319 096 703
29 287 182
21524491
326 564 381
157 979 225
193 248 056
859 295 071
1 809 105 978
2 189 323 573
594 280 135
855 536 388

Türkiye Büyük Millet Meclisi

4 008 401
7 175 156
16 995 347

Toplam
476 373 771
1 066 735 868
2 232 597 364

60 284 850 12 741416 091
9 221 274
1 429 158 365
70 806 721 16 778 816 984
568 448 607
3 909 480
12705 502
1770 733 955
19 686 884 2 587 575 118
143 594 507
74 964 525
34 213 255
40 671 558
4 393 077
3 228 674
43 211533
21 028 202
24 672 799
103 264 998
231248 458
278 333 244
75 941040
106 593 655
(S. Sayısı: 352)

26 439 285 360
10 408! 505 571
8 598745 444
5 936 360 947
1 496 334 109
399 249 520
8 536 261 407
2 812 533 060
3 615 856 795
15 373 273 092
46 981 352 854
53 287 753 113
14 550 871 327
15 498 994 036

- 8 0 1993 Yılı
Mal Beledeli
Bavi Adı

Sair Borç

Seçkin Petrol
Özden Petrol
Isıpet

6 653 551576
195 626 748 706
60 764 346 960

FÜİZL

Faİ7, K P Y

349 241 495
46 019 455
8 504970 831 1 083 078 361
2 650 298 553 339 943 557

Toplam
7 048 812 526
205 214 797 898
63 754 589 070

TOPLAM: 504 313 812 048 22 432 425 691 2 859 194 513

529 605 432 252

1994 Yılı
Mal Beledeli
Bayi Adı

Sair Borç

NAM-PET
Asya Yakıt
Özyılmaz Petrol
Harput
Erzurum Petrol
Şafak Petrol
VAN-PET
tzcan Petrol
Damla Petrol
Bursin
TAN-PET
SAY-PET
Binath
Harteks
Özdem Petrol
MAK-YOL
76 Petrol
Akat Petrol
Bilgin Petrol
Ay temiz Petrol
Kurt Petrol
Bayer
Pakpet

5 670 212 024
4 871 663 753
10 233 115 176
208 930 787
5 549 098 821
43 229 601 442

Babaman Petrol
Tahir K. Kınay
Altıniş Petrol
Kayrak
Asya Petrol
Kök Petrol
Hora Petrol
Uzay Petrol
Seçkin Petrol

Faiz
320 146 063
400 843 894
830 701919
11 994 887
309 207 596
3 451808 871

3 352 468 709
288 759 575
469 871 255
11406 346 516
320 884 377
4 921 223 556
17 297 427 351; 1 086 634 927
894436 006
15 533 382 983
520 907 118
7 173 610 232
12 248 450 060 1 153 933 277
868 049 620
10 907 275 317
16 132 997 251
1 613 494 605
1702 074
30 965 197
1 553 964 439
26 222 170 784
1 120 796462
19 628 045 520
72 099 976
1442 857 092
124 917 650
2 173 770 811
403 607 765
11 132 469 348
677 273 386
8 621866 335

Faiz K D V

Toplam

48 021 836 6 038 379 923
60 126 540
5 332 634 187
124 605 241 .11 188 422 336
1799 231
222 724 905
46 381 101 5 904 687 518
516 304 842 47 197715 155
43 313 921
70480 641
48 132 592
162 995 163
134 165 276
78 136 006
173 089 888
130 207 400
241 997 580
255 311.
233 094 506
168 119 343
10 814 979
18 737 619
60 541091
101590 956

3 684 542 205
11946 698 412
5 290 240 525
18 547 057 441
16 561 984 265
7 772 653 356
13 575 473 225
11 905 532 337
17988 489 436
32 922 582
28 009 229 729
20 916 961 325
1 525 772 047
2 317.426 080
11596 618 204
9 400 730 677

5 173 434403
1886 418 844

316 537 864
125 973 130

47 480 651
18 895 956

5 537452 918
2 031287 930

74 281681244
87 445 278 183
12 107 798 063
16 075 062 630
2 857 801531

5 230 422 478
3 690 258 625
666 415 080
916 224 119
150 768 021

784563 111
553 491773
99 962 189
137 433 567
22 366 205

80 296 666 833
91689 028 581
12 874 175 332
17 128 720 316
3 030 935 757
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-81J994 Yılı
Mal Beledeli
Bavi Adı

Faiz

Sair Borç

Özden Petrol
Isıpet
TOPLAM:

Faiz KDV

Toplam

253 623 052 549
176 257 453 015

7 605 384 013
12 671 590 350

1 140 486 664 262 368 923 226
1899 813 549 190 828 856 914

867 695 929 527

47 869 609 422

7 177 404728 922 742 943 677

1992-1993-1994 Yılları Toplam icmali
Mal Beledeli
Sair Borç

Bayi Adj
NAM-PET
Asya Yakıt
Özyılmaz Petrol
Harput
Erzurum Petrol
Şafak Petrol
VAN-PET
İzcan Petrol
Damla Petrol
Bursin
TAN-PET
SAY-PET
Binatlı
Harteks
Özdem Petrol
MAK-YOL
76 Petrol
Akad Petrol
Bilgin Petrol
Aytemiz Petrol
Kurt Petrol
Bayer
Pakpet
Babaman Petrol
Tahir K. Kınay
Altıniş Petrol
Kayrak
Asya Petrol
Kök Petrol
Hora Petrol
Uzay Petrol
Seçkin Petrol
Özden Petrol
Isıpet

Faiz

Faiz KDV

48 021 836
5 670 212 024
320 146 063
60 126 540
4 871 663 753
400 843 894
128 613 642
10 678 757 870
857 424 595
8 974 387
1 210 881 460
69 604 926
63 376 448
7 649 237 891
424 670 543
516 304 842
43 229 601442
3 451808 871
75 216 167
14 687 418 091
626 801390
56 605 840
5 262 267 171
398 187 619
1 105 400 122
151434 585
29 435 412 896
351 577 796
52 042 072
5 455 069 264
175 700 665
18 960 605 111
1 181 485 620
894 436 006
134 165 276
15 533 382 983
78 136 006
7 173 610 232
520 907 118
192 776 772
1299 275 214
14 670 996 357
130 207 400
10 907 275 317
868 049 620
241 997 580
16 132 997 251
1613 494 605
30 965 197
1702 074
255 311"
454 952 628
63 972 942 011
3 341 676 632
1682 586 610
243 083 868
29 399 796 418
347 937 916
45 028 234
9 731551341
59 409 177
7 750 363 497
444 014 353
432 894 947
64 934 168
12 595 123 198
698 797 877
104 819 630
8 996 362 690
326 564 381
43 211533
8 166 485 493
68 508 853
7 806 960 036
474 517 089
5 284 354784
3İ9 221 186
43 568 755
2 612 719 927
313 675 981
43 634460 625
7 049 230 069 1 016 975 763
119 465 219 984
873 809 807
6 229 455 450
146 747 150 279
40 301446 004
2 025 516 914
267 681833
257 768 397
32 520 423 163
1 886 270 299
68 385 660
500 009 516
9 511 353 107
17 556 784 250 2 397 136 554
484 314 756 553
17 009 963 874 2 442 326 103
271 935 128 390

TOPLAM: 1513 694 231883

Toplam
6 038 379 923
5 332 634 187
11 664 796 107
1 289 460 773
8 137 284 882
47 197 715 155
15 389 435 648
5 717 060 630
30 692 247 603
5 858 689 132
20 317 791 396
16 561 984 265
7 772 653 356
16 163048 343
11905 532 337
17 988 489 436
32 922 582
67 769 571 271
31 325 466 896
10 124 517 491
8 253 787 027
13 092 952 313
9 799 980 197
8 536 261 407
8 349 985 978
5 647 144725
46 560 856 533
127 531425 816
153 850 415 536
42 594 644751
34 664461859
10 079 748 283
504 268 677 357
291 387 418 367

77 323 977 366 10 879 232 313 1 601 897 441 562
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•l.NAM-PET
a) Bayinin mevcut kredi sözleşmesine uyarınca 17.11.1993 - 17.11.1994 tarihleri arasında
6 038 379 923 TL. lık KDV'si peşin tahsil edilmek üzere kredi işlemine tabi tutulmuştur. Ancak
15.8.1994 tarihinde kredili olarak verilen 45 857 940 TL. mal bedeli iptal edildiği halde muhasebe
kayıtlarından çıkarılmadığından 1994 yılında kayıtlarda mevcut olduğu, satışla ilgili iptal işleminin
2.6.1995+732/10125 sayılı Genel Müdürlük Oluru ile iptal edildiği belirlenmiştir.
b) Müşteri kredi çeklerinin tahsilatlarının gecikmelerinden teşekkül eden 25 145 749 TL ge
cikme faizi ve 3 771 863 TL. faiz KDV olmak üzere toplam 28 917 612 TL. tutarında borç tespit
edildiği, dönem içerisinde tahsilatına rastlanmadığı,
c) Bayie müşteri kredi şartlarına uygun olarak mal verildiği, ancak 24.1.1994+4061 nolu fatu
ranın açık çek ödeme şeklinden düzenlendiği halde fatura üzerinde faiz ve KDV tahukkuku yapı
larak kredi işlemine tabi tutulduğu,
anlaşılmıştır.
d) Sonuç olarak bayinin 28 917 612 TL. KDV dahil borcu mevcut olduğu son genel borç du
rumu bayi dosyasında mevcuttur. (Ek: 156 bayii dosyası)
2. ASYA YAKIT

-

a) Bayinin mevcut müşteri kredi sözleşmesi uyarınca 26.1.1994-26.1.1995 tarihleri arasında
5 332 634 187 TL. lık KDV'si peşin tahsil edilmek üzere kredi işlemine tabi tutulmuştur.
b) Bayiin müşteri kredi çekleri ile ilgili tahsilatının gecikmelerinden teşekkül eden
23 037 971.-. TL. gecikme faizi ve 3 455 696.- TL. faiz KDV olmak üzere 26 493 667.-TL. borcu
olduğu, bu borca istinaden 1994 yılı içerisinde 15 687 803.-TL.+2 353 171.-TL. KDV olmak üze
re 18 040 974.-TL tahsilat yapıldığı belirlenmiştir. Bayiin bakiye 7 350 168 TL. gecikme faiz bor
cu ve 1 102 525.-TL. faiz KDV borcu olmak üzere toplam 8 452 693.-TL. borcu tespit edilmiş olup
dönem içerisinde tahsilatına rastlanmamıştır.
c) Müşteri kredi sözleşmesine istinaden 16.6.1994 ve 21.6.1994 tarihlerinde alman mal bedel
lerine % 120 faiz tahakkuk ettirilmesi gerekirken % 72 faiz uygulanması sebebiyle 2 310 059.-TL.
faiz ve 346 509 TL. faiz KDV olmak üzere toplam 2 656 568 TL. eksik tahsilat yapıldığı ve dö
nem içerisinde tahsilatının olmadığı saptanmıştır.
d) Sonuç olarak bayinin son genel borç tutarı olan 11 109 261 TL. KDV dahil borç döküm cet
veli ekte gösterilmektedir. (Ek : 156 bayii dosyası)
3. ÖZYILMAZ PETROL
a) Bayinin'de mevcut müşteri kredi sözleşmesine istinaden 29.11.1993^29.11.1994 tarihleri
arasında,
Yj]

Mal Bedeli

Sair Borç

Faiz

Faiz KDV

Toplam

1993

445 377 940

264753

26 722 676

4 008402

476 373 771

1994

10233115176

0

830701919

124605241

11188422336

Toplam

10 678 493 116

264 753

857 424 595

128 613 643

11 664 796 107

Toplam 11 664 796 107.-TL.'lık KDV'si peşin tahsil edilmek üzere kredi işlemine tabi tutul
muştur. 1993 yılında sözleşme şartlarına uyulduğu ve tüm tahsilatların yapıldığı, 1994 yılında ise
19.9.1994 tarihinde verilen mala karşılık alınan 82 409 668.-TL.'lık çek bedelinin tahsilatına rast-
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- 8 3 lanmamıştır. Ancak Genel Müdürlük Olur'una istinaden bu borç Adnan Çoban'a zimmet kaydedil
miştir.
b) Bayinin müşteri kredi tahsilatlarının gecikmelerinden teşekkül eden 14 974 260.-TL.gecik
me faizi 2 246 139.-TL. ve faiz KDV olmak üzere toplam 17 220 399.-TL. borcu tespit edilmiş ve
borçla ilgili olmak üzere herhangi bir tahsilata rastlanmamıştır.
c) Müşteri kredi sözleşmesine istinaden 15.6.1994 tarihinden itibaren Genel Müdürlük talima
tı ile kredi faizinin % 123'e çıkarıldığı halde bayie 18.6.1994-28.6.1994 tarihleri arasında
% 72'den, 26.8.1994-29.11.1994 tarihleri arasında ise % 120 faiz oranından mal verilmesi sebebiy
le 32 380 297.-TL. faiz ve 4 857 044.-TL. faiz KDV olmak üzere toplam 37 237 341.-TL.'si eksik
tahsilat yapıldığı tespit edilmiştir.
d) Sonuç olarak bayinin son genel borç tutarı olan 54457 740.-TL.'ye KDV dahil borç döküm
cetvelleri bayii dosyasında mevcuttur. (Ek : 156 bayii dosyası)
4. HARPUT PETROL
a) Bayiin mevcut kredi sözleşmesinde belirtildiği üzere sözleşme dönemi 1.4.1993-1.4.1994
tarihleri arası olmasına rağmen 12.3.1993-15.3.1993 ve 16.3.1993 tarihlerinde bayie sözleşme şart
larına tekabül eden 30 gün vadeli 219 442 900.-TL.'lık mal verildiği, yıllık % 69 faiz üzerinden 12
625 466.-TL. faiz, 1 515 056.-TL. faiz KDV, 130 430.-TL. sair borç olmak üzere toplam 233 713
852.-TL. KDV'si peşin tahsil edilmek üzere kredi işlemine tabi tutulmuştur.
Ayrıca, sözleşme dönemi olan 1.4.1993-31.12.1993 dönemine ait 781 912 601.-TL. kredili
mal verilmiş olup 44 984 572.-TL. faiz, 5 660 100.-TL. faiz KDV, 464 742.-TL. sair borç olmak
üzere toplam 833 022 016.-TL. KDV'si peşin tahsil edilmek üzere kredi işlemine tabi tutulmuştur.
Yıl

Mal Bedeli

1993

1001355 501

1994

208930 787'

Toplam
tur.

1210 286 288

Sair Borç
595 172

595 172

Faiz

Faiz KDV

Toplam

57 610 039

7175 156

1066 735 868

11994 887

1799 231

222 724 905

69 604 926

8 974 387

1289 460 773

Toplam 1 289 460 773.-TL. KDV'si peşin tahsil edilmek üzere kredi işlemine tabi tutulmuş
.

b) Bayii dosyasında kayıtlı listelerde belirtildiği üzere tahsilatlardaki gecikmelerden dolayı
1993 yılında 5 078 248.-TL. faiz, 760 737.-TL faiz KDV, 1994 yılında ise 5 476 035.-TL. faiz,
821 406.-TL. faiz KDV olmak üzere toplam 12 137 426.-TL. borç tespit edilmiş, ancak bu borca
karşılık 4 231 226.-TL. faiz, 634 684.-TL. faiz KDV olmak üzere'toplam 4 865 910.-TL. tahsil edil
miş, bakiye 7 271 516.-TL.'nin tahsilatına rastlanmamıştır. V:-.7:>.',':'
c) Sonuç olarak bayiin borcu KDV dahil 7 271 516.-TL. olarak tespit edilmiştir. (Ek : 156 ba
yii dosyası)
5. ERZURUM PETROL
a) Bayiin mevcut müşteri kredi sözleşmesine istinaden 20.7.1993-20.7.1994 tarihleri arasında,
YJ]

Mal Bedeli

Şair Borç

BÜZ

Faiz KDV

Toplam

1993

2 098 891433

1247 637

115 462 947

16 995 347

2 232 597 364

1994

5 549 098 821

0

309 207 596

46 381101

5 904 687 518

Toplam

7 647 990 254

1 247 637

424 670 543

63 376 448'

8 137 284 882

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 352)

- 8 4 Toplam 8 137 284 882.-TL. KDV'si peşin tahsil edilmek üzere kredi işlemine tabi tutulmuş
tur.
» b) Bayinin dosyasında belirtildiği üzere tahsilatlardaki gecikmelerden dolayı 1994 yılında
14 674 870.-TL. gecikme faizi, 2 201 231.-TL. faiz KDV olmak üzere toplam 16 876 101.-TL: borç
tespit edilmiş ve dönem içerisinde tahsilatına rastlanmamıştır.
c) Müşteri kredi sözleşmesi uyarınca 15.6.1994 tarihinden itibaren kredili mal bedellerine %
117 faiz uygulanması gerekirken 16.6.1994-24.6.1994 dönemine ait bayii dosyasında mevcut liste
de belirtilen faturalara % 66 faiz uygulandığından 15 587 739.-TL. faiz ve 2 338 161.-TL. faiz
KDV olmak üzere toplam 17 925 900.-TL. eksik tahakkuk yapılmış, dönem içerisinde herhangi bir
tahsilata rastlanmamıştır.
d) Sonuç olarak bayiin genel borcu KDV dahil 34 802 001.-TL.'ye ait borç döküm cetveli ba
yii dosyasında mevcuttur. (Ek : 156 bayii dosyası)
e) Bayiin dosyasında belirtildiği üzere 1994 yılı kredi çeklerinin tahsilatlarından teşekkül eden
gecikmelerde 59 417 979.-TL. faiz 8 912 695.-TL. faiz KDV olmak üzere toplam 68 330 674.-TL.
borcu olduğu tespit edilmiş, dönem içerisinde tahsilatına rastlanmamıştır.
f) Bayi dosyasında belirtildiği üzere sözleşmle şartları 3^3.1994-3.3.1995 tarihleri arasında si
yah mal da % 132, beyaz mal da % 120 faiz oranı uygulanması gerektiği halde bayie 4.3.1994 ta
rihinden 26.7.1994 tarihine kadar 25 751 504 792.-TL.'lık mal bedeline % 75,6 oranında faiz uy
gulanarak 1 625 485 122.-TL. faiz 243 822 672.-TL. faiz KDV olmak üzere toplam 1 869 307 794TL. tahsil edilmiş, oysa ki kredi sözleşmesi şartlarına göre beyaz mal bedeline % 120 faiz oranın
dan 2 229 581 582.-TL. faiz, 334 437 238.-TL. faiz KDV ve siyah mal bedeline de % 120 faiz ora
nından 380 125 788.-TL. faiz 57 018 869.-TL. faiz KDV olmak üzere genel olarak 3 001 163 477.TL. tahsil edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle 984 222 248.-TL. faiz farkı ve 147 633 435.-TL.
KDV farkı olan toplam 1 131 855 683.-TL. eksik tahsil edildiği tespit edilmiştir.
Ayrıca 27.7.1994+8.8.1994 dönemlerine ait çeklerine 1,504 295.-TL. faiz, 228.644.-TL. KDV
olmak üzere toplam 1 732 939.-TL. eksik tahakkuk yapılmıştır,
g) Sonuç olarak bayii dosyada mevcut borç döküm cetvelinde gösterildiği üzere
Çek ana borcundan

71690 715

Çek tahsilatlarından gecikme faizi

68 330 674

Sözleşme şartlarına göre eksik tahakkuk ettirilen faiz

1133 588 622

Toplam

1273610 011

KDV dahil borcu tespit edilmiştir. (Ek : 156 bayii dosyası)
7. VAN-PET

.

a) Bayinin müşteri kredi sözleşmesine istinaden 25.9.1992-25.9.1993 tarihleri arasında liste
lerde belirtildiği üzere
Yj]

Mal Bedeli

Sair Borç

Faiz

1992

2 507 170 196

1490 401

124 427 643

14 931317

2 648 019 557

1993

12 171529 853

7 227 641

502 373 747

60 284 850

12 741416 091

Toplam

14 678 700 049

8 718 042

626 801 390

75 216 167

15 389 435 648
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- 8 5 Toplam 15 389 435 648.-TL. KDV'si peşin tahsil edilmek üzere kredi işlemine tabi tutulmuş
tur. Ancak, kredi sözleşmesinde mevcut faiz orahı % 33 olduğu halde 28.9.1992-12.10.1992 tarih
leri arasında % 48 faiz uygulanmıştır.
b) Yukarıda belirtilen tarihler dışında sözleşme şartlarına uygun mal verilmiş olup herhangi bir
gecikme faizi ve eksik tahsilat tespit edilmemiştir. (Ek : 157 bayii dosyası)
8.İZCAN PETROL
a) Bayiinin müşteri kredi sözleşmelerine istinaden 4.11.1991-23.12.1994 tarihleri arasında,

Yıl

Mal Bedeli

1992

Sair Borç

565 031539

335 834
798 634

1993

1 343 632 455

1994

3 352 468 709

Toplam

5 261132 703

1134468

Faiz K D V

Faiz
33 922 042

Toplam

4 070 645

603 360 060

75 506 002

9 221274

1 429 158 365

288 759 575

43 313 921

3 684 542205

398 187619

56 605 840

5 717 060 630

Toplam 5 717 060 630.-TL. KDV'si peşin tahsil edilmek üzere kredi işlemine tabi tutulmuştur.
b) Bayinin 4.11.1992-4.11.1993 dönemine ait kredi sözleşmesi 30 gün vade ve % 54 faiz ora
nı üzerinden yapıldığı halde 7.11.1992-31.12.1992 tarihleri arasında 45 gün vade % 48 faizle 378
450 772.-TL.hk mal verilmiş ve 7.1.1993-13.9.1993 tarihleri arasında aynı şartlarla 954 592 356.TL.'lik mal verilerek 7 163 698.-TL faiz, 1 074 555.-TL.'lik faiz KDV olmak üzere toplam 8 238
253.-TL'lik eksik tahsilat yapılmış ayrıca bayinin 3 üncü kredi sözleşmesi 23.12.1993-23.12.1994
dönemini kapsadığı ve % 69 faiz 30 gün vade ile düzenlendiği halde 28.12.1993 tarihinde verilen
45 361 360.-TL.'lik mal bedelini % 48 faiz ve 45 gün vade uygulandığından 1 190 736.-TL. faiz,
178 611.-TL faiz KDV eksik alınmış böylece 1993 yılında kredi sözleşmesindeki faizin yanlış uy
gulanmasından kaynaklanan 8 354 434.-TL faiz, 1 253 166.-TL. faiz olmak üzere toplam 9 607
600.-TL olmak üzere borcu mevcuttur.
c) Bayiin müşteri kredisine istinaden alınan çeklerinin geç tahsilatlarından,
Yıl

Faiz

Faiz KDV

Toplam

1992

12 839 524

1540 743

14 380 267

1993

19 615 136

2 942 270

22 557 406

1994

50 734 222

7 610 134

58344356

Toplam

83 188 882

12 093 147

95 282 029

Toplam 95 282 029.-TL'lik gecikme faizi tespit edilmiş olup tahsilatına rastlanmamıştır.
d) Bayiin aşağıda dökümü yapılan 1992-1993-1994 yıllarına ait açık çek olarak düzenlenen fa
turalarına faiz ve KDV tahakkuk ettirilerek kredi işlemlerine tabi tutulmuş ve vadelerinde tahsil
edilmiştir.
Fatura Tarih ve No
25.9.1992+54 254
25.9.1992+54 378
8.3.1993+13 395
4.8.1993+43 858
4.1.1994+287
5.1.1994+539

Tutar
31671831
25 731877
19 815 678
80 440 963
' 20 964414
36 192 754
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- 8 6 e) Aşağıda örnekte görüldüğü üzere muhtelif tarihlerde yapılan mal teslimatına karşılık borç
landırılan kredi cari hesapları vadelerinde tahsil fişi tanzim edilerek tahsil edilmiş gibi gösterilmek
amacıyla alacaklandınlıp aynı tarihte tediye fişi tanzim edilerek yeniden tutarları değiştirilmek su
retiyle borçlandırılarak yeni bir satış işlemi gibi gösterilmiştir.
Tahsil
Tediye Yeniden Borç
Mal Alım
Tarihi
Tahsil Fişi Tutarı
Vade
Tahsil Fişi Tarihi Fişi No Tutar
53427
17.6.1994
151985 416
14.7.1994
28.7.1994
53478
159 453 500
İ8.3.1994
136 059 006
18.7.1994
53427
28.7.1994
53478
128 590 900
28.7.1994
159453 500
6.8.1994
62018
186 341 200
31.8.1994
62067
31.8.1994
62018
62067
101 703 400
28.7.1994
128 590 900
26.8.1994
NOT : Borç son olarak 186 341 000.-TL. ve 101703 400.-ÎL.'ye dönüşmesine rağmen bu tu
tarlara ait davalar ilk malın alındığı tarihteki tutarlar üzerinden açılmıştır.
f) Bayi dosyasında mevcut tabloda gösterildiği üzere bayiin karşılıksız çıkan 1 222 741 000.TL.'lik çek bedeli faiz ve tazminatları ile nakde tahvil edilen ve cari hesabında alacak bulunan
1 645 988 100.-TL.'den mahsup edilerek bakiye 324 934 899.-TL.'lik alacak kalmıştır. Ancak ba
yi dosyasında kayıtlı bulunan tablolarda da görüldüğü gibi tahsil edilmeyen 1994 yılına ait 801 404
360.-TL.'lik çek borcundan mahsup edilerek kalan 476 469 443.-TL.'lik borç 21.12.1994 tarih
92141 No.lu mahsup fişi ile 128002-946749 sayılı dosya ile davaya intikal ettirilmiştir.
g) Bayiin dosyasında kayıtlı tabloda da görüldüğü üzere 1993 yılına ait tahsil edilmeyen top
lam 675 218 475.-TL.'lik borcun 632 479 700.TL.'lik kısmı 128002-946749 sayılı dosya ile 298
911 999.-TL. olarak ve 128002-950546 sayılı dosya ile 333 567 701.-TL. olarak davaya intikal et
miş, bakiye kalan 42 738 220.-TL.Tik aşağıda dökümü yapılan 2 adet çek bedeline ise dava açıl
mamıştır.
Çek Tarihi
9.11.1993
13.11.1993
Toplam

Vade

Tutar

9.12.1993

30550873

13.12.1993

12 187 347

"

42 738 220

h) 28.7.1994 tarihli mal alımına ait 109 189 777.-TL.'lik çek bedeli vadesinde 94 701 800.TL. olarak 29.8.1994+61627 sayılı fişle tahsil edildiğinden fark 14 787 919.-TL. diğer çek borçla
rı ile birlikte 128002-946749 sayılı dosya ile davaya intikal etmiştir.
ı) Sonuç olarak bayiin dosyasında belirtildiği üzere 1 256 577 565.-TL. KDV dahil borcu tes
pit edilmiş olup bunun 1 108 949 716.-TL'sine dava açılmış, kalan 147 627 849.-TL.'si (ana
borç+gecikme ve eksik faiz+KDV) ilgili herhangi bir tahsilata rastlanmamıştır. (Ek: 157 bayi dos
yası)
9. DAMLA PETROL
a) Bayiinin dosyasında bulunan kayıtlı sözleşme metinlerine istinaden,
Yıl
1992
1993
1994
Toplam .

Mal Bedeli
1870 912 67?
. 16 147 442 793
11406 346 516

Sair Borç
1 112 117
9 099 921

Faiz
84 560 190
550 968 677
469 871 255

Faiz KDV
10 147 223
70 806 721
70 480 641

Toplam
1 966 732 207
16 778 816 984
11946 698 412

29 424 701986

10 212 038

1 105 400 122

151434 585

30 692 247 603
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- 87 Toplam 30 692 247 603.-TL. KDVsi peşin tahsil edilmek üzere kredi işlemine tabi tutulmuş
tur.
b) Bayi çeklerinin tahsilatlarının gecikmeli olarak yapılmasından teşekkül eden gecikme faizi
ve KDV tutarı aşağıya çıkarılmıştır.
Yıl
1992
1993
1994

Faiz
4 069 257

Faiz KDV
488311

30 332 482

4 549 873

Toplam
4 557 568
0
34 882 355

Toplam

34401739

5 038 184

39 439 923

Toplam 39 439 923.-TL.'lik faiz ve KDV tutarının dönemler içerisindeki tahsilatına rastlan
mamıştır.
.
c) Bayiin 6.1.1994+707-767 No.lu iki adet faturası blokeli olarak düzenlendiği halde kredi iş
lemine tabi tutulmuş faiz ve KDV tahsil edilmiştir.
d) Bayi dosyasında kayıtlı Ankara Bölge Müdürlüğü faks talimatında bayiin muhtelif dönem
lere ait çeşitli sözleşmeleri olduğu bildirilmiş ancak İstanbul Bölge Müdürlüğü'nden almış olduğu
mallara tahakkuk ettirilen faizlere hangi sözleşme esasına göre yapıldığı tespit edilemediğinden ve
gönderilen faks bilgisinin de yeterli olmaması sebebi ile tahakkuk ettirilen faizlerin sözleşme şart
larına uyum sağlayıp sağlamadığı tespit edilememiştir.
e) Sonuç olarak bayiinin KDV dahil 39 439 923.-TL. bakiye borcu tespit edilmiştir. (Ek: 157
bayii dosyası)
10. BURSİN PETROL
a) Bayiin müşteri kredi sözleşmesine istinaden kredili mal verilmiş 7.6.1993-7.9.1994 tarihle
ri arasında 3 ay ek süre verilmiştir.
Yıl
1993
1994

Mal Bedeli
533 528 610
4 921 223 556

Sair Borç
317 098

Faiz
30 693 419
320 884 377

Faiz KDV
3 909 480
48 132 592

Toplam
568 448 607
5 290 240 525

Toplam

5 454 752 166

317 098

351577 796

52 042 072

5 858 689 132

Toplam 5 858 689.-TL. KDV'si peşin tahsil edilmek üzere kredi işlemine tabi tutulmuştur.
b) Bayiin 1994 yılı çek tahsilatlarının gecikmelerinden dolayı 9419 320.-TL. faiz, 1 412 898.TL. KDV olmak üzere toplam 10 832 218.-TL.'lik gecikme faizi tespit edilmiştir. Dönem içerisin
de tahsilatına rastlanmamış.
c) Bayiîni müşteri kredi sözleşmesine istinaden bayi dosyasında kayıtlı tabloda belirtildiği
üzere 8.6.1994-12.8.1994 tarihleri arasında alınan muhtelif mal faturalarına sözleşme şartlarına uy
gun faiz tahakkuk ettirilmediğinden 119 655 237.-TL. faiz, 17 948 286.-TL KDV olmak üzere top
lam 137 603 523.-TL.'lik eksik faiz tahakkuku yapıldığı tespit edilmiştir.
d) Sonuç olarak 148 435 741.-TL. KDV dahil borcu tespit edilmiştir. (Ek : 157 bayii dosyası)
ll.TAN-PET
a) Bayiin müşteri kredi sözleşmesine istinaden 12.7.1993-12.10.1994 (3 ay ek süre) tarihleri
arasında almış olduğu yakıtlar,
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Mal Bedeli

Sair Borç

Faiz KDV

Toplam

1993
1994

1662 189 845
17 297 427 351

987 915

Büz
94 850 693
1086 634 927

12 705 502
162 995 163

1770 733 955
18 547 057441

Toplam

18 959 617 196

987 915

1181485 620

175 700 665

20 317 791396

Toplam 20 317 791 396.-TL. KDV'si peşin tahsil edilmek üzere kredi işlemine tabi tutulmuş
tur. Ancak bayiin 1994 yılına ait 23 471 080.-TL. gecikme faizi ve 3 520 662.-TL. faiz KDV ol
mak üzere toplam 26 991 742.-TL.'lik gecikme faizi tespit edilmiş, dönem içerisinde tahsilatına
rastlanmamıştır.
b) Sonuç olarak bayiin 26 991 742.-TL. KDV dahil borcu tespit edilmiştir. (Ek: 157 bayi dos
yası)
- « ' '
12. SAY PETROL
a) Bayiin kredi sözleşmesine istinaden 28.1.1994-28.1.1995 tarihleri arası 15 533 382 983.TL. mal bedeli 894436 006.-TL. faiz, 134 165 276.-TL. faiz KDV olmak üzere toplam 16 561 984
265.-TL. KDV'si peşin tahsil edilmek üzere kredi işlemine tabi tutulmuştur.
b) Bayiin 1994 yılında almış olduğu kredili mallara ait çeklerin bayi dosyasında gösterildiği
üzere 17 516 918.-TL. gecikme faizi 2 627 538.-TL. faiz KDV olmak üzere toplam 20 144 456.TL. gecikme faizi tespit edilmiş olup dönem içerisinde tahsilatına rastlanılmamıştır.
c) Sonuç olarak bayiin KDV dahil 20 144 456.-TL.'lik gecikme faizinin dışında başka bir bor
cu tespit edilememiştir. (Ek: 158 bayiî dosyası)
13. BÎNATLI PETROL
a) Bayiin kredi sözleşmesine istinaden 31.12.1993-31.12.1994 tarihleri arası 7 173 610 232.TL. mal bedeli 520 907 118.-TL. faiz 78 136 006.-TL. faiz KDV olmak üzere toplam 7 772 653
356.-TL. KDV'si peşin tahsil edilmek üzere kredi işlemine tabi tutulmuştur.
b) Bayiin 1994 yılında almış olduğu kredili mallara ait çeklerinden bayi dosyasında gösteril
diği üzere 11 751 126.-TL. gecikme faizi, 1 762 669.-TL. faiz KDV olmak üzere toplam 13 513
795.-TL. gecikme faizi tespit edilmiş olup dönem içerisinde tahsilatına rastlanmamıştır.
c) Sonuç olarak bayiin KDV dahil T3 513 795.-TL.'lik gecikme faizi dışında başka bir borcu
tespit edilememiştir. (Ek : 158 bayi dosyası)
14. HARTEKS (Müşteri)
a) İstanbul Bölge Müdürlüğü ile müşteri arasında akdedilen müşteri kredi sözleşmelerine isti
naden,
Yıl
1993
1994

Mal Bedeli
2 422 546 297
12 248 450 060

Sair Borç
145 341 937
1 153 933 277

Faiz
19 686 884
173 089 888

Toplam
2 587 575 118
,13 575 473 225

Toplam

14 670 996 357

1299 275 214

192 776 772

16 163 048 343 ,

Toplam 16 163 048 343.-TL. KDV'si peşin tahsil edilmek üzere kredi işlemine tabi tutulmuş
tur.
b) Müşterinin 1993 yılına ait gecikme faizi teşekkül etmemiş olup, 1994 yılında ise 20 948
241.-TL. faiz, 3 142 237.-TL. KDV olmak üzere toplam 24 090 478.-TL. gecikme faizi tespit edil
miş ve tahsilatına rastlanmamıştır.
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tanzim ve tahsil edildiği halde her üç faturaya da toplam 12 368 659.-TL. faiz ve 1 855 299.-TL.
KDV olmak üzere 14 223 958.-TL.'nin tahakkuku yapılmadığı gibi herhangi bir tahsilatına rastlan
mamıştır.
d) Müşterinin II nci sözleşmesi 26.2.1994 tarihinden 26.2.1995 tarihine kadar % 85 faiz ve 30
gün vade ile imzalanmış olmasına rağmen 28.2.1994 tarihinden 11.3.1994 tarihi arası almış oldu
ğu mal bedellerine 3 819 879.-TL. faiz, 572 982.-TL. KDV olmak üzere toplam 4 392 861.-TL. ek
sik faiz tahakkuku yapıldığı tespit edilmiştir.
e) Sonuç olarak bayiin 42 707 297.-TL. faiz ve KDV'den borcu olduğu tespit edilmiştir. (Ek :
158 bayi dosyası)
15. ÖZDEM PETROL
a) Bayiin müşteri kredi sözleşmesine istinaden 1994 yılında 10 907 275 317.-TL. kredili mal
verilerek 868 049 620.-TL. faiz, 130 207 400.-TL. KDV olmak üzere toplam 11 905 532 337.-TL.
KDV si peşin tahsil edilmek üzere kredi işlemine tabi tutulmuştur.
b) Bayiiye sözleşme şartlarına uygun mal verilmiş, geç tahsilat nedeni ile sadece 27 065 799.TL. gecikme faizi 4 059 870.-TL. KDV olmak üzere toplam 31 125 669.-TL. borç tespit edilmiştir.
c) Sözleşme şartları 4.4.1994-4.4.1995 dönemine ait % 78 faiz 30 gün vade olduğu halde
12.5.1994 tarihinden itibaren faturalara uygulanan % 96 faizin hangi esasa göre tahakkuk ettirildi
ği tespit edilememiştir.
d) Bayiin 27.8.1994 tarihli kredili mal bedeli 19 000 942.-TL. eksik tahsil edilerek diğer kü
surat farkları ile birlikte 31.12.1994+94224 sayılı mahsup fişi ile 23 137 893.-TL. olarak cari he
sabına borç kaydedilmiştir. (Ek : 158 bayii dosyası)
16. MAK-YOL (Müşteri)
a) İstanbul Bölge Müdürlüğü ile müşteri arasında 30.6.1994-30.6.1995 dönemine ait 30 gün
vadeli % 120 faizden 16 132 997 251.-TL.'lik mal verilerek 1 613 494 605.-TL. faiz, 241 997 580.TL KDV olmak üzere toplam 17 988 489 436.-TL. KDV'si peşin tahsil edilmek üzere kredi işle
mine tabi tutulmuştur.
b) Müşterinin 1994 yılına ait kredi çeklerinin geç tahsilatlarından 184 705 031.-TL. faiz, 27 •
705 755.-TL. KDV olmak üzere toplam 212 410 786.-TL. gecikme faizi tespit edilmiş, tahsilatına
rastlanamamıştır. (Ek: 158 bayii dosyası)
17. 76 PETROL
a) Bayiinin dosyasında kayıtlı sözleşmesine istinaden sadece 28.1.1994 tarihinde 30 965 197.TL. mal bedeline istinaden 1 702 074.-TL. faiz 255 311.-TL. faiz KDV olmak üzere toplam 32 922
582.-TL. KDV'si peşin tahsil edilmek üzere kredi işlemine tabi tutulmuştur. (Ek : 158 bayii dosyası)
18. KURT PETROL
Bayiinin kredi sözleşmesine istinaden 1993 ve 1994 yıllarında;
Yıl

Mal Bedeli

1993

5 573 280 202

1994

2 173 770 811

Toplam

7 747 051013

Şair Borç
3 312 484

3 312 484

Faiz

Faiz KDV

Toplam

319 096 703

40 671 558

5 936 360 947

124 917 650

18 737619

2 317 426 080

444 014 353

59 409 177

8 253 787 027

Toplam 8 253 787 027.-TL. KDV'si peşin tahsil edilmek üzere kredi işlemine tabi tutulmuştur.
'
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mak üzere toplam 3 2^0 221.-TL gecikme faizi borcu ve 4.12.1993+88662 No.lu faturadan 1 531
054.-TL. faiz borcu 229 658.-TL. KDV olmak üzere toplam 1 760 712.-TL. alınmamış olup, genel
toplam 4 980 933.-TL. borcu mevcuttur. (Ek : 159 bayii dosyası)
19. BAYER PETROL
< a) Bayiin kredi sözleşmesine istinaden 1993-1994 yıllarında,
Yıl
1993
1994

Mal Bedeli
1 461 784 965
11 132 469 348

Sair Borç
868 885

Faiz
29 287 182
403 607 765

Faiz KDV
4 393 077
60.541 091

Toplam
1 496 334 109
11 596 618 204

Toplam
12 594 254 313
868 885
432 894 947
64 934168
13 092 952 313
Toplam 13 092 952 313.-TL. KDV'si peşin tahsil edilmek üzere kredi işlemine tabi tutulmuş
tur.
b) Bayiin 1994 yılına ait kredili mal alımından geç tahsilatlarından dolayı 65 900 041.-TL. ge
cikme faizi, 9 885 007.-TL. KDV olmak üzere toplam 75 785 048.-TL. gecikme faizi borcu teşek
kül ettirilmiş olup, tahsilatına rastlanmamıştır.
c) Bayiin 18.11.1994 tarihli 270 622 240.-TL.'lik 3 adet fatura bedeline sözleşme gereği %
135 faiz oranı uygulanması gerekirken % 67.5 faiz uygulandığından 15 222 502.-TL. fark faiz 2
283 375.-TL. KDV olmak üzere toplam 17 505 877.-TL.'lik eksik tahakkuk yapıldığı tespit edil
miştir.
d) Sonuç olarak bayiinin KDV dahil toplam 93 290 925.-TL. gecikme faizi ve eksik faiz bor
cu tespit edilmiştir. (Ek: 160 bayii dosyası)
20. PAK PETROL
a) Bayiinin kredi sözleşmesi gereği 1993-1994 yıllarına ait;

lıl

Mal Bedeli

Sair Borç

Esiz

Faiz KDV

1993
1994

374 273 890
8 621866 335

222 465

21524491
677 273 386

3 228 674
101590 956

Toplam
399 249 520
9 400 730 677

Toplam

8 996 140 225

222 465

698 797 877

104 819 630

9 799 980 197

Toplam 9 799 980 197.-TL. KDV'si peşin tahsil edilmek üzere kredi işlemine tabi tutulmuştur.
b) Bayiin 1993 yılında herhangi bir gecikme faizi bulunmayıp bayii dosyasında belirtildiği gi
bi 1994 yılına ait 201 918 923.-TL.'lik gecikme faizi 30 287 839.-TL. KDV olmak üzere toplam
232 206 762.-TL gecikme faizi borcu teşekkül etmiş olup, bu borca karşılık (Ek 6) muhtelif tarih
lerde 243 013 760.-TL. tahsil edilmiş, fazla tahsil edilen 10 806 998.-TL. alacak ise 1.6.1994 tari
hinden önceki gecikmelere faiz oranı % 90 yerine % 144'den hesaplanmasından teşekkül etmekte
dir.
c) Bayiin 16.6.1994 ve 20.6.1994 tarihlerindeki faturalarına % 20 yerine % 69 faiz uygulandı
ğından 4 780 069.-TL. faiz ve 717 010.-TL. KDV olmak üzere 5 497 079.-TL. eksik tahsilat yapıl
dığı tespit edilmiştir. (Ek : 161 bayii dosyası)
21. AYTEMİZ PETROL
a) Bayiinin kredi sözleşmesi gereği 1993-1994 yıllarına ait,
Yıl
1993
1994

Mal Bedeli
8 287 892 453
1442 857 092

Şair Borç
4 915 704
0

Faiz
275 837 940
72 099 976

Faiz KDV
34 213 255
10 814 979

Toplam
8 598 745 444
1525 772 047

Toplam

9 730 749 545

4 915 704

347 937 916

45 028 234

10 124 517 491
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- 9 1 Toplam 10 124 517 491.-TL KDV'si peşin tahsil edilmek üzere kredi işlemine tabi tutulmuştur.
b) Bayiin 19.11.1993-23.11.1993 tarihleri arasındaki faturalarına 3 736 065.-TL. faiz, 448
328.-TL. KDV olmak üzere toplam 4 184 393.-TL. eksik faiz uygulaması yapılmış.
c) Bayiin 1994 yılma ait çeklerinin geç tahsilatından 4 172 704.-TL. faiz, 625 906.- TL. KDV
olmak üzere toplam 4 798 610.-TL. gecikme faizi tespit edilmiş olup, tahsilatına rastlanamamıştır.
d) Bayiin müşteri kredi sözleşmesi 22.12.1993 tarihinde sona erdiği ve ek süreye ait tarafımız
ca herhangi bir kayıt bulunmadığından toplam 1 525 772 047.-TL. KDV'si peşin tahsil edilmek
üzere kredi işlemine tabi tutulmuş ve bu tutar tahsil edilmiştir.
e) Sonuç olarak KDV dahil 8 983 000.-TL. borç tespit edilmiştir. (Ek : 162 bayii dosyası)
22. BİLGİN PETROL
a) Bayiinin kredi sözleşmesi gereği 1993 ve 1994 yıllarında;
Yıl
1993
1994

Mal Bedeli
9 765 979 396
19 628 045 520

Sair Borç
Faiz
5 769 509
561790 148
0 1120 796 462

Faiz KDV
74 964 525
168 119 343

Toplam
10 408 505 571
20 916 961325

Toplam

29 394 024 916

5 769 509

243 083 868

31 325 466 896

1 682 568 610

Toplam 31 325 466 896.-TL. KDV'si peşin tahsil edilmek üzere kredi işlemine tabi tutulmuş
tur.
b) Bayiin 1993 yılında gecikme faizi bulunmayıp 1994 yılında kredi çeklerinin geç tahsilinden
56 637 570.-TL. faiz, 8 495 636.-TL. KDV olmak üzere toplam 65 133 206.-TL gecikme faizi tes
pit edilmiş, olup tahsilatına rastlanmamıştır.
c) 3.1.1994+73 sayılı faturası açık çek olarak düzenlendiği halde kredi işlemine tabi tutulmuş
faiz ve KDV'si tahsil edilmiş.
d) Sonuç olarak, bayiinin KDV dahil 1994yılına ait 65 133 206.-TL. gecikme faizi borcu mev
cuttur. (Ek : 163 bayii dosyası)
23. BABAMAN PETROL
Bayiinin müşteri kredi sözleşmesine istinaden 1993 yılında 8 161 634 218.-TL. mal bedeli 4
851 275.-TL. sair borç, 326 564 381.-TL. faiz ve 43 211 533.-TL. faiz KDV olmak üzere toplam 8
536 261 407.-TL. KDV'si peşin tahsil edilmek üzere kredi işlemine tabi tutulmuştur.
16.12.1993 tarihli faturadan 1 029 605.-TL. faiz, 154441.-TL. faiz KDV olmak üzere toplam
1 184 046.-TL. eksik tahsilat yapılmış. (Ek : 164 bayii dosyası)
24. ALTINİŞ PETROL (Şuayip İmamoğlu)
a) Bayiin müşteri kredi sözleşmesi gereği 1993-1994 yıllarında;
Yıl
1993
1994

Mal Bedeli
3 395 917 536
1886 418 844

Sair Borç
2 018 404
0

Faiz
193 248 056
125 973 130

Faiz KDV
24 672 799
18 895 956

Toplam
3 615 856 795
2031287 930

Toplam

5 282 336 380

2 018404

319 221 186

43 568 755

5 647 144725

Toplam 5 647 144725.-TL. KDV'si peşin tahsil edilmek üzere kredi işlemine tabi tutulmuştur.
b) Bayiie 1993 yılında sözleşme şartlarına uygun mal verilmiş, ancak 1.4.1993-2.4.1993 ve
3.4.1993 tarihlerinde verilen kredili mal bedellerine % 69 faiz uygulaması gerekirken % 54 faiz uy-
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teşekkül etmiş olup, tahsilatına rastlanmamıştır.
Yi]

Faiz

Faiz KDV

1993

92 805333

13 920 800

106 726 133

1994

5 699 957

854 994

6 554 951

98 505 290

14 775 794

113 281084

Toplam

Toplam

Toplam 113 281 084.-TL.'lik gecikme faizi teşekkül etmiş, tahsilatına rastlanmamıştır.
d) Bayiin 23.12.1993 tarihinde almış olduğu kredili mal bedeline istinaden alınan 48 116 324.TL.Tik çekin 1993-1994 yıllarında tahsilatına rastlanmamıştır.
e) Bayiini müşteri kredi sözleşmesi 1.4.1994 tarihinde sona ermesine rağmen 10.5.1994'den
10.8.1994 tarihine kadar % 93.60 faiz oranından 933 110 858.-TL.'lik mal verilmiş, faiz ve KDV'si
ile birlikte tahsil edilmiş.
f) Sonuç olarak bayiinin KDV dahil 163 770 808.-TL.'lik borcu teşekkül etmiştir. (Ek : 165
bayii dosyası)
25. T AHİR KÜÇÜKKINAY
a) Bayiin müşteri kredi sözleşmesi gereği 1993-1994 yıllarında;
Yıl
1993
1994

Mal Bedeli
2 631961069
5 173 434403

Sair Borç
1.564 564
0

Faiz
157 979 225
316 537 864

Faiz KDV
21028 202
47 480 651

Toplam
2 812 533 060
5 537 452 918

Toplam

7 805 395 472

1564 564

474517 089

68 508 853

8 349 985 978

Toplam 8 349 985 978.-TL.'lik KDV'si peşin tahsil edilmek üzere kredi işlemine tabi tutul
muştur.
b) Bayiin 1993-1994 yıllarına ait çeklerinin geç tahsilatlarından;
Yıl

Faiz

1993

10 583 223

Faiz KDV
1587 483

Toplam
12 170 706

1994

148 693 138

22 303 971

170 997109

Toplam

159 276 361

23 891454

183 167 815

Toplam 183 167 815.-TL. gecikme faiz ve KDV borcu tespit edilmiştir. Bu gecikme faizleri
ne istinaden bayii dosyasında belirtildiği üzere 177 320 274.-TL. faiz ve 26 598 042.-TL. KDV ol
mak üzere toplam 203 918 316.-TL. tahsil edilmiş, fazla tahsil edilen bedel ise 1.6.1994 tarihinden
önceki dönemlere % 144 faiz tahakkuku yapıldığından oluştuğu müşahade edilmiştir.
c) 5.1.1994+404 sayılı fatura açık çek düzenlendiği halde kredi işlemine tabi tutulmuş, faiz
KDV'si tahsil edilmiş. (Ek : 166 bayii dosyası)
26. KAYRAK PETROL
Yıl
Mal Bedeli
1992
29 206 393 386

Sair Borç
Faiz
17 354 216 1753 424 856

Faiz KDV
210 410 983

Toplam
31187 583 441

1993

14 402 151 865

8 561 158

859 295 071

103 264 998

15 373 273 092

Toplam

43 608 545 251

25 915 374

2 612 719 927

313 675 981

46 560 856 533

^
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tur. Bu çek bedellerinden 38 964701 426.-TL.'lık kısmı gecikmeli de olsa tahsile gönderilerek tah
sil edilmiş, ancak (Ek 5,6)'da kayıtlı tablolarda gösterildiği üzere 1993 yılına ait 7 596 155 107.TL'lik kısmının tahsilatı gerçekleştirilmemiş ve 1.12.1995 tarihinde tespit edilerek 88169 mahsup
la 128002-950547 No.lu dosya ile davaya intikal ettirilmiştir.
b) Bayii ile akdedilen II nci müşteri kredi sözleşmesi 10.1.1993 tarihinde sona ermiş olmasına
rağmen ve III üncü kredi sözleşmesi 1.7.1993 tarihinde başlamasına rağmen her iki sözleşme dö
nemi arasında sözleşme olmaksızın 11 432 756 399.-TL.'lık usulsüz mal verilmiş. Zaten yukarıda
belirtilen 7 596 155 107.-TL.'lık tahsil edilmeyen çeklerin tamamının bû döneme ait olduğu tespit
edilmiştir.
c) Bayiinin tahsil edilebilen kredi çeklerinin geç tahsilatlarından,
Yj]

.

1992
1993
Toplam

-

Faiz

Faiz KDV

Toplam

2 475 924 118

297 110 894

2 773 035 012

175 741 475

. 26 361 221

202 102 696

2 651665 593

323 472 115

2 975 137 708

Toplam 2 975( 137 708.-TL. faiz borcu teşekkül etmiş olup, dönemler içerisinde tahsilatına
rastlanmamıştır.
d) Bayiin 1992-1994 yıllarına ait 130'un üzerinde faturası açık çek olarak tanzim edildiği hal
de kredi işlemine tabi tutulmuş, ayrıca kredili olarak tanzim edildiği halde peşin işlemine tabi tu
tulmuş olup, bu faturalara kredili fatura gibi faiz ve KDV tahakkuk ettirilmiştir.
e) Sonuç olarak bayiinin 10 571 292 815.-TL. borcu tespit edilmiş bu borcun 7 596 155 200.TL.'sı davaya intikal ettirilmiş olup 4.5.1995 tarih 167-1 rapordaki önerileri doğrultusunda gecik
me faizine ait davanın açılıp açılmadığına dair muhasebe kayıtlarında herhangi bir belgeye rastlan
mamıştır. (Ek: 167 bayii dosyası)
27. UZAY PETROL
a) Bayiinin müşteri kredi sözleşmesi gereği 1992-1993 ve 1994 yıllarında,
Yıl

Mal Bedeli

Sair Borç

Faiz

. ' Faiz KDV

Toplam

1992

1907 362 715

1133 825

114 509 792

13 741175

2 036 747 507

1993

14 528 210 586

8 653 407

855 536 388

106 593 655

15 498 994 036

1994

16 075 062 630

916 224 119

137 433 567

17 128 720 316

Toplam

32 510 635 931

1 886 270 299

257 768 397

34 664 461 859

9 787 232

Toplam 34 664 461 859.-TL. KDV'si peşin tahsil edilmek üzere kredi işlemine tabi tutulmuş
tur.

;

b) Bayie 1992 yılında sözleşme şartları dahilinde mal verilmiş olup 1993 ve 1994 yıllarında
ise 11.8.1993 tarihinden II nci sözleşmenin başlangıç tarihi olan 31.1.1994 tarihleri arası sözleşme
si mevcut olmadığı halde 1993 yılında 6 646 868 560 TL. 1994 yılında 1 003 982 526 TL. olmak
üzere toplam 7 650 851 486TL.'lik kredi mal verilmiş KDV'si peşin tahsil edilmek üzere kredi iş
lemine tabi tutulmuştur.
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— 94c) Bayiin 1994 yılında çeklerin geç tahsilatlarından 32 287 686 TL. faiz, 4 843 153 TL. KDV
olmak üzere toplam 37 130 839 TL. borcu teşekkül etmiş olup, tahsilatına rastlanmamıştır.
d) Bayinin 18.1.1994+2917 No'lu faturasına 3 304 684 TL. faiz 495 703 TL. KDV olmak üze
re toplam 3 800 387 TL., ayrıca 21.10.1992 tarihli mal bedeline 1 542 393 TL. faiz, 185 088 TL.
KDV olmak üzere toplam 5 527 868 TL. borç tespit edilmiştir.
e) Sonuç olarak bayinin gecikme ve eksik faizden teşekkül eden KDV dahil 42 658 707 TL.
borcu mevcuttur. (Ek : 168 bayi dosyası)
28) Seçkin Petrol •
a) Bayinin'de kayıtlı müşteri kredi sözleşmesi gereği 1993-1994 yıllarında;
Yıl

Mal Bedeli

Sair Borç

1993

6 649 620 527

3 931 050

1994

2 857 801 531

Toplam

9 507 422 058

3 931 050

Faiz

Faiz KDV

Toplam

349 241 495

46 019 455

7 048 812 526

150 768 021

22 366 205

3 030 935 757

500 009 516

68 385 660

10-079 748 283

Toplam 10 079 748 283 TL. çek kredi işlemine tabi tutulmuştur.
b) Aşağıda dökümü yapılan bayilere ait nakit faturaların KDV tutarları Seç'kin Petrol'ün aynı
tarihli kredili mallarına ait KDV çeklerine, mal bedelleri ise sözleşme şartlarında faiz tahakkuk et
tirilerek yine Seçkin Petrol'ün 30 günlük vadeli mal alımlarına ilave edilerek bu fatura tutarlarının
da kredi işlemine tabi tutulduğu ve ilgili bayinin çeklerine ilave edildiği belirlenmiştir.
Bayii Adı
2.7.1993+36146

Turan Petrol

31.7.1993+36343

Özyılmaz Petrol

21.8.1993+47287

Yahya Alper

Mal Tutarı

KDV Tutarı

Toplam

107 386 096

13 951897

121 337 983

68 809 848

8 939 966

77 749 814

148 639 949

19311712

167 951 661

3.9.1993+49946

Hüseyin Aydık

70 245 675

9 126 512

79 372 187

9.9.1993+51030

Vanlıoğlu Petrol

95 724 856

12436 838

108 161 694

Toplam

490 806 424

63 766 925

554 573 339

c) Bayii kredi sözleşmesi gereği Ocak 1994 ayında bayi dosyasında belirtilen çeklerle kredili
mal verilmiş ve vadelerinde tahsil için bankaya gönderilmiş ancak sözkonusu çeklerle birlikte Şu
bat 1994 ayına ait kredili mal ve bu mallara ait KDV çekleri karşılıksız olarak iade edilmiş ve ca
ri hesabına 1 171 939 000 TL. borç kaydedilmiş. Sözkonusu bayinin bu karşılıksız çeklerine isti-,
naden bayi dosyasında listelendiği üzere 23.2.1994 ve 24.2.1994 tarihlerinde teminat mektubu nak
de tahvili ile diğer cari hesap alacakları da dahil olmak üzere 1 916 909 676 TL. olarak tahsilatı
sağlanmış yukarıda belirtilen karşılıksız çek ana borcu düşüldükten sonra cari hesabında 744 970
676 TL. alacak bakiyesi kalmıştır. Ancak teminat mektubunun nakde tahvili ile tahsil edilen bu
çeklere ait gecikme faizi ve faiz KDV borçlarının tahsiline rastlanamamıştır.
d) ilgili bayinin teminat mektuplarının karşılıksız çek borçlarına istinaden nakde tahvili sebe
biyle karşılıksız çekleri dışında bayii dosyasında bulunan listede gösterilen Şubat 1994 ayına ait
T 466 029 100 TL.'lik kredili çekleri bankaya gönderilmeyerek cari hesabına borç kaydedilmiştir.
Ayrıca Çubuklu Depo Müdürlüğünden karşılıksız çıkan 2 adet 50 138 000 TL. çekleri ile birlikte
toplam cari hesap borcu 1 516 167 100 TL. olmuştur, (c) maddesinde belirtildiği üzere teminat
mektuplarının nakde tahvilinden bakiye 744 970 676 TL. alacak ve Şubat 1994 ayına ait kredili
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tan düşüldükten sonra cari hesapta bakiye kalan 728 713 045 TL. borcun 128002-945082 Nolu dos
ya ile davaya intikal ettirildiği tespit edilmiştir.
e) Bayinin 1994 yılında kredili mal çeklerinin geç tahsilatlarından bayi dosyasında kayıtlandı-v
ğı gibi 8 240 752 TL. gecikme faiz, 1 236 113 TL. faiz KDV olmak üzere toplam 9 476 865 TL.
gecikme faizi borcu teşekkül etmiş olup, dönem içerisinde herhangi bir tahsilata rastlanamamıştır.
f) Sonuç olarak bayinin kredi borcu olan toplam 728 713 045 TL.'si için dava açılmış olup geç
tahsilatlardan kaynaklanan KDV dahil 9 476 865 TL.'nin davaya intikal ettiğine ait inceleme dö
nemimizde herhangi bir muhasebe kaydına rastlanmamıştır. (Ek : 169 bayii dosyası)
29) Akat Petrol
a) Bayinin kayıtlı müşteri kredi sözleşmesi gereği 1992-1993-1994 yıllarına;
Yıl

/

Mal Bedeli

Sair Borç

Faiz KDV

Toplam

1992

12 583 117 182

652 196 789

78263 615

13 321056 182

1993

25 145 229 219

14946 230 1135 515 404

143 594 507

26 439 285 360

1994

26 222 170 784

- 1553 964439

233 094 506

28 009 229 729

63 950 517 185

22 424 826 3 341 676 632

454 952 628

67 769 571 271

Toplam

7478596

Faiz

Toplam 67 769 571 271 TL. KDV'si peşin tahsil edilmek üzere kredi işlemine tabi tutulmuş
tur. Ancak 15.5.1992 tarihi ile 29.7.1992 tarihleri arasında kredi sözleşmesi olmadığı halde sözleş
me şartları olan % 48 faiz 45 gün vadeyle mal verilmeye devam edilmiş.
b) Bayiin 15.6.1994 tarihinden sonra kredili faturalarına uygulanması gereken kredi faizi %
105 olması gerektiği halde 20.6.1994 tarihinden 5.7.1994 tarihine kadar % 66 faiz uygulandığı ek
sik uygulanan bu faizden dolayı 107 741 316 TL. faiz, 16 161 197 TL. KDV olmak üzere toplam
123 902 513 TL. eksik faiz tahakkuk ettirildiği tespit edilmiştir.
c) Bayinin 1992-1993-1994 yıllarında kredili çeklerinin geç tahsilatından;
Yıl

Faiz

Faiz KDV

Toplam

60 454485

7 254 538

67 709 023

1993

65 920 124

9 888 019

75 808 143

1994

66 427 243

9 964 087

76 391330

Toplam

192 801852

27 106 644

219 908 496

1992

.

Toplam 219 908 496 TL.'lik gecikme faizi teşekkül etmiş olup, tahsilatına rastlanmamıştır.
d) Bayinin 29.11.1993+69237 tarihli faturasına faiz tahakkuku yapılmadığından 1 490 283
TL. faiz, 223 228 TL. KDV olmak üzere toplam 1 713 512 TL. borcu mevcuttur. Ayrıca 21.3.1994
+ 13018 fatura faizi 1 775 900 TL. faiz KDV'si ise 266 385 TL. eksik uygulandığından toplam
2 042-285 TL. borcu mevcuttur. Böylece eksik tahakkuktan 3 266 183 TL. faiz, 489 614 TL. KDV
borcu olmak üzere toplam 3 755 797 TL. borcu mevcuttur.
e) Bayinin 1992-1993-1994 yıllarına ait muhtelif faturaları açık çek düzenlendiği halde kredi
li işlemine tabi tutulduğu gibi kredili çek olarak düzenlenen bazı faturalar açık çek işlemine tabi tu
tulmuş olup, faiz ve KDV tahsil edilmiştir.
f) Sonuç olarak bayinin KDV dahil 347 566 806 TL. borcu olduğu tespit edilmiştir. (Ek : 170
bayii dosyası)
>
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a) Bayinin müşteri kredi sözleşmesi gereği 1992-1993 ve 1994 yıllarında
Mal Bedeli

Sair Borç

Faiz

Faiz KDV

9 701613

Toplam

242 396 235

144 087

1164 194

253 406 129

44 914 135 976

26 791 178

1 809 105 978

231 248 458

46 981 352 854

74 281 681 244

-

5 230 422 478

784 563 111

80 296 666 833

119 438 213 455

26 935 265

7 049 230 069

1 016 975 763

127 531 425 816

toplam 127 531 425 816 TL. KDV'si peşin tahsil edilmek üzere kredi işlemine tabi tutulmuş
tur.
b) Bayinin 1992-1993-1994 yıllarına ait çeklerinin geç tahsilatlarından,
Yıl

Faiz

. Faiz KDV

Toplam

1992

289 968

34796

324764

1993

182 250 964

27 337 645

209 588 609

1994

3 339 293541

500 894 032 3 840 187 573

Toplam

3 521834473

528 266 473 4 050 100 946

toplam 4 050 100 946 TL. faiz KDV borcu tespit edilmiş olup, bu borca istinaden bayi
dosyasında gösterildiği üzere 538 585 700 TL. faiz, 80 787 855 TL. KDV olmak üzere toplam 619
373 555 TL. tahsil edilmiş ve bakiye 3 430 727 391 TL. gecikme faizi ve KDV borcu mevcuttur.
c) Bayinin ilk sözleşmesi 25.12.1993 tarihinde sona erdiği halde ve II. sözleşmesi 3.3.1994 ta
rihinde başladığı ve ek uzatma süresi olmadığı halde 25.12.1993 tarihinden 3.3.1994 tarihine kadar
% 69 faiz ve 30 gün vadeli mal verilmiş ve tahsilatları sağlanmış.
d) Bayinin 4.12.1993.+ 70200 sayılı faturasına 1 800 340 TL. faiz ve 270 051 TL. KDV ol
mak üzere toplam 2 070 391 TL. eksik faiz tahakkuku yapılmış. Ayrıca bayi dosyasında kayıtlı bu
lunduğu üzere 3.3.1994 tarihinden 3.3.1995 tarihine kadar bayilik sözleşmesi siyah mal için % 90,
beyaz mal için % 78 olarak uygulanması gerekirken 3.3.1994 tarihinden 18.5.1994 tarihine kadar
% 69 faiz uygulanmış ve böylece bayinin 84 044 980 TL. eksik faiz ve 12 576 747 TL. faiz KDV'si
olmak üzere toplam 96 351 676 TL. borcu tespit edilmiştir.
e) Bayinin aşağıda dökümü yapılan tarihlerde almış olduğu mallara ait çek bedelleri sözleş
mesi gereği tahsil edilmesi gereken vade tarihlerinde muhtelif tahsil fişleri ile tahsil edilmiş gibi
gösterilip, ancak çekler bankaya gönderilmemiş, genel yekûnlerinin aynı olması kaydı ile değişik
rakamlar halinde aynı gün tekrar tediye kesilerek bayiinin yeni bir mal alımı gibi gösterilip kredi
hesabına borç kaydedilmiş. Daha sonra son alınan değişik rakamlı çekler yeniden vade uygulana
rak tahsile gönderilmiştir. Bu işlemler nedeniyle bayinin kredili çeklerle ilgili vade uzatılmıştır.
Yeniden Borçlandırma
Mal Alış
Tarihi

Çek Tutarı

21.6.1994

736 166 108

22.6.1994

731737 842

Gerçek

Gerçek

Gecikme

Tahsil

Tediye

Yeni Alman

Tediye

Tediye

Tarihi

No.

No.

Çek Tutarı

Tarihi

No.

21.7.1994

21.7.1994

52026

52078

736 166 100

23.8.1994

60410

22.7.1994

22.7.1994

52227

52281

731737 800

24.8.1994

60607

Vade
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Mal Alış

Gerçek

Gerçek

Gecikme

Tahsil

Tediye

Yeni Alınan

Tediye

Tediye

Vade

Tarihi

No.

No.

Çek Tutarı

Tarihi

No.

22.6.1994 474065 955

21.4.1994

24.6.1994

44614

44678

474 065 955

25.7.1994

52816

25.6.1994 441 165315

24.4.1994

23.6.1994

44421

44473

441 165315

25.7.1994

52816

12.4.1994 730 987 245

12.5.1994

28.6.1994

45416

45472

730 987 200

28.7.1994

53423

19.4.1994 568 158 498

19.5.1994

29.6.1994

45620

45678

568 158 498

29.7.1994

53624

22.4.1994 611595 992

22.5.1994

30.6.1994

45822

45874

611595 992

29.7.1994

53624

28.4.1994 499 420 500

28.5.1994

27.6.1994

45220

45269

499 420 500

27.7.1994

53214

30.4.1994 617 924 947

30.5.1994

30.6.1994

45822

45874

617 924 947

29.7.1994

63624

23.6.1994 911499 612

23.7.1994

25.7.1994

52827

52873

921 510 100

26.8.1994

61018

Tarihi

Çek Tutan

24.6.1994 805 095 866

24.7.1994

25.7.1994

52827

52873

811237 300

26.8.1994

61018

25.6.1994 877 235 263

25.7.1994

25.7.1994

52827

52873

861083 400

26.8.1994

61018

4.8.1994 730 542 553

3.9.1994

5.9.1994

64944

Mahsup

789 527 900

Mahsupda

Mahsupda

5.8.1994 819 247 891

4.9.1994

5.9.1994

64944

Mahsup

865 699 000

toplu

toplu

6.8.1994 671 154961

5.9.1994

5.9.1994

64944

Mahsup

565 718 600

tahsilat

tahsilat

8.8.1994 542 000 191

7.9.1994

7.9.1994

65344

Mahsup

215 700 200

yapılmış

yapılmış

326 300 000
9.8.1994 802 231233

8.9.1994

9.9.1994

65744

Mahsup

576 102 600
309 727 500

10.8.1994 691369800

9.9.1994

9.9.1994

65744

Mahsup

607 770 900
248 105 600

9.8.1994 533 385485
Toplam

10.9.1994

9.9.1994

65744

12 794 985 257

Mahsup

285 279 9Ö0
12 794 985 307

Yukarıda belirtilen tabloda toplu tahsilat yapıldığı bildirilen borçlar aynı tutarlı gerçek mal çe
ki yekûnleri üzerinden diğer KDV ve sair borçla birlikte ne şekilde tahsil edildiği detaya bayi dos
yasındaki listelerde mevcuttur. Ancak bu borçlara ait gecikme faizi ve faiz KDV ile diğer çeklerin
geç tahsilatlarından oluşan gecikme faizi ve faiz KDV konusunda 4.5.1995 tarih ve 167-1 sayılı
Teftiş Kurulu raporunda belirtildiği üzere 4.3.1995 tarih 5-2 sayılı Yönetim Kurulu kararına istina
den % 75 oranında uygulanan 2 848 925 527 TL.'lik faiz + KDV'nin taksitler halinde (Ek 155)'te
İstanbul Bölge Müdürlüğünden alınan yazıda tahsil edildiği bildirilmiştir.
f) Sonuç olarak bayii dosyasında gösterildiği üzere bayinin 3 529 419 509 TL. gecikme ve
eksik faiz + KDV borcu tespit edilmiş, ancak yukarıda belirtildiği üzere bayi dosyalarında ka
yıtlı borçların global olarak yapılan tahsilatlarının gecikmelerinden teşekkül eden faizlerde da
hil diğer çeklere ait gecikme faizlerine istinaden Yönetim Kurulu Kararı ile % 75 faiz oranın
dan 2 848 925 527 TL. tahsilat sağlanmıştır. (Ek : 171 bayi dosyası)
31) Hora Petrol
a) Bayinin müşteri kredi sözleşmesi gereği 1992-1993-1994 yıllarına;
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Yıl

Mal Bedeli

- 98 Sair Borç

Faiz

Faiz KDV

Toplam

1992

14 304 511912

8 485 877

764821699

91778 604

15 169 598 092

1993

13 872 404605

8 245 547

594 280 135

75 941040

14 550 871327

1994

12107 798 063

-

666 415 080

99 962189

12 874 175 332

Toplam

40284 714 580

16 731424 2 025 516 914

267 681833

42594644751 .'

Toplam 42 594 644 751 TL. KDV'si peşin tahsil edilmek üzere kredi işlemine tabi tutulmuş
tur.
b) Bayinin 1 inci kredi sözleşmesi 15.2.1992 tarihinde sona ermesine ve II nci kredi sözleş
mesi 20.7.1992 tarihinde başlamasına rağmen 15.2.1992 tarihinden 20.7.1992 tarihine kadar I inci
müşteri kredi sözleşmesi şartları olan % 48 faiz 45 gün vadeyle mal verilmeye devam edilmiş.
c) Bayinin 1992-1993-1994 yıllarında geç tahsilatından;
Yıl

Faiz

Faiz KDV

Toplam

1992

1828 893 919

219 467 270 2 048 361189

1993

269 585 026

40 437 754

310 022 780

1994

1609 230

241385

1850 615

Toplam

2 100088 175

260 146409

2360234584

Toplam 2 360 234 584 TL.'lik borç teşekkül etmiş olup, dönemler içerisinde tahsilatına rast
lanmamıştır.
d) Bayinin kredi sözleşme şartları % 48 faiz ve 45 gün vadeli olduğu halde 2.10.1992 tarihin
den 20.5.1993 tarihleri arasında 7 102 659 995 TL.'lik mal bedeline % 33 faiz ve 45 gün vade uy
gulandığından 137 119 193 TL. eksik faiz 16 454 280 TL. KDV olmak üzere toplam 153 573 473
TL. eksik faiz KDV tahsilatı yapılmış. Yine bayiye 25.5.1993 tarihinden 16.7.1993 tarihine kadar
% 33 faiz 30 gün vade uygulanmış. Bu nedenle 39 849 081 TL. eksik faiz 4 781 890 TL. faiz KDV
olmak üzere toplam 44 630 971 TL. eksik faiz ve KDV borcu tespit edilmiştir.
Aynca bayie 22.6.1994-2706/1994 tarihleri arasında sözleşme şartları % 105 olduğu halde %
69 faiz oranı uygulandığından 68 765 209 TL. eksik faiz, 10 314 781 TL. KDV toplam 79 079 990
TL. eksik tahsilat yapılmıştır.
Böylece bayiden;
Dönemler

Faiz

Faiz KDV

Toplam

22.10.1992-20.5.1993

137 119 193

16 454 280

153 573 473

25.5.1993-16.7.1993

39 849 081

4 781890

44 630 971

22.6.1994-27.6.1994

,68 765 209

10 314 781

79 079 990

Toplam

245 733 483

31550 951

277 284434

Toplam 277 284 434 TL. eksik faiz borcu tespit edilmiş olup tahsilatına rastlanmamış.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 352)

- 9 9 e) İlgili bayiin bayi dosyasında belirtildiği üzere 1992-1993 ve 1994 yıllarında genel toplamı
20 186 348 435 TL.'lik çeklerin tahsil edilmediği tespit edilmiş olup yine aynı listede işaretlendi
ği üzere 1994 yılma ait 8 620 715 029 TL.'lik kredi çekleri ile bayi dosyasında gösterilen karşılık
sız çek bedellerinden 2 954 765 800 TL.'lik kısmı muhasebe kayıtlanna göre 12.12.1994 tarih
92150 sayılı mahsupla 128002-946751 sayılı dava hesabına, yine bayi dosyasındaki ek 11 'de gös
terilen 7 402 788 987 TL.'lik çek tutarı ve 1992 yılına ait 2 258 068 600 TL.'lik kısmı ile birlikte
toplam 10 532 657 400 TL. daha önce karşılıksız çeklere tahakkuku yapılan (hangi çeklere tahak
kukun yapıldığı tespit edilememiştir.) 118 397 858 TL. ilave edilerek ve 02.8.1994 tarihli fatura
sından teşekkül eden 36 282 688 TL. alacak düşüldükten sonra kalan 1 614 772 570 TL. 1.12.1994
tarihinde 88169 sayılı mahsupla muhasebe kayıtlarında mevcut 128002-951478 sayılı dava hesabı
na intikal ettirilmiştir.
f) Bayinin yukarıda belirtilen borçlarına istinaden herhangi bir teminat mektubunun nakde tah
viline rastlanmamıştır.
g) Bayinin 1992-1993 yıllarında muhtelif tarihlere ait 70 adet civarında faturası açık çek kesilerek'faiz ve KDV tahakkukundan sonra kredi işlemine tabi tutulduğu, bazı faturaların ise kredili
tanzim edildiği halde açık çek işlemine tabi tutulduğu tespit edilmiştir.
h) Yukarıda belirtilen tahsil edilmeyen kredi çekleri ve karşılıksız çekler ilgili davalara intika
linin dışında (bayi dosyası ek 11) listede açık kalan ve (bayi dosyası ek 10) listede ayrıca dökümü
yapılan 1 904 775 819 TL.' lik çekler davalı hesaplara intikal ettirilmemiştir.
ı) Diğer yandan, Hora Petrol'ün 1992, 1993 ve 1994 yıllarında müşteri kredi satışlarından do
layı 22 071 858 217 TL. tutarında anapara borcu tespit edildiği, bilahare 18.5.1995 tarihinde mu
tabakat protokolü akdedildiği, protokol metninde "işbu protokolün Ofis Yönetim Kurulu Kararını
bağlanmasına takiben istanbul I inci Ticaret Mahkemesinin 1995/459 esas sayılı alacak davası ile
istanbul 6 ncı icra Müdürlüğünün 1994/36751 esas sayılı icra takibi, bu dosyadan yürütülen iflas
talepli takip ve Fatih 2 nci Asliye Ceza Mahkemesinin 1995/30 esas sayılı ceza davası ve istanbul
I inci Ticaret Mahkemesinin 1995/423 esas nolu iflas davasının feragatle ortadan kaldırılacağı, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı nezdindeki şikâyetten dolayı Ofisin herhangi bir şahsî hak ve
alacağının kalmadığı" hükmünün yer aldığı bayiinin komisyonca tespiti olunan borcu karşısında
durumunun Teftiş Kurulu Başkanlığınca değerlendirileceği,
i) Yukarıda paragrafta açıklanan ana borca faizler ilave edilmek sureti ile 48 adet 67 168 297 925
TL.'lik senet alındığı, bu senetlerin 1.11.1995 tarihinde 80160 nolu mahsupla "900016" nolu mu
hasebe nazım hesaplarına kaydedildiği, bu senetlere ait tahsilatla ilgili muhasebe kayıtlarına intikal
ettirilmediğinden tahsilatın yapılmadığı kanaati hasıl olmuştur.
j) Sonuç olarak bayinin (bayi dosyası ek 13) de kayıtlı borç cetvelinde gösterildiği üzere
26 650 425 753 TL.'lik toplam borcu tespit edilmiş olup, bu borcun 22 108 130 916 TL.'lik kısmı
dava açıldığı, dava açılan meblağın dışında 4 542 294 837 TL.'lik borcu bulunduğu tespit edilmiş
tir. (Ek : 172 bayii dosyası)
32) Özden Petrol
a) Bayiin sözleşmesi gereği 1992-1993-1994 yıllarında;
Yıl

Mal Bedeli

1992

35 044 532 674

Sair Borç
20 422 624
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Toplam
36 684 956 233
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Mal Bedeli

1993

195 526 439 619

1994

253 623 052 549

Toplam

484 194 024 842

Sair Borç

Faiz

100 309 087

Faiz KDV

Toplam

8 504 970 831

1083 078 361

205 214 797 898

7 605 384 013

1140 486 664

262 368 923 226

120 731711 17 556 784 250

2 397 136 554.

504 268 677 357

-

Toplam 504 268 677 357 TL. KDV'si peşin tahsil edilmek üzere kredi işlemine tabi tu
tulmuştur.
b) Bayiin 23.9.1993-4.11.1993 tarihleri arasında almış olduğu 34557 681 023 TL.'lik mal be
deline sözleşme şartları gereği % 48 faiz 45 gün vade uygulanması gerekirken % 28 faiz 45 gün
vade uygulanarak 864 384 108 TL eksik faiz, 103 726 093 TL. faiz KDV'si olmak üzere toplam
968 100 200 TL. eksik tahsilat yapılmış bu borca istinaden 22.11.1993 tarih 84209 tahsil fişi ile
364 383 950 TL. fark faizi, 43 726 074 TL. KDV ve 7.12.1993 tarih 89210 fişle 320 000 000 TL.
fark faizi, 48 009 000 TL. KDV olmak üzere toplam 776 110 024 TL. tahsil edilmiş bakiye kalan
192 000 176 TL. faiz ve KDV borcu mevcut olup bu borca ait herhangi bir tahsilata rastlanma
mıştır.
- c) Bayii dosyasında (ek 5 'te) gösterildiği üzere bayinin muhtelif tarihlerdeki çeklerine fazla ve
eksik yazılan meblağdan bakiye 576 809 TL. borcu mevcut olup tahsilatına rastlanmamıştır.
d) Bayiin 1992-1993-1994 yıllarına ait çeklerin geç tahsilatından,
Yıl

Faiz

Faiz KDV

Toplam

1992

42 675 896

5 121108

47 797 004

1993

8 190 219 659

1228 532 949

9 418 752 608

1994

16 931902 605

2 539 785 391

19 471687 996

Toplam

25 164 798 160

3 773 439 448

28 938 237 608

Toplam 28 938 237 608 TL.'lik gecikme faizi teşekkül etmiş, ancak bayiinin 1992 yılına ait
gecikme faizi olan toplam 47 797 004 TL.'nin vadesinin yanlış hesaplanması sebebi ile oluşturul
duğu tespit edilmiş olduğundan yukarıda belirtilen borç miktarından tenzil edilmesi gerekmektedir.
Böylece 28 938 237 608 TL. eksi 47 797 004 TL.=28 890 440 604 TL. gecikme faizi mecuttur.
4.5.1995+167/1 sayılı Teftiş Kurulu raporunda belirtildiği üzere 14.3.1995+512 sayılı Yö
netim Kurulu Kararına istinaden % 75 faiz oranı uygulanarak tespit edilen 17 956 875 417
TL.'nin îstanbul Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şube Müdürlüğünden alınan (ek 155) kayıtlı yazı
da 17 956 875 417 TL.'nin tahsil edildiği bildirilmiştir. Bu durumda 28 890 440 604 TL. 17 956 875 417 TL. = 10 933 565 187 TL. bakiye gecikme faizi + KDV borcu kaldığı tespit edil
miştir.
e) Sonuç olarak bayii dosyası (ek 8)'de belirtildiği üzere genel toplam 29 083 017 589 TL. 17 956 875 417 TL. = 11 126 142 172 TL. bakiye gecikme faizi + KDV borcu tespit edilmiştir.
(Ek : 173 bayii dosyası)
33) Kök Petrol
a) Bayiin sözleşmesi gereği 1992-1993-1994 yıllarında,
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Yıl

Mal Bedeli

Sair Borç

Faiz

Faiz KDV

Toplam

41984 790

8 873 633 842

278 333 244

53 287 753 113

1992

8 476 737 908

5 037 892

349 873 252

1993

50 789 926 191

30 170 105

2 189 323 573

1994

87 445 278 183

-

3 690 258 625

553 491773

91689 028 581

Toplam

146 711942 282

35 207 997

6 229 455 450

873 809 807

153 850 415 536

b) Bayiin I inci sözleşmesi 7.9.1993 tarihinde sona ermiş ve II nci sözleşmesi 14.10.1993 ta
rihinden başlamış olmasına rağmen 7.9.1993 tarihi ile 15.11.1993 tarihleri arası bayie % 57 faiz ve
30 gün vadeli toplam 12 973 422 410 TL. 'lik mal verilmiş.
c) Bayiin 13.1.1994 + 2175 sayılı faturasına 2 331 993 TL. eksik faiz, 349 798 TL. KDV ol
mak üzere toplam 2 681 791 TL. borç tespit edilmiştir. (Bayi dosyası Ek 15)
d) Bayiin 1992-1993-1994 yıllarına ait çeklerinin geç tahsilatından,
Yıl

Faiz

Faiz KDV

Toplam

62 667 431

7 520 092

70 187 523

1993

1 925 420 632

288 813 095

2 214 233 727

1994

898 298 972

134 744 846

1033 043 818

Toplam

2 886 387 035

431078 033

3 317 465 068

1992

. -

Toplam 3 317 465 067 TL. gecikme faizi tespit edilmiş bu borca istinaden 12.7.1994 + 50211
tahsil fişi ile 43 574 364 TL. faiz, 6 536 156 TL. KDV olmak üzere toplam 50 110 520 TL. tahsil
edilmiş olup bakiye 3 267 354 548 TL. gecikme faizi mevcuttur.
e) Bayiin 21.6.1994 + 44075 fişle almış olduğu m. yağ bedeli 49 726 800 (bayi dosyası ek
13)'te dökümü bulunan listede belirtildiği üzere 22.8.1994 tarihli 173 702 200 TL.'lik çek içinde
davalı hesaba intikal ettirildiği ve 19.10.1994+75617 tahsil fişi ile davadan tahsil edildiği halde
(bayi dosyası ek 14)'te belirtildiği üzere 2 nci kez 1.12.1995+88169 sayılı mahsupla 128002950452 davalı hesaba intikal ettirildiğinden mükerrer olup, davadan çekilmesi gerekmektedir.
f) Bayiin 1992-1993-1994 yıllarına ait bazı faturaları açık çek olarak düzenlendiği halde kre
di işlemine tabi tutulmuş faiz ve KDV'leri ile birlikte tahsil edilmiştir.
g) Bayi dosyası (ek 9)'da mevcut listelerde gösterildiği üzere muhtelif tarihli müşteri kredisi
ve açık çeklerin vadeleri geldiğinde tahsile gönderilmeyerek veya tahsile gönderilenlerden karşı
lıksız çıkarak iade edilen çek tutarlarına faiz, tazminat ve KDV tahakkuku yapılmak kaydıyla yeni
çek alınmış böylece çekler turnike yapılarak tahsilatları geciktirilmiştir.
h) Bayinin karşılıksız çıkan çeklerinin bir kısmının bilgisayar kayıtlarına intikal ettirilmediği
bayi dosyası (ek 10)'ında kayıtlı cetvelde gösterilmektedir.
ı) İlgili bayinin Bölge Müdürlüğünde müşteri kredisi için vermiş olduğu 14 000 000 000 TL.
+ 3 500 000 000 TL.=17 500 000 000 TL.'lik teminat mektubu nakde tahvil edilerek (EK 12) üs-.
tede gösterildiği üzere 29.8.1994 tarihinde alacak kaydedilmiş ve muhtelif karşılıksız kredi çekle
rine tahakkuk ettirilen faiz ve KDV'leri ile birlikte tahsilatının sağlandığı belirlenmiştir.
k) Bayii dosyası (ek 14) liste muhteviyatındaki banka ekstre ve dekontlarında gösterildi
ği üzere 4.5.1994 tarihli mal alımına karşılık alınan 807 386 219 TL.'lik çeki 22.6.1994 tariTürkiye Büyük Millet Meclisi
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narak 867 186 100 TL.'lik yeni çek alınmış bu çekin de 4.7.1994 tarihinde karşılıksız olarak iade
edilmesi sonucu tahsile gönderilmeyen çekleri ile birlikte davaya intikal ettirilmiştir.
1) Bayii dosyası (Ek 13-14)'de kayıtlı dökümlerde de görüldüğü üzere tahsil edilmeyen kredi
çeki ve karşılıksız çeklerden mevcut toplam 34 122 628 347 TL.,
Fiş
30.9.1994+69991
21.12.1994+92142

Dava Dosya No.

Tutar/TL.

128002-942965

15 893 329 924

128002-946752 ~

13 199 292 623

1.12.1995+88169

128002-950452

3 619 688 300

1.12.1995+88169

128002-951074

1410317 500

Toplam

34 122 628 347

Mevcut muhasebe kayıtlarına esas davalı hesaplara intikal ettirildiği, (ek 155)'te kayıtlı mu
hasebe şube müdürlüğünden alınan yazıda Erciyes Biracılık tarafından bu konu ile ilgili olarak
26 096 000 TL. tahsilat yapıldığı belirlenmiştir. Bu meyanda muhasebe kayıtlarına göre dava
da 34 096 532 347 TL. mevcut olduğu belirlenmiştir.
m) Sonuç olarak bayii dosyası (ek 16)'ında borç döküm cetvelinde görüldüğü üzere bayiinin
37 345 044 286 TL. borcu tespit edilmiştir. (Ek : 174 bayii dosyası)
34)ISI-PET
a) Bayinin kredi sözleşmesine istinaden 1992-1993-1994 yıllarında,
Yıl

Mal Bedeli

Sair Borç

Faiz

1992

34 903 351 099

1993

60 732 688 619

31756 647

2 650 298 553

339 845 251

63 754 589 070

1994

176 257 453 015

-

12 671590 350

1899 813 549

190 828 856 914

Toplam

271893 492 733

41733 963 17 009 963 874

2 442 227 797

291387 418 367

9 977 316

Faiz KDV

1 688 074 971

202 568 997

Toplam
36 803 972 383

b) Bayinin 1 inci müşteri kredi sözleşmesi 14.2.1992 tarihinde sona ermesine rağmen ve
II nci kredi sözleşmesi de 15.7.1992 tarihinde başladığı halde 14.2.1992 tarihinden 15.7-1992
tarihleri arası sözleşme olmaksızın 1 inci kredi sözleşmesi şartları olan % 48 faiz 45 gün vade
ile 5 460 487 750 TL.'lik mal verilmiş.
19.7.1993-19.7.1994 dönemine ait III üncü kredi sözleşme şartlan % 57 faiz 30 gün vade ol
duğu halde 16.7.1993 tarihinden 18.9.1993 tarihleri arası bayie II nci kredi sözleşmesi şartlan olan
% 33 faiz 45 gün vade ile 10 882 680 134 TL.'lik mal verilmiş böylece bayiden 326 480 404
TL.'lik faiz 48 972 061 TL. KDV olmak üzere toplam 375 452 465 TL. eksik tahsilat yapılmış.
III üncü kredi sözleşmesi 19.7.1994 tarihinde sona ermiş olup ilave olarak verilen 3 ay ek sü
re içerisinde beyaz malda % 108 faiz, siyah malda ise % 123 faiz uygulanması gerekirken
19.7.1994 tarihinde 27.7.1994 tarihine kadar son sözleşme şartları olan % 57 faiz ve 30 gün vade
uygulanmış olup 326 679 774 TL. faiz, 49 001 966 TL. KDV olmak üzere toplam 375 681 740 TL.
faiz teşekkül etmiştir.
c) Bayii dosyasında (Ek 4 ve 6)'da kayıtlı 1992-1993 yıllarına ait müşteri kredi cetvelleri al
tında mevcut bulunan listelerde belirtildiği üzere bayinin kredi çeklerine ilave edilen ve listelerde
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ismi bulunan diğer bayilere ait nakit ve açık çek fatura tutarlarına isabet eden veya tam olarak fa
tura karşılığına isabet ettiği tespit edilemeyen meblağ;
Açık Çek
İlave Edilen Mal
İlave Edilen
Toplam Nakit
Dönemler
Bedeli
KDV
Tutarı
9.9.1992-31.12.1992

5 613 438 893

673 612 668

6 287 051561

4.1.1993-15.9.1993

3768 218 340

452 186 201

4 220 404 541

Toplam

9 381657 233

1125 798 869

10 507 456 102

Toplam 10 507 456 102 TL. olup, bu meblağlardan 1 125 798 869 TL.'lık mal KDV'leri ba
yinin kendi kredili mallarına ait KDV çeklerine ilave edilmek kaydıyla tahsil edildiği 9 381 657
233 TL.'lık mal bedellerine ise bayiinin sözleşme şartlan çerçevesinde faiz tahakkuk ettirilerek
kredi hesaplanna intikal ettirilmiş olup bu tutarlardan bir kısmının tahsilatı yapılmıştır.
d) Bayiin 1992-1993-1994 yıllanna ait çeklerinin geç tahsilatlanndan,
Yıl

Faiz

Faiz KDV

Toplam

1992

4405 527 299

528 663276

4 934190 575

1993

970 247 814

145 537 172

1115 784 986

1994

194 913 564

29 237 035

224 150 599

Toplam

5 570 688 677

703 437 483

6 274 126 160

Toplam 6 274 126 160 TL.'lik gecikme faizi teşekkül etmiş olup, dönem içerisinde tahsilatı
na rastlanmamıştır.
e) Bayiin dosyasında (Ek 7) kayıtlı liste sonunda belirtildiği üzere 1993 yılı tarihli faturaların
dan 5 839 937 TL. faiz, 767 581 TL. KDV olmak üzere toplam 6 507 518 TL. eksik tahsilat yapıl
dığı belirlenmiştir.
f) Bayinin kredili mal alımına istinaden alınan 46 400 000 000 TL.'lik teminat mektubu mev
cut olduğu, bayinin dosyasında (Ek 12)'de kayıtlı listede belirtildiği üzere karşılıksız çeklerine is
tinaden 21.11.1994 tarih 84026 No.lu fişle 45 000 000 000 TL.'lik teminat mektubu nakde tahvil
edilerek hesaplara intikal ettirildiği anlaşılmıştır. Bayiin dosyasında (Ek 12) kayıtlı listede belirtil-,
diği üzere bayinin 22 965 516 000 TL.'lik karşılıksız çek borcu 1 671 400.412 TL. faiz ve
250 755 055 TL.'lik KDV borcu olmak üzere toplam 24 887 671 467 TL. teminat mektubu alaca
ğından mahsup edildikten sonra 20 112 328 533 TL. alacağı kalmıştır. Bu alacakla birlikte,
Teminat mektubu alacağı
2.11.1994 80203 fişle tahsil
7.11.1994 81202 fişle tahsil

20 112 328 533
1500 000
39 573 200

7.11.1994 81221 fişle teminattan

400 000 000

9.11.1994 81615 fişle teminattan

1000 000 000

15.11.1994 82817 fişle tahsil

18 794000
' 2 1 5 7 2 195 733

Toplam 21 572 195 733 TL. alacağı teşekkül ettiği, bu alacaklara 3 300 000 000 TL.'lik kıs
mî teminât olarak bloke edildikten sonra 18 272 240 732 TL. alacağı kaldığı belirlenmiştir.
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-104g) Bayinin yukarıda belirtilen karşılıksız çekleri dışında bayii dosyasında kayıtlı (Ek : 14)'de
dökümü yapıldığı üzere,
1992 yılı çek tutarı
3 444 344 525
1993 yılı çek tutarı
37 088 235 307
1994 yılı çek tutarı
53 493 493 032
94026 072 864
Toplam 94 026 072 864 TL. tahsil edilmeyen çek borcu tespit edilmiş olup, yukarıda belirti
len teminat mektubu alacağından bakiye 18 272 285 733 TL. bu meblağın tenzil edildikten sonra
75 753 787 131 TL. kaldığı görülmüştür.
Tespitlerimize göre bu borcun 56 301 731 458 TL.'lık kısmı Genel Müdürlük ile bayi arasın
da akdedilen (56 449 717 826 TL.) protokol yekûnu içerisinde olup, kalan 19 452 055 673 TL'lik
çekin ise tespiti yapılamadığından tahsilatı yapılamadığı gibi, davalarada intikal ettirilmemiştir.
h) Genel Müdürlüğümüz ile Şahin Petrol ve Isı-Pet arasında akdedilen mutabakat protokolün
de her ne kadar borç 56 449 717 826 TL. üzerinden esasa bağlanmış ise de Komisyonumuzca ya
pılan tespitler sonucu bu borcun 56 301 731 458 TL. olması gerektiği sonucuna varılmıştır. (Bayii
dosyası Ek: 13)
Şöyleki;
- Protokole bağlanan borç
56 449 717 826
- 25306, 1993 tarihli mal bedeline ait çek
9.8.1993 + 57607fişletahsil edildiği hal
de protokole dahil edildiğinden tashih
(Ek : 13)'de tahsil fişi fotokopisi mevcuttur.
(-) 304545 500
- îzcan Petrole ait 27.9.1993 tarihli fatura
bedeli 93 583 800 TL. sehven Isı-Pet cari
hesabına 98 583 800 TL. olarak kaydedil
miş ancak 31.12.1994 + 94219fişle93 583 800
TL. olarak tashih edildiğinden fark borcun tenzili
(-)
5 000 000
- Şafak Petrol'ün Çubuklu Depo Müdürlüğünden
29.8.1994 tarihinde almış olduğu mal bedeli Isı-Pet
kredi hesabına sehven borç kaydedilmiş ancak
1.10.1994 + 72154 mahsupla bölgeden ve depo
kodundan mükerrer tashih yapıldığından Isı-Pet'e
mükerrer borç girmiş olup alacak tashihi
(+) 62 234 715
- Kredi c/hesabından çekle fazla tahsil edilen '
(+) 82 410 000
Tahakkuk ettirilen faiz borcu
(+) 18 126 000
Küsurat farkı
(-)
1 212 328
56 301731458
ı) Bayinin 1992 -1993 ve 1994 yıllarına ait ilgili dosyasında da mevcut olduğu üzere açık çek
olarak düzenlenen çok miktarda faturaları kesildiği günler itibariyle kredi işlemine tabi tutulmuş
bazı kredili faturaları ise açık çek işlemi görmüş. (Bayii dosyası Ek : 4 cetvel muhteviyatı)
i) Bayii dosyasında (Ek : ll)'de mevcut listede gösterildiği üzere 3.3.1994 tarihinden
15.11.1994 tarihine kadar çok miktarda kredili veya açık çeki karşılıksız çıkmasına rağmen tahsili
cihetine gidilmemiş ve mal teslimatına devam edilmiştir.
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j) Sonuç olarak bayii dosyasında (Ek: 16) kayıtlı borç döküm cetvelinde bayinin 82 775 760 202
TL.'lik borcu tespit edilmiş olup, bu borcun 56 449 717 826 TL.'Iık kısmı protokole bağlanmış an
cak yukarıda izah edildiği gibi protokole esas borç 56 301 731 458 TL. olması gerektiği tespit edil
miştir. (Ek : 175 bayii dosyası)
SONUÇ
Petrol Ofisi A.Ş. İstanbul Bölge Müdürlüğünde meydana gelen yolsuzlukların ve usulsüz iş
lemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan 10/5 sayılı T.B.M.M. Araştırma Komisyonunca görevlen
dirilen inceleme grubuna yapacağ araştırmalar için gerekli çalışmaların yapılması, yolsuzlukların
ilave malî boyutunun, mahiyetinin ve personelin kusurlu işlemlerdeki tekerrür durumunun tespit
edilmesi amacı ile Araştırma Komisyonu 3.6.1996 + A.01.1.GEÇ. 10/5, 11 sayılı talimatı üzerine
Petrol Ofisi A.Ş. Genel Müdürlüğünce ihdas olunan 21.8.1996 + 030/724 sayılı Olur uyarınca ya
pılan incelemelerde;
Komisyonun çalışmalarına başladığı tarih itibariyle yapılan ilk tespitlerde arşivde mevcut Ofis
nüshası faturaların usulüne uygun olarak muhafaza edilmediği, bayii ve müşteriler itibariyle fatu
ra, sipariş mektubu ve kantar tikelerinin tarihleri itibariyle numara sıralarına göre sıralanmak sure
tiyle ciltlenmediği ve düzenli olarak saklanmadığı, faturaların tarihleri itibariyle iplere bağlanarak
gelişigüzel bırakıldığı, ayrıca idarî bina, lojmanlar, ticaret müdürlüğü ve madeniyağ şefliğinde ol
mak üzere arşiv amacıyla kullanılan mahallerin mevcut olduğu belirlenerek durumun bir tutanağa
bağlandığı,
1992 yılına 75 877 adet beyaz, 57 195 adet siyah ve 10 080 adet madeniyağ faturası olmak
üzere toplam 143 352 adet faturadan mevcut olanlar üzerinde yapılan tarama çalışması sonucunda
müşteri kredisi kullanan bayilere ait 7 651 adeti ve 157 madeniyağ futarasından tamamı bulunmuş
tur. 1993 yılma ait 76 404 adet beyaz ve 56 293 adet siyah ve 9 197 adet madeniyağ faturası olmak
üzere toplam olarak 141 894 adet faturadan mevcut olanların taramaya tabi tutulması sonucunda
ise müşteri kredisi kullanan bayilere ait 17 472 adet akaryakıt faturasından 16 783 adedi, 337 adet
madeniyağ faturasından 334 adedinin tefrik edildiği, diğer yandan 1994 yılına ait 73 576 adet be
yaz, 46 209 adet siyah ve 9 054 adet madeniyağ faturasından mevcut olanların taramaya tabi tutul
ması neticesinde müşteri kredisi kullanan bayilerin 15 743 adet akaryakıt faturasından 15 365 ade
di ve 542 adet madeniyağ faturasının tamamının bulunduğu,
Müşteri kredisi kullanan bayilere ait 1992,1993 ve 1994 yıllarına ait faturaların gerektiği tak
dirde mahkemelere ibraz edilmek üzere bölge müdürlüğü yetkililerine ve diğer bayilerin aynı dö
neme ait faturalarının ise günler itibariyle tasnif edilmek suretiyle haberleşme şefliğine tutanak dü
zenlenmek suretiyle teslim edildiği, böylece geçmiş yıllara ait bir nevi arşiv oluşturulduğu,
Kasa muamelatı ile ilgili olarak tefrik edilebilen kayıt, belge ve evraklar üzerinde yapılan araş
tırmalarda bazı bayilerin çek tutarlarının o güne ait akaryakıt tutarlarından farklılık arzettiği, bah
se konu usulsüz işlemlerin 5 gün opsiyonlu satış yapılan bayilerin yanısıra kredili olarak satış ya
pılan bayiler için de söz konusu olduğu bunun haricinde Petrol Ofisi A.Ş. ile herhangi bir ilgisi ol
mayan Özosmanlı petrol ve veznedar Adnan Çoban'a ait çeklerin kasa muamelatı içerisine dahil
edilmek suretiyle suiistimal teşkil eden fiillerin işlendiği belirlenmiştir.
Bu şekilde, belirtilen çekler kullanılmak suretiyle ya kasadan nakit alındığı ya da çeklerin
muhtelif nakit fatura tutarlarına tekabül etmesi gözönüne alındığı takdirde belirtilen miktarlar üze
rinde emniyeti suiistimal fiillerinin işlendiği kanaatinin hâsıl olduğu,
Alınan çekler hesabında yapılan incelemeler İETT cari hesabına 2 800 000 000 TL. fazladan
alacak kaydedildiği,
Denizcilik İşletmelerinin cari hesabına 941 624 910 TL.'nın fazla borç kaydedildiği,
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- ıw» Tahsil fişi düzenlenmesi gerektiği halde düzenlenmeyerek kasa fazlalığı yaratıldığı ve toplam
olarak daha evvel tespit edilen zimmet fiillerine ilave olarak 56 359 853 TL.'sının zimmete geçi
rildiği,
1992 ve 1993 yılları içerisinde kredili satışlar karşılığında alınan vadeli çeklerin vade müdde
ti dolan veya geçen bir kısım çeklerin, tahsil edilmiş gösterilmek amacıyla tahsil ve tediye fişi dü
zenlendiği ve alınan çekler hesabının muhtelif skontlarına intikal ettirildiği,
Banka hesaplan ile ilgili olarak yapılan tetkikte protokol hükümlerine aykırı işlemlerin mev
cut olduğu, kasada Genel Müdürlük talimatları haricinde yüksek tutarlarda bakiye bırakıldığı, ban
ka hesaplarına 1993 yılında alınması gereken 7 203 446 721 TL. borç ve 1 434 693 587 TL. ala
cak dekontlarını muhasebeleştirilmediği, ancak 4 338 007 508 TL. tutarındaki kısmın daha evvel
ki incelemelerde tespit edildiği ve hesaplara intikal ettirildiği halen 2 865 439 213 TL.'nm hesap
lara intikal ettirilmediği, tanzim edilen tediye fişleri ile bankaya yatırılması gereken meblağların
bankaya yatırılmadığı, eksik yatırıldığı veya bir aya varan sürelerde gecikmeli olarak yatırıldığı,
Karşılıksız çıkarak iade edilen çeklerin bir kısmının bilgi işlem kayıtlarına intikal ettirilmedik
ği, bazı çeklerin muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmedi ği, karşılıksız çıkan çeklere ait olmak üze
re 1992 yılında 32 483 505 TL. tazminat, 41 632 355 TL. faiz;
1993 yılı içerisinde 181 470 751 TL. tazminat, 119 178 565 TL. faiz; 1994 yılında
298 817 084 TL. tazminat, 174 937 451 TL. faiz bedelinin tahsil edilmediği,
Ayrıca, bazı bayilerin çeklerinin tahsilata verilmesi gereken günlerde tahsilata verilmeyerek
cari hesabının borçlanmak suretiyle ve tahsilatı cari hesaplardan yapıldığı, karşılıksız çıkan çekle
rin yerine faiz ve tazminat eklenerek tekrar çek alındığı, bahse konu çeklerin turnikeye tabi tutul
duğu, tahsil, tediye ve mahsup fişleri düzenlenmek suretiyle çeklerin tahsil edilmiş gösterildiği, te
diye fişlerinin tutarları değiştirilerek yeni mal alınmış gibi muhasebe kayıtlarının düzenlendiği, bu
çerçevede; Yıldırım Petrol'ün 3 812 731 TL., Gökhan Petrol'ün 116 862 900 TL., Kök Petrol'ün
82 391 550 TL. faiz borcunun meydana geldiği, Gökhan Petrol'ün borcunun bilahare tahsil edildiği,
Öte yandan, Çubuklu Depo Müdürlüğünden Özsay Firması adına tanzim edilen 18.10.1993 ta
rihli 19950 USD transit motorin faturasına ait 248 816 400 TL. inceleme yapılan dönemde tahsila
tının yapılmadığının belirlenmesi üzerine 7.5.1997 + 33213 sayılı tahsil fişiyle ödendiği, ancak kur
farkından dolayı takriben 2.4 milyar TL. kurum kaybının meydana geldiği, yıl sonu itibariyle fiilî
durumla mutabakatı sağlanamayan çek hesaplarının bakiyesinin tasfiyeye tabi borçlar hesabına in
tikal ettirildiği,
Kredili olarak düzenlenen madeniyağ fatura bedellerinin gecikmeli olarak tahsil edilmesi ne
deniyle 1992 yılında 41 397 386 T L , 1993 yıllarında 47 389 884 TL. ve 1994 yılı içerisinde ise
12 502 222 TL. tutarında gecikme faizinin tahsil edilmediği,
Müşteri kredisi kullanan bayilere ait kredili olarak düzenlenen 40866 adet fatura ve bunun yanısıra açık çek ve blokeli çek olarak düzenlendiği halde kredili işleme tabi tutulan diğer faturalar
la beraber muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmesi 1992 yılı içerisinde ve 16.11.1993 tarihine kadar
bahse konu faturalara ait olmak üzere tahsil fişi ile muhasebe kayıtlarına intikal ettirilen faiz ve
KDV tutarları ve bununla ilgili tahsilatların tek tek tespit edilerek raporumuz ekinde bulunan bayi
dosyalarında belgelendirildiği, ancak raporda ayrıntılı olarak belirtildiği üzere gerçeğe aykırı ola
rak fiilî durumu yansıtmayan yüzlerce tahsil, tediye ve mahsup fişinin düzenlendiği, ayrıca kayıt
ve belgelerin büyük bir kısmının mevcut olmaması incelemeleri güçleştirmekle beraber, çalışmala
ra mevcut bulunan kayıt ve belgeler üzerinden devam edildiği, incelemelerin faturalar esas alınmak
suretiyle yürütülmesinin sonuca ulaşmayı kabil kıldığı, çek hesapların baz alınması halinde hata
yapma olasılığının yüksek olduğu,
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1992-1993-1994 Yıllarında Müşteri Kredilerinin Geç Tahsilatlarından Kaynaklanan
Temerrüt Faizleri

1993

1992

Bayii Ad,

Gecikme Faizi

KDV

Gecikme Faizi

Toplam

KDV

Toplam

NAM-PET

0

0

ASYA YAKIT

0

0
0

ÎİZYILMAZ PETROL

0

HARPUT

0

ERZURUM PETROL

0

"AFAK PETROL

0

0

VAN-PET

0

0

ZCAN PETROL
DAMLA PETROL

12.839.524

1.540.743

14.380.267

4.069.257

488.311

4.557.568

5.078.248

761.737

5.839.985
0

19.615.136

2.942.270

22.557.406
0

BURSN

0

0

TAN-PET

0

0

SAY-PET

0

0

BNATLI

0

0

HARTEKS

0

0

ÖZDEM PETROL

0

0

MAK-YOL

0

0

76 PETROL

0

AKAT PETROL

60.454.485

7.254.538

67.709.023

0
65.920.124

9.888.019

75.808.143
0

B L G N PETROL

0

AYTEM Z PETROL

0

KURT PETROL

0

BAYER

0

PAKPET

0

0

BADAMAN PETROL

0

0

0
1.531.054

229.658

1.760.712
0

T A H R K.KINAY

0

10.583.223

1.587.483

12.170.706

A L T I N " PETROL

0

92.805.333

13.920.800

106.726.133
202.102.696

KAYRAK
/VSYA PETROL
KÖK PETROL
HORA PETROL

2.475.924.118

2.773.035.012

175.741.475

26.361.221

34.796

324.764

182.250.964

27.337.645

209.588.609

62.667.431

7.520.092

70.187.523

1.925.420.632

288.812f.095

2.214.233.727

1.828.893.919

219.467.270

2.048.361.189

269.585.026

40.437.754

310.022.780

289.968

297.110.894

UZAY PETROL

0

S E Ç K N PETROL

0

ÖZDEN PETROL
ISIPET

0
0

42.675.896

5.121.108

47.797.004

8.190.219.659

1.228.532.949

9.418.752.608

4.405.527.299

528.663.276

4.934.190.575

970.247.814

145.537.172

1.115.784.986

-108
19SM

Bayii Ad t

TOPLAM

KDV

Gecikme Faizi

Toplam

Tahsil Edilen

NAM-PET

25.145.749

3.771.863

28.917.612

ASYA YAKIT

23.037.971

3.455.696

26.493.667

ÖZYILMAZ PETROL

14.974.260

2.246.139

17.220.399

28.917.612
18.040.974

8.452.693
17.220.399

5.476.035

821.406

6.297.441

ERZURUM PETROL

14.674.870

2.201.231

16.876.101

*AFAK PETROL

59.417.979

8.912.695

68.330.674

HARPUT

Toplam

4.865.910

7.271.516
16.876.101
68.330.674

0

VAN-PET

0

ZCAN PETROL

50.734.222

7.610.134

58.344.356

95.282.029

DAMLA PETROL

30.332.482

4.549.873

34.882.355

39.439.923

9.419.320

1.412.898

10.832.218

10.832.218

TAN-PET

23.471.080

3.520.662

26.991.742

26.991.742

SAY-PET

17.516.918

2.627.538

20.144.456

20.144.456

BNATLI

11.751.126

1.762.669

13.513.795

13.513.795

3.142.237

24.090.478

24.090.478

BURSN

HARTEKS

20.948.241

ÖZDEM PETROL

27.065.799

4.059.870

31.125.669

31.125.669

MAK-YOL

184.705.031

27.705.755

212.410.786

212.410.786

76 PETROL

*

AKAT PETROL

66.427.243

9.964.087

76.391.330

219.908.496

B L G N PETROL

0

0

56.637.570

8.495.636

65.133.206

65.133.206

AYTEMZ PETROL

4.172.704

625.906

4.798.610

4.798.610

KURT PETROL

2.800.192

420.029

3.220.221

4.980.933
75.785.048

BAYER

65.900.041

9.885.007

75.785.048

PAKPET

201.918.923

30.287.839

232.206.762

232.206.762

T A H R K.KINAY

148.693.138

22.303.971

170.997.109

ALTIN" PETROL

5.699.957

854.994

6.554.951

KÖK PETROL
HORA PETROL
UZAY PETROL
SEÇKN PETROL
ÖZDEN PETROL
ISIPET

0
170.997.109

12.170.706
113.281.084

0

KAYRAK
ASYA PETROL

0

0

BABAMAN PETROL

2.975.137.708

3.339.293.541

500.894.032

3.840.187.573

619.373.555

3.430.727.391

898.298.972

134.744.846

1.033.043.818

50.110.519

3.267.354.549

v

241.385

1.850.615

2.360.234.584

32.287.686

1.609.230

4.843.153

37.130.839

37.130.839

8.240.752

1.236.113

9.476.865

16.931.902.605

2.539.785.391

19.471.687.996

194.913.564

29.237.035

224.150.599

9.476.865
18.004.672.421

10.933.565.187
6.274.126.160

Hesaplanan bu faizler o döneme göre yapılmıştır.
Genel olarak bayi borç durumları aşağıya çıkartılmış olup yukarıda belirtilen hatalı faiz uygulaması *
ve temerrüt faizleri bu borcun içinde gösterilmiştir.
Isı-Pet'e 19.452.055.673.-TL, Hora Petrol'ün 1.904.775.819.-TL, İzcan 42.738.220.-TL, Ş.İmamoğlu
48.116.324.-TL Şafak Petrol 71.690.715.-TL olmak üzere toplam 21.519.376.75l.-TL'lik kredili mal
satışına ait fatura tutarlarına dava açılmadığı belirlenmiştir. (Ek 180)
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1992-1993-1994 Yıllarına Ait Müşteri Kredi Sözleşmesinde Belirtilen Kredi Faizinin
Hatalı Uygulanmasından Kaynaklanan Bayi Borçları Listesi.

1992

Faiz

Bayii Ad,.

1993

KDV

Faiz

Toplam

KDV

Toplam

NAM-PET

0

0

ASYA YAKIT

0

0

ÖZYILMAZ PETROL

0

0

HARPUT

0

0

ERZURUM PETROL

0

0

"AFAK PETROL

0

0

VAN-PET

0

ZCAN PETROL

0

0
8.354.434

1.253.166

9.607.600

0

0

0

0

TAN-PET

0

0

SAY-PET

0

0

BNATLI

0

0

HARTEKS

0

0

DAMLA PETROL
BURSN

,

1

ÖZDEM PETROL

0

0

MAK-YOL

0

0

76 PETROL

0

0

KURT PETROL

0

0

BAYER

0

0

PAKPET

0

0

AYTEMZ PETROL

0

B L G N PETROL

0

BABAMAN PETROL

3.736.065

448.328

4.184.393

0

1.029.605

154.441

1.184.046

2.119.180

254.220

2.373.400

0

ALTIN- PETROL

0

T A H R K.KINAY

0

0

KAYRAK

0

0

UZAY PETROL

1.542.393

185.088

1.727.481

SEÇKN PETROL

0

AKAT PETROL

0
0

0
0
1.490.283

223.229

1.713.512

1.800.340

270.051

2.070.391

83.010.106

9.961.190

92.971.296

ÖZDEN PETROL

0 180.501.731

12.075.254

192.576.985

KÖK PETROL

0

ISIPET

0 332.220341

39.945.230

372.165.571

ASYA PETROL
HORA PETROL

93.958.168

11.274.980

105.233.148

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Faiz

Bayii Ad c

KDV

TOPLAM

Faiz

Toplam

NAM-PET
ASYA YAKIT
ÖZYILMAZ PETROL

0

2.656.568

2.310.059

346.509

2.656.568

32.380.297

4.857.044

37.237.341

32.380.297

4.857.044

37.237.341

0

0

0

15.587.739

2.338.161

17.925.900

15.587.739

2.338.161

17.925.900

985.726.543

147.862.079

1.133.588.622

985.726.543

147.862.079

1.133.588.622

o

,

ZCAN PETROL

0

8.354.434

DAMLA PETROL

0

VAN-PET

119.655.237

BURSN

0

346.509

o

"AFAK PETROL

0

2.310.059

HARPUT
ERZURUM PETROL

Toplam

KDV

0

17.948.286

1.253.166

0
119.655.237

137.603.523

0

0

0
9.607.600

0
17.948.286

0
137.603.523

TAN-PET

0

0

0

0

SAY-PET

0

0

0

0

0

0

0

B-NATLI
16.188.538

HARTEKS

2.428.281

18.616.819

16.188.538

. 2.428.281

ÖZDEM PETROL

0

0

0

0
18.616.819
. 0

MAK-YOL

0

0

0

0

76 PETROL

0

0

0

0

KURT PETROL

0

0

0

0

BAYER

15.222.502

2.283.375

17.505.877

15.222.502

2.283.375

PAKPET

4.780.069

717.010

5.497.079

4.780.069

717.010

5.497.079

3.736.065

448.328

4.184.393

AYTEMZ PETROL

0

17.505.877

B L G N PETROL

o

BABAMAN PETROL

0

1.029.605

154.441

1.184.046

ALTIN" PETROL

0

2.119.180

254.220

2.373.400

T A H R K.KINAY

0

0

0

KAYRAK

0

0

0

UZAY PETROL

1

o

4.847.077

0

680.791

0

0
0
5.527.868

3.304.684

495.703

3.800.387

AKAT PETROL

109.517.216

16.427.582

125.944.798

111.007.499

16.650.811

127.658.310

ASYA PETROL

84.044.980

12.576.747

96.621.727

85.845.320

12.846.798

98.692.118

HORA PETROL

68.765.209

10.314.781

79.079.990

245.733.483

31.550.951

277.284.434

180.501.731

12.075.254

192.576.985

0

SEÇKN PETROL

0

ÖZDEN PETROL
KÖK PETROL
ISIPET

0

0

0

2.331.993

349.798

2.681.791

2.331.993

349.798

2.681.791

326.679.774

49.001.966

375.681.740

658.900.115

88.947; 196

747.847.311
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1092-1093-1004 YILLARINDA MO'TER' KRED'S' ALAN BAYLERN GENEL BORÇ L'STES'
HHUIUKUU
EKS'K F A Z

F A Z KOVLER'

BAıLANANVEYA
TAHS'L ED'LEN

GENEL BORÇ

45.867.040
45057.040

TOPLAM
1002
1003
1094

0

3.771.883

2.310.059

3802206

0
74.775.552
0
74.775552
0
0
29.150.235

3802505

20.150535

7.103183

0
0
136.887.408
0
138.887.408

25.145.740

3771.883

25.145.740

23037.971

cc.Bonç
1992
1003
1904
K.Ç.BORÇ

TOPLAM
HARPUT

82.409.668

14.974.280
14.974.2SO '

0

10.ES4503

0

14.074.870

0

160i
14.674.870

TOPLAM

15.587.730

4.539.302

15587.730

4530302

905.728.543

158.774.774

1WJU
'1903
1994
<AR".ÇEK BORCU

71.800.715
71.800.715

TOPLAM
i/ANPET

7.103.183

5.078.248
5.478035

1993
1004
<.Ç.BORÇ

JU-AKHklHl

32.300207
32380507

III

1002
1993
1994
<.Ç.DORÇ

2310050

23.037.071

82400.688

TOPLAM

ÎRSURUMPI

50.417.079
54417.070

005.726543

158.774.774

1902
1993
1994
<.Ç.BORÇ

675518.475

0
'12.839.5241
19.615.136

801.4O4.3B0

£0.734.222

0

TOPLAM

2ÖANPETO

10İİ
1093
1094
<.Ç.BORÇ

TOPLAM
OAMLAPETR

1jt78.e22.835

0

0

i.5Mo.W3
8.354.434

8.354.434

B3.ICS.BB2
4.000.257

1992
1993

4.195.438
7.610.134
11348.313
483.311
4.549.873

30.332402
CÇ.BORÇ
TOPLAM

üUfis'NPETt

TAN PETROL

0

34.401.739

0

9.410.330

1092
1003
1094
CÇ.BORÇ

TOPUM

9.410.320

â'MATLIPETF

18.040.974

5 03(1184

19.361.184

18540.074

0
5839.905
8597.441
0
12137.426
0
0
34802001
0
34502001
u
0
1.273810.011
0
1573.810.011

.

82409668
02.400.60)

850.748718
0
1.581512484
4.557.568
0
34.882355
0
39.439.023
0
0
148.435.741

10.381.184

23.471.0S0

3520.662
0

3520582

148435.741

0

0
1.273.610.011
0
1573610011

0

324.034.899
324034000

0

0

2.627.538

1.762889
0

1.782.680

13 513.795 |

2627.538

17.516.918
0

17.618018

0

11.751.128

1992
1093
11.751.128
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0

ö

0
20.144.458
0
20.144.458
0
0
13.513.795

°

0
0
11.100.231
0
11.100.281
0
0
54.457.740
0
54.457.740

0

4005010

0

0
0
28091.742
0
28501.742

0
0
28917.612
0
28017.612

0
5.839.086
1.431.531
0
7571516
0
0
34.802001
0
34.802001

4.865910

0
0
0
0
0
14.300.267"
707.303.481

1

10İ2
1003
1094
K.Ç.BORÇ

1994
K.Ç.BORÇ
TOPLAM

119.655237
110655537

23471.080
0

TOPLAM

45557540

0

1993
1094
K.Ç.BORÇ

SAVPET

0

Mi

TOPLAM

45.857.940

0
0

TOPLAM

52VILMA2'"

K A L A N BORÇ

"~6

1004
<.Ç.BORÇ

^SVAVAklT

SEC'KME F A Z '

ANA BORÇ
1902
1903

ooo

vİAMPET

YIL

0

0

oo

SOZLTUEGEREı'
D A V ADI

U390.287
707.381481
534.813817
0
1.258577585
4.667.568
0
34.682355
0
34430.023
0
0
148.435.741
0
148435.741
0
0
28.991.742
0
28.001.742
0
0
20.144.456
0
20144456
0
0
13.513.795

°

13.511705 |
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-lAfiTEkS

'

\M

1093
1094
<.Ç.BORÇ
TOPLAM
JAJbMHbH

20.048.241
0

'

16.100533

20.943.241

4.050.870

0
0
42.707.297
0
42.707.297
u
0
31.125.660
0
31.125.689

27.706.755

0
0
212410.700

5.570.518
5.570.518

Wi

1993
1904
<.Ç.BORÇ

27.085.790

TOPLAM

MÂ'kVöL "

16.188538

0
1992
1903
1994

4.060.870

27.065.709

0

184.705.031

<Ç.BORÇ

TOPUM
^URTPETHö

0

184.706.031

0

0
1İ1Ü
1903
1004

0

0

0

2.000.102

1.531.054

640.607

<.ç.Bonç
0

1.531.054

2.800.102

640687

m

1093
1094
CÇ.DORC

65.000.041

TOPUM

0

65.00a041

0

Î01.018B23

12.166.382

15522.502

11189382

PAkPET
1003
1904
<.Ç.BORÇ
1902
1993
1994

<.ç.oonç

0

1902
1903
1004

31.004.840

4.780.080

4.172704

TOPUM

S'LÖ'NPEYR

4.780.069

201.918023

TOPUM

WTEM'2

31 OM 849

3,738.088

4.172.704

237.703841
0

88637.570

8.495.636

0
0
85.133.206

8496.638

0

1003
1004

1.029.605

154.441

<.ç.Donc
1U!AJ
1003
1904

48.118.324

1.030.606

0

0

TOPUM

154.441

2119.180

92005.333
5.600.067

14.175.020
854.994

<ç.Donç
TOPUM

48.118324
İ902
1903
1904

(&S05.290

2.119.180

15030.014
1.507.483
22.303.971

10503223
148.693.138

K.ç.Bonc
0

150.276.381

23*91.454

0

2.4^.924.4 İ8
175.741.475
'

207.110.004
28.361.221

7.508.155,107

K.ç.Bonc
2651.66.1503

7.508.155.107

JZAYPETRÖ

0
L54İ3&3"

373.472.115

'! "

l&Soia

1903
32.207.688

1904
K.Ç.BORC

TOPUM

0

237.703.841

0

0

0
0
65.133.208
0
65.133.206

0

32.207.698
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3.304.684

5.338866
5.523A44

ö

0
0
1.164:048
0
1.184.048

2773035.012
202.102693
7.506155.107
0
10571.292.815
İ.727.4Bİ'
0
40.931.228
0
42.658.707
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u
0
0
0
0
0
0
4.080.933
0
4.000933
0
0
93.200.925
0
03200025
0
0
0
0
0

6

65.133.208

109.099.533
54.671.275
0
163770.008
0
12.170.706
170.997.109
0
183.167.815

212.410.788

0
8003003
0
8.003.003

0
0

TOPLAM

0

237.703.841

237.703841

<.Ç.BOflC

1002
1G93
1994

0

0
93.200.925
0
93200.025
0
0

1.074.234

MBAMANPE

rOPLAM
^AVRAkPerı

0
0

u
0
0
0
0
0
0
4.000933
0
4000.033
0

0
0
8.903003
0
8.003.003

1.074.234

3.736.085

58.637.570

TOPUM

r.kucukkiw;

0
0
212.410.708

212.410788

27.706.755

1UMİ
1993
1904
<.Ç.BORÇ

TOPLAM

3AVB1

0

0
31.125.089
0
31.125.669

0

TOPLAM

/UHblHUL

0

0
0
42707.207
0
42.707.297
V

0

0

0
1.184.048
0
1.184.048
U
109.009.533
54.671.275
0
161770800
0

183167.815
0
0

183.167.815

0

2.773.G3Üı6l2
202.102.698
7.506.155.107
0
10.571.292.815
1.727.4Bİ
0
40.931.228
0

0

42.650.707

- 113TOPLAM
^SVAPETTO

0
1902
1903
1094

5.204.276.312

192.C01.052
2U9.968
182.250.984
3.330.293.541

111.007.489

84.044.980

43.757.455
34.796
27.607.696
513.470.779

B5B41320
UU.UUl.lbU
83.010.108
68705200

541.113271
'ZÜ.I'U.^JÜ
50.393.944
10.553.166

1.000.340

347.5C9.006
324.764
211.659000
9.221.005.612
0
9.433.009.376
4.41 l.bULLUJ/
7.129.191.708
11.203.012810
3.826.558300
28.650.423.753
47.79>.Û04
9611.320.503

<.ç.Bonç
TOPUM
HUHAFblHl

WJ1

ZibUlUlUJU

1993
1904
<.Ç.BORÇ

6.720.197.630
11.202002205
3.828.558.300
24.012B06.73S

TOPLAM

i26ENpeTft

3.521.034.473

5234276.312

1902
1993
1994
<.Ç.BORÇ

TOPLAM

0

<ÛK PETROL

TOPLAM
ISIPET

1902
1993
' 1994
-CÇ.BORÇ
1992
1993
1904
<.Ç.BORÇ

TOPLAM

roprrar

•

—TOS?
1993
1994
<Ç.BORÇ
S/H BOR
TOPLAM

260.505.026
1.600.230

2ico.ora.i75

245.7M.4n3

42675006
8.190.219.650
16931.902605

180.501.731

2S.ıe*.7eaıeo

100.501.731

2454.971.600
13280746.259
18220553324
33 f»4 201.183
3.444.344.52S
37.000235307
53.493.493032

62037.431
1.925.420.632
808208.972

2000.000
2331.803

2SC8.387.(B5
4.406.527 200
970.247.814
194.913.564

94.039.072.064
5702713X548.944.623.012
93.430.399.022
22047.121.624
158347.164
183.202903947

201.697.380
5.121.106
1.240.600203
25X785.391

19.471.607.998
0
29.130.014.503

3.705.514.702
7.520.002
288.919.405
136.094.644

70.187.523
4671.311.727
14.324.471.868
10220561324

332220.341
328679.774

431534231
539.6U3276
183.402402
78230001

37.238.534.442
8378535.100
38.578.185.804
54.093.325.371

5.570.6Ba677

659.900.115

702.334.879

U.BV.J.J4I.BU/
11.907.467.634

Ifc.bUJ.bbl
611.496415

ı.u/nmı.umr

22477.467.201
0

1.792791.564
0

3640.399.839
0

43278.273.732

4.331.903

24E3.7E3JS40

1.850.208805

6.569269820

101.04a046.335
- "

«xAU.UIU.BW
61.313795.946
121.341.057.626
22047.121.624
158.347.164
220.639239030

0

5903.649867
5.803.649.637

347.5S&B0S
324.764
211.669.000
3317.435.745
C
3.529.416.509

4.4UIKİUU/

0

7.120.191.706
11283.012810
3820558300
28.Ka475.753

ii.hi.OM
9.611.329.593
47.797.004
47.797X104

99837.320
83.037.320

18272.205733
18272295.733

70.187.523
4.671.311.727
14224634.548
18.220.563.324
37.188.697.122
8376.535.100
33.578.185.864
35.821.039.638
82775.760602

u
0
26008005020
0
28.00a005.023

19.423090992
C
29.083.017.S09

reraraısOT
61.301.625240
95.345223.308
22.047.121.624
158.347.164
194.822.234.013

Bu bayilere ait detaylı bilgiler dosyalarında mevcuttur
Yukarıda belirtilen genel borç tutarlarına teminat mektuplarının nakde tahvili ile tahsilatı
sağlanan karşılıksız çekler ilave edilmemiş, ancak protokole bağlanan,
Özden Petrol
Isı Pet
Asya Petrol
Hora Petrol

(Ana borç)

17.956.875.417.56.449.717.826.2.848.925.527.22.071.858.217.-

borçları genel borç içinde mevcut olup, tahsilat olarak gösterilmemiştir.
sonuç ve kanaatine varılmıştır.
Hazırlanan rapor bulunabilen bilgi ve belgelerden derlenmiştir.
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Komisyonumuzca, bahsekonu rapor ve ekleri üzerinde yapılan incelemede, raporda belirtilen
bir takım muğlak konuların açıklığa kavuşturulması amacıyla Müfettiş Gökhan EREN ve Müfettiş
Yardımcısı Ferdal KAYAHAN 22.05.1997 Perşembe günü, anılan komisyon üyesi İzmit Muhase
be Müdürü Ali PANZER'de 26.05.1997 Pazartesi günü Komisyonumuza çağrılmış ve açıklamalar
da bulunmaları istenilmiştir. (Ek: 42)
Adıgeçenler tarafından Komisyonumuza verilen şifahi bilgilerden, tasfiye çalışmalarını İstan
bul Bölge Müdürlüğünde bulabildikleri bilgi ve belgeler üzerinden sürdürdükleri, ayrıca Ali PAN
ZER tarafından adı geçen Bölge Müdürlüğünde daha önceden Ofis Müfettişlerince tanzim edilen
raporların kendilerine tevdi edilmediği, ifade edilmiştir.
Bu meyanda, 15.5.1997 tarihli raporda yer verilen hususlardan;
a) 18. sayfasında kayıtlı Deniz Petrol'e ait 2.167.210.600.-TL tutarındaki 5 adet karşılıksız
çeklerin Müfettiş Zafer YAPICIOĞLU tarafından incelenerek 17.6.1994 gün ve 36/2 sayılı rapo
run düzenlendiği ve bu raporun 19.7.1994 gün ve 030/658 sayılı Genel Müdürlük Oluruna bağla
narak işlem gördüğü;
b) 13. sayfasındaki Özsoy Firmasının Çubuklu Depo Müdürlüğünden 18.10.1993 günü aldığı
19.950. USD karşılığındaki mal bedelinin, aynı tarihli döviz kuru üzerinden 7.5.1997 tarihinde 248
milyon TL. olarak tahsil edildiği, meydana gelen 2.4 Milyar TL-.lık kur farkının adı geçen bayiin
sözleşmesinin incelenmesi suretiyle kesinlik kazanabileceği,
c) 14. sayfasındaki ÎETT cari hesabına kaydedilen toplam 2.800.000.000.-TL. ve 43. sayfada
ki DB Deniz Nakliyatın cari hesabına borç kaydedilen 941.624.910.-TL, 32. sayfasında kayıtlı
5.049.710.683.-TL. ile 39. sayfasında kayıtlı 1.027.456.473.- TL. tutarlanndaki Adnan-BARLAH'a ait zimmetin daha önce Ofis Müfettişlerince mahiyeti tesbit edilememesi nedenleriyle Fi
nansman Eski Şefi Adnan BARLAH'a zimmet kaydedilen yaklaşık 22 Milyar TL.lık borcun tasfi
yesiyle ilgili olduğu,
d) 21. sayfasındaki Kök Petrol'ün çeklerinden kaynaklanan 82.391.550.-TL.lık faiz+KDV
borcu olduğu, 15. sayfasındaki Yıldırım Petrol'ün çeklerinden kaynaklanan 3.812.73l.-TL.lık fa
iz+KDV borcu bulunduğu,
e) 23. sayfasındaki Kök Petrol'e ait karşılıksız çeklerden kaynaklanan ve Ofisçe önce tahsil
edilen, bilahare adıgeçen bayie ödenen 48.004.400.-TL.lık meblağın Kök Petrolden tahsil edilip
edilmeyeceğinin daha sonra belirleneceği,
f) 27. sayfasındaki 9.546.400.-TL, 3.505.500.-TL. 6.900.000.-TL., 36.407.953.-TL ile 38. say
fasındaki 3.019.215.-TL.lık toplam 59.379.068.-TL.lık zimmet fiilinden sorumlu personelin bila
hare Ofis Müfettişlerince yapılacak soruşturmada belirleneceği,
g) 29. sayfasındaki, işçi personelin SSK.dan almış oldukları iş göremezlik bedellerinin 1993
ve 1994 yıllarında tahsil edilmemesiyle oluşan Ofis zararının ünite nezdinde teşekkül ettirilen ko
misyonca, tasfiye çalışmaları devam eden tabi afet avansı ve istihkak avansları hesaplarında oluşa
bilecek Ofis kaybının Ofis Müfettişlerince yapılabilecek soruşturmada belirlenebileceğini, aynı şe
kilde, Denizcilik İşletmelerine tahakkuk ettirilecek gecikme faizleri tutarında benzer şekilde oluş
turulan komisyon çalışmalarından sonra bulunabileceği,
h) 12. sayfasındaki Özosmanlı Petrol çekleri kullanılmak suretiyle Ofis kasasından alınan pa
ra miktarının, 19.10.1996 tarihli, 36/7 sayılı Soruşturma Raporunda belirtilen 11.890.348.400.-TL.
olduğu,
ı) 87. sayfasında kayıtlı tabloda, Isı-pet'e ait müşteri kredisinden kaynaklanan toplam borcu
nun 757.641.723.-TL olduğu; 85. sayfasındaki tabloda Tahir Küçükkınay'a ait 12.170.706.-TL.lık
borcun sehven tabloya kaydedildiği,
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ye Şubelerine ait banka ekstrelerinin müteaddit defalar yazılı ve şifahi olarak talep edilmesine rağ
men temin edilemediğinden bu banka şubelerinde bulunan Ofis hesaplarının incelenemediği, an
cak, Ofis kayıtlarında bulunabilen az sayıdaki ekstrelerle muavin kayıtların tetkik edilebildiği,
k) 04.05.1995 tarihli, 167/1 sayılı Raporda Hora Petrol'e ait 118 Milyon Tl., Isı-pet'e ait 18.
Milyon TL.lık eksik alman müşteri kredisi faizinin yer aldığı, bu tutarların 15.5.1997.tarihli raporta belirtilen eksik alman müşteri kredi faizleri içinde bulunduğu,
1) 85. sayfasındaki, Isı-pet'e 19.452.055.673.-TL, Hora Petrol'ün 1.904.775.819.-TL, İzcan
Petrol'ün 42.738.220.-TL., S.İmamoğlu 48.116.324.-TL, Şafak Petrol'ün 71.690.715.-TL. olmak
üzere toplam 21.519.376.751.-TL.lık kredili mal alışlarına ait fatura tutarlarına dava açılmadığı ber
lirlenen tutarın, Ofis Müfettişlerince mahiyeti belirlenmemesi nedeniyle daha önce Finansman es
ki Şefi Adnan BARLAH'a zimmet kaydedilen 21.578.609.369.-TLlık borcun tasfiyesi ile ilgili ol
duğu, ,
m) 15.5.1997 tarihli raporun 20 nolu ekinde Seçkin Petrolün çeklerine yazılmak ve bilahare
tahsil edilmek suretiyle Ofis kasasından Alınan 332.681.400.-TL.nin, benzer konudaki 03.04.1996
tarih, 179/4 sayılı Soruşturma Raporunda belirtilen 2.845.054.497.-TL. ile bir ilgisinin bulunmadığı, '
,
n) Kök Petrolün 34.122.628.347.-TL.lık ana para borcundan toplam (15.893.329.924.- +
1.410.317.500) 17.303.647.424.-TL.lık karşılıksız çek tutarlarının Ofis Müfettişlerince yolsuzluk
olaylarının ilk incelenmesinden önce davalı alacak hesaplarına intikal ettirildiği, bakiye
(34.122.628.347. - 17.303.647.424) 16.818.980.923.-TL.lık borcundan, icradan tahsil edilen
26.096.000.-TL. düşüldükten sonra adıgeçen bayiin yolsuzluk olayları ile ilgili olarak tesbit edilen
borcunun (16.818.980.923-26.096.000) 16.792.884.923.-TL. olduğu, (174 no'lu bayi dosyası ek
14.)
•
sonucuna varılmıştır. (Ek: 4 1 )
Bütün bu bilgilerin ışığında, 10/5 sayılı TBMM Araştırma Komisyonu adına görev yapan ve
Ofis personelinden oluşan tasfiye komisyonunun, İstanbul Bölge Müdürlüğü muhasebe servisinde
1992, 1993 ve 1994 yıllarında meydana gelen yolsuzluk olayı ve usulsüz işlemlerle ilgili olarak,
adı geçen Bölge Müdürlüğünde bulabildikleri kayıt ve belgeler üzerinden çalışmalarına devam et
tikleri, incelemelerin faturalar esas alınmak suretiyle yürütülmesinin sonuca ulaşmayı kabil kıldı
ğı, çek hesaplarının baz alınması halinde hata yapmak olasılığının yüksek olduğu anlaşılmaktadır.
İstanbul Bölge Müdürlüğünde 1992, 1993 ve 1994 yıllarında yapılan yolsuzluk olayları ve
usulsüz işlemlerin bahsekonu komisyon tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda;
1) İnceleme konusu yapılan dönemde bayi çeklerinin geç tahsilata gönderilmesi nedeniyle Yıl
dırım Petrolden 3.812.731.-TL., Kök Petrolden 82.391.550.-TL olmak üzere toplam 86.204.281.TL,
2) Bahsekonu dönemde karşılıksız çeklere ait olmak üzere;

YJU

TAZMtNAT(TL)

FAİZ (TL)

TOPLAM (TU

1992
32.483.505.41.632.355.74.115.860.1993
181.470.751.119.178.565.300.649.316.1994
298.817.084.174.937.451.473.754.535.olmak üzere toplam 848.519.711.-TL.lık karşılıksız çek faiz ve tazminatının alınmadığı, bu tutarın,
cari KDV oranlarının uygulanmasıyla bulunan 117.771.827.-TL ile, toplam 966.291.538.- TL.na
tekabül ettiği ve 15.5.1995 sayılı raporun mezkur meblağın hangi bayilere ait olduğunun 152 no'lu
ekinde ayrıntısı ile belirtildiği,
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3) înceleme konusu yapılan dönemde kredili madeniyağ satışlarına ait tahsilatlarda meydana
gelen gecikmeler nedeniyle

YILI
1992
1993
1994

TAZMİNATITL)
44.397.386.47.389.884.12.502.222.-

FAIZfTL)
5.327.636.2.429.646.625.111.-

TQPLAM(TL)
49.725.072.49.819.530.13.127.333.-

olmak üzere cem'an 112.671.935.-TL (KDV Dahil) tutarında temerrüt faizinin alınmadığı ve bahsekonu raporun 179 no'lu ekinde, mezkur meblağın hangi bayilere ait olduğunun belirtildiği,
4) 1992,1993 ve 1994 yılları itibariyle, müşteri kredilerinin geç tahsilatından kaynaklanan ge
cikme faizlerinin ise;

Payi Mı

Gectoe raisi Tutarı (Th) KPV Dahil

1-NAM-PET
28.917.612
2-ASYA YAKIT
8.452.693
3-ÖZYILMAZ PETROL
17.220.399
4-HARPUT PETROL
7.271.516
5-ERZURUM PETROL
16.876.101
6-ŞAFAK PETROL
68.330.674
7-ÎZCAN PETROL
95.282.029
8-DAMLA PETROL
39.439.923
9-BURSÎN PETROL
10.832.218
10-TAM-PET
26.991.742
11-SAY-PET
20.144.456
12-BİNATLI PETROL
13.513.795
13-HARTEKS
24.090.478
14-ÖZDEM PETROL
31.125.669
15-MAK-YOL
212.410.786
16-KURT PETROL
3.220.221
17-BAYER PETROL
75.785.048
18-AYTEMİZ PETROL
4.798.610
19-BtLGİN PETROL
65.133.206
20-ALTINİŞ PETROL
113.281.084
21-KAYRAK PETROL
2.975.137.708
22-UZAY PETROL
37.130.839
23-SEÇKİN PETROL
9.476.865
24-AKAT PETROL
219.908.496
25-ASYA PETROL
3.430.727.391
26-HORA PETROL
2.360.234.584
27-ÖZDEN PETROL
10.933.565.187
28-KÖK PETROL
j*
' 3.349.746.098
29-ISI-PET
6.274.126.160
olmak üzere toplam 30.473.162.576.- TL olduğu,
5) İnceleme konusu yapılan dönem itibariyle, Müşteri kredisi kullandırılan bayilerden, sözleş
melerinde kayıtlı müşteri kredisi faizi yerine daha düşük faiz oranları üzerinden tahsilat yapılması
nedeniyle;
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Eksik Tahsil Edilen Müşteri
Kredisi Faizi Tutan (TL)
Baviin Adı
(KDV Dahil)
1-Asya Yakıt
2.656.568.2-Özyılmaz Petrol
37.237.341.3-Erzurum Petrol
17.925.900.4-Şafak Petrol
1.133.588.622.5-İzcan Petrol
9.607.600.6-Bursin Petrol
137.603.523.7-Harteks
18.616.819.8-Kurt Petrol
1.760.712.9-Bayer Petrol
17.505.877.10-Aytemiz Petrol
4.184.393.11-Babaman Petrol
1.184.046.12-Altıniş Petrol
2.373.400.13-Uzay Petrol
'
5.527.868.14-Akat Petrol
127.658.310.15-Asya Petrol
98.692.118.16-Hora Petrol,
277.284.434.17-Özden Petrol
192.000.176.18-Kök Petrol
2.681.791.19-Isı-Pet
754.641.723.olmak üzere toplam 2.842.731.221.-TL tutarında Ofis kaybı meydana geldiği,
6) Aynı dönem itibariyle, aldıkları mal bedellerini ödememek suretiyle yolsuzluğa adı karışan
bayilerin borçlarının ise,
Baviin Adı
Borç Tutarı (TL)
1-Şafak Petrol
71.690.715.2-İzcan Petrol
1.151.687.936.3-Altıniş Petrol
48.116.324.4-Kayrak Petrol
7.596.155.107.5-Hora Petrol
24.012.906.735.6-Özden Petrol
576.809.7-Kök Petrol
16.792.884.923.8-Isı-Pet
75.753.787.131.olmak üzere toplam 125.427.805.680.-TL.'na baliğ olduğu, ayrıca, yolsuzluk olaylarının tebitinden önce karşılıksız çekleri nedeniyle Kök Petrol hakkında cem'an 17.277.551.424.-TL tutarın
da dava açıldığı,
7) İnceleme konusu yapılan 1992,1993 ve 1994 yılları itibariyle Veznedar Adnan ÇOBAN ile
Finansman Memuru Nurhan Süreyya SELVI'nin Finansman Memuru Nurhan Süreyya SELVİ'nin
ise 1.563.626.058.-TL.nı zimmetlerine geçirdikleri,
8) Bahsekonu yolsuzluk olayları ile ilgili olarak Ofis Müfettişlerince yapılan incelemeler sıra
sında hangi bayie ait olduğu belirlenemeyen ve Finansman Şefi Adnan BARLAH'a borç yazılan
toplam 21.578.609.369.-TL.sından, 19.452.055.673.-TL.sının Isı-pet'e, 1.904.775.819.-TL.sının
Hora Petrol'e, 42.738.220.TL.sının İzcan Petrol'e, 48.116.324.-TL.smın Aitmiş Petrol'e,
71.690.715.-TL.sının da Şafat petrol'e ait olmak üzere toplam 21.519.376.75l.-TL.sının mahiyeti
nin belirlendiği ve bu tutarların (5) maddede adı geçen bayilerin borçlarının içinde gösterildiği böyTürkiye Büyük Millet Meclisi
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(21.578.609.369.- - 21.519.376.751.-) 59.232.618.-TL.sı ile adıgeçen tarafından fiilen zimmete
geçirildiği belirlenen 183.131.414.-TL. ile birlikte toplam 242.364.032.-TL Ofis alacağı bulundu
ğu,
9) Bu arada toplam 59.379.068.-TL tutarındaki zimmetin faillerinin daha sonra Ofis tarafın
dan yapılacak incelemelerde belirleneceği,
anlaşılmıştır. (Ek: 41)
İstanbul Bölge Müdürlüğünde 1992, 1993 ve 1994 yıllarında meydana gelen yolsuzluk olay
ları ile ilgili olarak, muhasebe hesaplarının tasfiyesi sırasında ortaya çıkan karşılıksız çek faizleri,
gecikme faizleri ve eksik tahsil edilen müşteri kredileri faizleri hariç olmak üzere hesaplanan Ofis
kaybının;
1-Şafak Petrol
71.690.715.-TL
2-İzcan Petrol
1.151.687.936.-TL
3-Altıniş Petrol
48.116.324.-TL
4-Kayrak Petrol
7.596.155.107.-TL
5-Hora Petrol
24.012.906.735.-TL
6-Özden Petrol
576.809.-TL
7-Kök Petrol
16.792.884.923.-TL
8-Isı-Pet
75.753.787.131.-TL
Adnan Çoban ve N.Süreyya
Selvi'nin Zimmet
1.563.626.058.-TL
Adnan Barlah'ın zimmeti
242.364.032.-TL
Kime Ait Olduğu daha
sonra belirlenecek zimmet
59.379.068.- TL
olmak üzere toplam 127.293.174.864.-TL olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, yolsuzluk olaylarının
ortaya çıkmasından önce Kök Petrol'un karşılıksız çekleri dolayısıyla açılan davalar ve bu sırada
yapılan tahsilatlardan dikkate alındığında toplam 17.277.551.424.-TL.lık karşılıksız çek borcu bu
lunduğu belirlenmiştir.Bu arada, İstanbul Bölge Müdürlüğünde 1992, 1993 ve 1994 yıllarında
meydana gelen ve gerek Ofis Müfettişlerince, gerekse 10/5 sayılı TBMM Araştırma Komisyonu
adına görev yapan 15 kişilik tasfiye komisyonunca tebsbit edilen Ofis kaybını karşılaştırdığımızda;
a) Ofis Müfettişlerince 26.12.1994 tarihli. 165-8 sayılı. 27.01.1995 tarihli. 166/1 savılı ve
04.05.1995 tarihli. 167/1 sayılı Soruşturma Raporlarında tesbit edilen Kurum kaybı:
Hora Petrol
22.071.858.217.-TL
Isı-Pet
56.469.940.437.-TL
Kök Petrol
17.824.164.661.-TL
İzcan Petrol
1.433.884.042.-TL
Asya Petrol
5.156.419.860.-TL
Kayrak Petrol
7.596.155.200.-TL
Özden Petrol
9.981.334.300.-TL
N.Süreyya SELVİ ve Adnan ÇOBAN'ın zimmeti
1.563.626.058.-TL
Hangi bayie ait olduğu belirlenemeyen ve
Adnan BARLAH'a zimmet kaydedilen
21.578.609.369.-TL
olmak üzere toplam 143.675.992.144.-TL. Ofis kaybı tesbit edilmiştir. Bu bayilerden Asya Petrol
ile Özden Petrol ana para borçlarının tamamını ödemişler, Kök Petrolün 1.005.183.700.-TL.lık ca
ri hesap alacağı borcuna mahsup edilmiş, İzcan Petrolden 324.934.899.-TL tahsil edildiğini ayrıca,
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yolsuzluk olaylarından önce Kök Petrolün toplam 18.057.297.356.-TL. tutarındaki karşılıksız çek
leri için muhtelif tarihlerde dava açıldığını, Hora Petrolün 118.397.858.-TL.lık, Isı-Pet'inde
18.126.745.-TL.hk eksik tahsil edilen müşteri kredisi faizleri bulunduğunu, yolsuzluk olayları ile
ilgili olarak bayilerden yapılan geç tahsilatlara göre hesaplanacak gecikme faizlerinin Ofisçe he
saplanmasını belirtmişlerdir. Böylece, yolsuzluk olayları ile olarak, ana para Ofis kaybının; Hora Petrol
22.071.858.217.-TL
Isı-Pet
•
" • •
56.469.940.437.-TL
Kök Petrol
16.818.980.961.-TL
İzcan Petrol
1.108.949.143.-TL
Kayrak Petrol
_
,
7.506.155.200.-TL.
N.Süreyya SELVİ ve Adnan ÇOBAN'in zimmeti
1.563.626.058.-TL
Hangi bayie ait olduğu belirlenemeyen ve
Adnan BARLAH'a zimmet kaydedilen
21.578.609.369.-TL
olmak üzere toplam 127.208.119.385.-TL. tahsilatı sağlanmayan (gecikme faizi, karşılıksız çek fa
iz tazminat + KDV, bilahare tesbiti yapılacak eksik alınan müşteri kredi faizleri hariç) kurum za
rarı, Ofis Müfettişlerince ortaya konulmuştur. Ayrıca Kök Petrol'ün 15.779.793.736.-TL.,
867.186.120.-TL. ve 1.410.317.5Ö0.-TL.lık çekleri ile ilgili olarak çeşitli tarihlerde dava açıldığı
belirtilmiştir. (Ek: 6,15,19)
b) 10/5 sayılı TBMM Komisyonu adına Görev Yapan Tasfiye Komisyonu tarafından düzen
lenen 15.5J997 tarihli Rapor'da kayıtlanan Kurum zararı;
Şafak Petrol
71.690.715.-TL.
İzcan Petrol
1.476.622.835.-TL.
Aitmiş Petrol
48.116.324.-TL.
Kayrak Petrol
7.596.155.107.-TL.
Hora Petrol
24.012.906.735.-TL.
Özden Petrol ' •
'
9.981.911.109.-TL.
Asya Petrol
5.156.419.860.-TL.
Kök Petrol
17.827.164.623.-TL.
Isı-Pet
75.753.787.131.-TL.
Adnan ÇOBAN ve N. Süreyya
Selvi'nin zimmeti
1.563.626.058.-TL.
Adnan BARLAH'ın zimmeti
242.364.032.-TL.
Kime Ait olduğu daha sonra
Ofisçe belirlenecek zimmet
59.379.068.-TL.
olmak üzere toplam 143.790.143.597.-TL. olarak tesbit edilmiştir. Bu tutarlardan İzcan Petrolda
tahsil edilen 324.934.899.-TL, Kök Petrolün borcuna mahsup edilen 1.005.183.700.-TL.lık C/H
alacağı ile icradan tahsil edilen 29.096.000.-TL, yolsuzluk olaylarının ortaya çıkmasından hemen
sonra Özden Petrolün tesbit edilen 9.981.334.300.-TL.lık borcunu ödemesi, aynı şekilde Asya Pet
rolün 5.516.419.860.-TL.lık borcunu ödemesi dikkate alındığında;
Şafak Petrol
İzcan Petrol
Aitmiş Petrol
Kayrak Petrol

71.690.715.-TL.
1.151.687.936.-TL.
48.116.324.-TL.
7.596.155.107.-TL.
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Hora Petrol
Özden Petrol
Kök Petrol
Isı-Pet.

24.012.906.735.-TL.
576.809.-TL.
16.792.884.923.-TL.
75.753.787.131.-TL.

Adnan ÇOBAN ve N.Süreyya
Selvi'nin zimmeti
1.563.626.058.-TL.
Adnan BARLAH'ın zimmeti
242.364.032.-TL.
Kime Ait olduğu daha sonra
Ofisçe belirlenecek zimmet
59.379.068.-TL.
olmak üzere toplam 127.293.174.838.-TL.lık Ofis kaybının meydana geldiği,
Ayrıca, Kök Petrolün, yolsuzluk olaylarının ortaya çıkarılmasından önce karşılıksız çekleriy
le ilgili dava açıldığı ve yapılan tahsilatlardan sonra 17.277.551.424.-TL.lık çek borcu bulunduğu
belirtilmiştir. (Ek: 41 )
Bu durumda, İstanbul Bölge Müdürlüğünde 1992, 1993 ve 1994 yıllarında meydana gelen yol
suzluk olayları ile ilgili olarak, Ofis Müfettişlerince yapılan soruşturmalar sonucunda düzenlenen
raporlarda, bahsekonu yolsuzluk olayları nedeniyle toplam 127.208.039.385.-TL.hk ana para Ofis
kaybının meydana geldiğinin belirtildiği, 10/5 sayılı TBMM Araştırma Komisyonu adına görev ya
pan ve konularında uzman 15 kişilik Ofis personelince düzenlenen 15.5.1997 tarihli raporda da adı
geçen Bölge Müdürlüğünde bulunabilen belge ve kayıtlar üzerinde yapılan inceleme sonucunda
127.293.174.838.-TL.hk ana para Ofis kaybı oluştuğunun belirtildiği, aralarında (127.293.174.838
- 127.208.119.385) 85.055.453.-TL.lık fark bulunduğu anlaşılmıştır.
Dolayısıyla POAŞ İstanbul Bölge Müdürlüğündeki yolsuzluk olaylarında ilk incelemeyi ya
pan Başmüfettişler Ali AKÇIN, Bülent BATUR, Şükrü GÖKSU, Mustafa TEKER ve Nuri AR
DIÇ, kendilerine Haziran 1992 ayından itibaren Muhasebe işlemlerinin tarama yöntemi ile incelen
mesi hususu iş olarak verilmesine rağmen, adıgeçen Müfettişlerin, raporumuzun önceki bölümle
rinde ayrıntılı bir şekilde belirtildiği üzere, kasa, banka, çek müşteri hesapları başta olmak üzere
bütün hesapların tasfiyelik halde bulunmasını, muhasebeye ilişkin belgelerin mevcut olmamasını,
tarama inceleme yapılması halinde bunun çok uzun (2-3 yıl) sürede olabileceğini, bu süre içerisin
de delillerin karartılması, suçluların kaçması ve Ofis alacaklarının tahsilatlarının sürüncemede kal
ması hususundaki gelişmeleri dikkate alarak, soruşturmanın kısa zamanda neticelenmesi, suçlula
rın tesbiti ve Ofis zararının belirlenmesi amacıyla yolsuzluğun yapıldığı hesaplar üzerinde incele
melerini yoğnulaştırmaları ve yaklaşık 1,5 aylık bir sürede, bahsekonu yolsuzluğun büyük bir bö
lümünü ortaya çıkararak sorumlular hakkında cezai, hukuki ve idari işlem yapılmasını sağlamala
rı, aynı şekilde daha sonra inceleme yapan Başmüfettiş Bülent BATUR ile Müfettiş Bekir BİNGÖL'ün de bu yönde hareket etmeleri son derece isabetli olmuştur.
Zira, 10/5 sayılı TBMM Araştırma Komisyonu adına görev yapan ve Ofis çalışanlarından, bir
müfettişin başkanlığında oluşturulan ve konularında uzman 15 kişilik komisyon tarafından yakla
şık 10 aydır sürdürülen çalışmalar sonucunda Ofis Müfettişlerince başlangıçta tesbit edilen yolsuz
luğun ana para mali boyutuna ulaşmışlardır.
Öteyandan, bahsekonu komisyon tarafından tanzim edilen 1992, 1993 yıllarına ait ara rapor
lar ile 15.5.1997 tarihli raporu ve Ofis Müfettişlerince düzenlenen raporlar birlikte değerlendirildi
ğinde, İstanbul Bölge Müdürlüğü kasasından muhtelif tarihlerde Tahir KÜÇÜKKINAY 'in çekleri
ne toplam 1.314.238.047.-TL, Doğan Petrolün çeklerine 5.973.247.000.-TL* Aygün Petrolün çek
lerine 5.909.770.900.-TL., Isı-Pet'in çeklerine 6.281.051.561.- TL ve Seçkin Petrolün çeklerine
toplam (332.681.400 + 2.845.052.497) 3.177.733.897.-TL, Ofis bayisi olmayan Özosmanlı PetroTürkiye Büyük Millet Meclisi
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lun çeklerine 11.890.348.400.- TL.sı ile Veznedar Adnan ÇOBAN'a ait Garanti Bankası Avcılar
Şubesi nezdindeki kişisel hesabına ilişkin çeklerine 4.979.425.100.-TL yazılmak suretiyle cem'an
38.211.576.858.-TL.nın Ofis kasasından alınarak yerine adı geçenlere ait çeklerin konulduğu ve bu
çeklerden Isı-pet'in çeklerine ilave edilen 1.404.577.737.-TL.lık meblağın dışında diğerlerinin or
talama 5 günlük çek opsiyon süresi içerisinde tahsil edildiği, Isı-pet'e ait menkür meblağın ise, IsıPet'in borçları içerisinde yer aldığı anlaşılmıştır. (Ek: 41)
Günlük kasa fişlerinin ekinde çek döküm listelerinin olmaması ve çek tutarlarının banka he
saplarına global olarak kaydedilmesi nedenleriyle 10/5 sayılı TBMM Araştırma Komisyonu adına
görev yapan komisyon tarafından da, Ofis kasasından alınan para miktarlarını tam olarak belirle
me imkanı bulunamamıştır. Özosmanlı Petrol ve Adnan ÇOBAN'in Tütünbank Avcılar Şubesi
nezdindeki banka hesaplarına ait hesap ekstrelerinin temin edilememesiyle adıgeçenler tarafından
Ofis'kasasından alman ve bilahare geri ödenen para miktarı bulunamamıştır.
Ayrıca, Ofis çalışanlarından teşekkül ettirilen komisyonca, düzenlenen 15.5.1997 tarihli rapo
run 19/A no'lu ekinde, günlük satışlara karşılık gelmediği halde Garanti Bankası Avcılar Şubesine
ait 653050-653075, 131403 - 131425, 165550 - 165585 no'lu çeklerin Ofis hesaplarında gözüktü
ğü, ancak adıgeçen komisyon tarafından bahsekonu Banka Şubesine yazı yazılmasına rağmen bu
çeklerin kime ait olduğuna dair anılan banka şubesinden cevap alınamadığı, belirtilmiştir. Dolayı
sıyla bu çekleri kullanılmak suretiyle ne kadar paranın alındığı tesbit edilememiştir. (Ek: 41)
Öteyandan, eski Veznedar Adnan ÇOBAN ile Finansman Eski Şefi Adnan BARLAH, Komis
yonumuza verdiği P6.05.1997 tarihli ifadelerinde, Ofis kasasından para alınmadığını, bu çeklerin
Ofisten yakıt alan bazı bayilere
ciro edilmek suretiyle yakıt bedelinin tahsiline yönelik ol
duğunu iddia etmişlerse de, bu hususu destekleyecek bilgi ve belgeleri ibraz edememişlerdir. Kaldıki, gerek 10/5 sayılı TBMM Araştırma Komisyonu adına görev yapan komisyon, gerekse Ofis
Müfettişlerince yapılan incelemelerde, günlük nakit kasa balansının kurulmasında, kasada nakit pa
ranın eksik olduğunun ve bu para miktarınca adıgeçenlere ait çeklerin bulunduğunun belirlenme
siyle Komisyonumuzca Adnan ÇOBAN ve Adnan BARLAH'in iddialarının gerçek olmadığı ka
naatine varılmıştır. (Ek: 43,44,45 )
Diğer taraftan, İstanbul Bölge Müdürlüğünde 1992, 1993 ve 1994 yıllarında meydana gelen
yolsuzluk olayını, mevcut belge ve kayıtlar üzerinden tarama suretiyle inceleyen adıgeçen komis
yonun tanzim ettiği 15.5.1997 tarihli rapor, bütün olarak değerlendirildiğinde;
1) Geç tahsil edilen çeklere ait gecikme
86.204.281.faizi (KDV Dahil)
2) Bayilerden alınmayan karşılıksız çek faizi ve
966.291.538.tazminatı (KDV Dahil)
3) Kredili madeniyağ satışlarına ait gecikme
112.671.935.faizi (KDV Dahil)
4) Müşteri kredilerine ait gecikme faizi (KDV Dahil)
30.473.162.576.5) Eksik tahsil edilen müşteri kredisi faizi
2.842.731.221.(KDV Dahil)
6) Yolsuzluğa adı karışan bayilerin ana para borçları
125.427.805.680.7) Adnan ÇOBAN ve N.Süreyya SELVİ'nin zimmeti
1.563.626.058.8) Adnan BARLAH'm zimmeti
242.364.032
9) Kime ait olduğu daha sonra Ofisçe yapılacak
incelemede belirlenecek zimmet
59.379.068.-TL
olmak üzere toplam 161.774.236.389.-TL. tutarında Ofis kaybı meydana gelmiştir. Bahseko
nu meblağa; yolsuzluk olayının ortaya çıkmasını müteakip İzcan Petrolden tahsil edilen
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-122324.934.899.-TL., Özden Petrolden tahsil edilen 9.981.334.300.- TL, Asya Petrolden tahsil edilen
5.156.419.860.-TL., Kök Petrolün borcuna mahsup edilen 1.005.183.700.-TL, C/H alacağı ve icra
dan tahsil edilen 29.096.000.-TLsı ile, yine Kök Petrolün, yolsuzluk olaylarının öncesinde karşı
lıksız çıkmaları nedeniyle Ofisçe davaya intikal ettirilen toplam 17.277.551.424.-TL.lık çek borcu
dahil edilmemiştir. Bu tutarların da, yolsuzluk olayı içerisinde değerlendirilmesi halinde yolsuzluk
olaylarının ortaya çıktığı Kasım 1994 ayı itibariyle toplam Ofis kaybının 195.548.756.572.-TL.na
tekabül ettiği görülecektir. (Ek: 41) Ancak, yıllar itibariyle paranın satmalına gücünde meydana ge
len değişiklikler gözönüne alındığında, mezkûr Ofis kaybının gerçek mali boyutunun bugün için
daha yüksek rakamlara ulaşacağının dikkate alınması gerekmektedir.
Bu arada, 1993, 1994 yıllarında işçi personele ait işgörememezlik ücretlerinin SSK'dan tahsil
edilmemesi nedeniyle Ofis zararı bulunduğu, ancak, bunun Ofisçe yapılacak incelemelerden sonra
kesinleşeceği, 26.12.1994 tarihli, 165-8 sayılı Soruşturma Raporu ile kurulan komisyon tarafından
tabi afet avansları ile istihkak avansları hesaplarının incelendiği, Denizcilik İşletmeleri Cari Hesa
bına tahakkuk ettirilecek temerrüt faizleri için çalışma yapıldığı, ayrıca, (Halk Bankası Kadıköy,
Emlak Bankası Beşiktaş ve Vakıflar Bankası Harbiye Şubelerine ait banka ekstrelerinin Ofisçe te
min edilmesinden sonra yapılacak tasfiye çalışmalarım müteakip, istanbul Bölge yolsuzluk olaylannın mali boyutunun bir miktar daha artabileceği anlaşılmıştır.
Diğer taraftan, İstanbul Bölge Müdürlüğü kasasından nakit para alınarak yerine muhtelif ba
yiler ile veznedar Adnan ÇOBAN'a ait toplam 38.211.576.858.-TL. lık çek konulduğu, bu çekler
den Isı-pet'in borcu içerisinde yer alan ve Ofise geri ödenmediği belirlenen 1.404.577.737.-TL.lık
meblağ dışında diğerlerinin tahsilatının sağlandığı, böylece adı geçenler tarafından belirli bir süre
sermaye edinilen yaklaşık 38 Milyar TL.sı nedeniyle Ofisin finans kaybına uğradığı anlaşılmıştır.
Ancak birçok günlük yevmiye dosyalarının bulunamaması, günlük kasa fişleri ekinde çek dö
küm listelerinin olmaması, çek tutarlarının banka hesaplarına global olarak geçmesi, Özosmanlı
Petrol ve Adnan ÇOBAN'a ait Tütünbank Avcılar Şubesi nezdindeki hesaplarına ait ekstrelerin te
min edilememesi, Ofis kayıtlarında varlığı tesbit edilen Garanti Bankası Avcılar Şube Müdürlüğü
ne ait bir kısım çeklerin kime ait olduğunun belirlenememesi nedenleriyle İstanbul Bölge Müdür
lüğü kasasından alınarak yerine çek konulan ve bilahare geri ödenen para miktarı tam olarak tesbit
edilememiştir.
DEĞERLENDİRME
Petrol Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünde 1992, 1993 ve 1994 yıllarında meydana gelen yol
suzluk ve usulsüz işlemlerin belirlenmesi amacıyla 10/5 sayılı TBMM Araştırma Komisyonu tara
fından görevlendirilen ve bir Ofis Müfettişinin Başkanlığında, konularında uzman 14 Ofis perso
nelinden oluşan komisyon incelemelerini tamamlamış ve hazırladıkları 15.05.1997 tarihli rapor
Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünce Komisyonumuza intikal ettirilmiştir.
Bahsekonu raporda, İstanbul Bölge Müdürlüğünde Ofis nüshası faturaların usulüne uygun,
ciltlettirilerek muhafaza edilmediği, günlük faturaların iple bağlanarak gelişigüzel bırakıldığı, Böl
ge İdare binası, lojmanlar, ticaret müdürlüğü ve madeniyağ şefliğinde arşiv amacıyla kullanılan
mahaller olduğu ve bu arşivlerin dağınık bir durumda bulunduğu belirtilmektedir. Adıgeçen Bölge
Müdürlüğünde gerçek anlamda arşivden bahsetmek mümkün değildir.
Öte yandan anılan inceleme heyetince yapılan çalışmalardan sonra müşteri kredisi kullanan
bayilerin 1992 yılındaki faturalarının tamamı, 1993 yılına ait 17.472 adet akaryakıt faturasından
16.783 adedi, 337 adet madeniyağ faturasından 334 adedi, 1994 yılına ait 15473adet akaryakıt fa
turasından 15.365 adet ve 542 adet madeniyağ faturasının tamamı bulunmuştur. Müşteri kredisi
kullanan bayilerin 1992, 1993 ve 1994 yıllarına ait faturaları gerektiğinde mahkeme ve bilirkişileTürkiye Büyük Millet Meclisi
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-123re ibraz edilmek üzere Bölge yetkililerine, diğer bayilere ait faturalar ise günler itibariyle tasnif edi
lerek bir tutanakla haberleşme şefliğine teslim edilmekle geçmiş yıllara ait arşiv oluşturulmuştur.
Kasa muamelatı ile ilgili olarak tefrik edilebilen kayıt, belge ve evraklar üzerinde yapılan araş
tırmalarda bazı bayilerin çek tutarlarının o güne ait akaryakıt tutarlarından farklılık arzettiği, bah
se konu usulsüz işlemlerin 5 gün opsiyonlu satış yapılan bayilerin yanısıra kredili olarak satış ya
pılan bayiler için de sözkonusu olduğu bunun haricinde Petrol Ofisi A.Ş. ile herhangi bir ilgisi ol
mayan Özosmanlı Petrol ve veznedar Adnan ÇOBAN'a ait çeklerin kasa muamelatı içerisine dahil
edilmek suretiyle süistimal teşkil eden fiillerin işlendiği belirlenmiştir.
Bu şekilde, belirtilen çekler kullanılmak suretiyle ya kasadan nakit alındığı ya da çeklerin
muhtelif nakit fatura tutarlarına tekabül etmesi göz önüne alındığı takdirde belirtilen miktarlar üze
rinde emniyeti suiistimal fiillerinin işlendiği kanaatinin hasıl olduğu, ayrıca, bazı bayilerin çekleri
nin tahsilata verilmesi gereken günlerde tahsilata verilmeyerek cari hesabının borçlanmak suretiy
le ve tahsilatı cari hesaplardan yapıldığı, karşılıksız çıkan çeklerin yerine faiz ve tazminat eklene
rek tekrar çek alındığı, bahse konu çeklerin turnikeye tabi tutulduğu, tahsil, tediye ve mahsup fiş
leri düzenlenmek suretiyle çeklerin tahsil edilmiş gösterildiği, tediye fişlerinin tutarları değiştirile
rek yeni mal alınmış gibi muhasebe kayıtlarının düzenlendiği anlaşılmıştır.
1992 ve 1993 yılları içerisinde kredili satışlar karşılığında alınan vadeli çeklerin vade müdde
ti dolan veya geçen bir kısım çeklerin, tahsil edilmiş gösterilmek amacıyla tahsil ve tediye fişi dü
zenlendiği ve alınan çekler hesabımn muhtelif skontlanna intikal ettirildiği, inceleme dönemleri iti
bariyle karşılıksız çıkarak bankalardan iade edilen çeklerin bir kısmının bilgi işlem kayıtlarına in
tikal ettirilmediği, bazı çeklerin muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmediği, yırtılıp atıldığı, belirlen
miştir.
Banka hesaplan ile ilgili olarak yapılan tetkikte protokol hükümlerine aykırı işlemlerin mev
cut olduğu, kasada Genel Müdürlük talimatları haricinde yüksek tutarlarda bakiye bırakıldığı, aynı
durumun banka hesapları içinde sözkonusu olduğu örneğin; Akbank 11732 no.lu hesap bakiyesi
nin 21.10.1993 günü 49.509.991.059.-TL, 24.11.1993 günü 26.110.780.866.-TL. ve 21.12.1993
günü 133.358.963.028.-TL olduğu, banka hesaplarına 1993 yılında alınması gereken
7.203.446.721.-TL borç ve 1.434.693.587.-TL alacak dekontlannm muhasebeleştirilmediği, ancak
4.338.007.508.-TL tutarındaki kısmın daha evvelki incelemelerde tesbit edildiği ve hesaplara inti
kal ettirildiği, halen 2.865.439.213.-TL.nın hesaplara intikal ettirilmediği, tanzim edilen tediye fiş
leri ile bankaya yatırılması gereken meblağlann bankaya yatırılmadığı, eksik yatınldığı veya bir
aya varan sürelerde gecikmeli olarak yatırıldığı görülmüştür.
Öteyandan, müşteri kredisi kullanan bayilere ait kredili olarak düzenlenen 40866 adet fatura
ve bunun yanısıra açık çek ve blokeli çek olarak düzenlendiği halde kredili işleme tabi tutulan di
ğer faturalarla beraber muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmesi 1992 yılı içerisinde ve 16.11.1993
tarihine kadar bahse konu faturalara ait olmak üzere tahsil fişi ile muhasebe kayıtlarına intikal et
tirilen faiz ve KDV tutarları ve bununla ilgili tahsilatların tek tek tesbit edilerek bahsekonu rapo
run ekinde bulunan bayi dosyalarında belgelendirildiği, ancak raporda da ayrıntıh olarak belirtildi
ği üzere gerçeğe aykırı olarak fiili durumu yansıtmayan yüzlerce tahsil, tediye ve mahsup fişinin
düzenlendiği anlaşılmış, ayrıca kayıt ve belgelerin büyük bir kısmının mevcut olmaması inceleme
leri güçleştirmekle beraber, çalışmalara mevcut bulunan kayıt ve belgeler üzerinden devam edildi
ği, incelemelerin faturalar esas alınmak suretiyle yürütülmesinin sonuca ulaşmayı kabil kıldığı, çek
hesaplann baz alınması halinde hata yapma olasılığının yüksek olduğu belirlenmiştir.
1992, 1993 ve 1994 yılları içerisinde çıkarılan ara bilançolar dahil 31.12.1992 ve 31.12.1993
tarihi itibariyle çıkarılan yıl sonu bilançolarında, bankalardan alınan bakiye yazıları ile mizan ka
yıtlarının mutabık olmadığı, bilanço dönemlerinde bankalara tediye edilen ancak, daha sonra banTürkiye Büyük Millet Meclisi
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-124ka hesabına geçecek çeklerin mahsup fişi kesilerek 1992 ve 1993 yıllarında 101 alınan çekler he
sabına, 1994 yılında da 108 Tahsile Gönderilen Çekler Hesabına alınması gerekirken bunun yapıl
mayarak sözkonusu çeklerin banka hesaplarında gösterildiği miktarlı, çalışması gereken satış-stokhasılat hesaplarının birbirini teyit etmediği, 1993 ve 1994 yıllarına ait stok hesaplarının sağlıklı tu
tulmadığı, 1993 yıl sonu itibariyle fiili stokların mizan kayıtlarıyla mutabık olmadığı, stok giriş-çıkış işlemleriyle ilgili dökümlerle mahsup fişleri ekleri bulunamadığından sağlıklı inceleme yapıla
madığı, 1993 yılında Ofis tarafından çeşitli ödemeler için bayii ve müşterilere keşide edilmek su
retiyle verilen ve 1994 yılında banka hesaplarından düşen çeklerin keşide edilen çekler hesabına
alınması gerekirken bu işlemin yapılmayarak banka hesaplarında bırakıldığı belirlenmiştir.
Diğer taraftan, Halk Bankası Kadıköy, Emlak Bankası Beşiktaş ve Vakıflar Bankası Harbiye
Şubelerine ait banka ekstreleri müteaddit defalar yazılı ve şifahi olarak talep edilmesine rağmen te
min edilemediğinden ckstrelerin tümü üzerinde irdeleme yapılamadığı, bulunabilen ekstrelerle mu
avin kayıtlarının incelendiği anlaşılmıştır.
1993 yılı sonu itibariyle bankaların mevcut Ofis hesaplarına tahakkuk ettirilen 100.994.474.TL faiz ve bunlara ait 11.068.907.-TL tutarındaki vergi, masraf ve fonların bir yazıyla Genel Mü
dürlük Muhasebe Daire Başkanlığına bildirilmesine rağmen muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmediği öte yandan Resmi Kurum ve Kuruluşlar ile bayii, müşterilerden gelen havalelerin bir kısmının
banka hesaplarına alınmadığı bir kısmının ise eksik ve fazla tutarlarda ya da mükerrer olarak mu
hasebe kayıtlarına alındığı belirlenmiştir.
Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünce çıkarılan bilançolarda Bölgelerarası cari hesapların birbiri
ile aynı olması gerekirken 1993 ve 1994 yıllarında Gemi İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Bölge Mü
dürlüğünün cari hesaplarının tutmadığı, 15.05.1997 tarihli' rapor ekinde belirtilen
133.796.419.580.-TL.lık mahsup işlemlerinin yapılması halinde durumun düzeltilebileceği anlaşıl
mıştır.
Bu arada, 1993, 1994 yıllarında işçi personele ait işgörememezlik ücretlerinin SSK'dan tahsil
edilmemesi nedeniyle Ofis zararı bulunduğu, ancak, bunun Ofisçe yapılacak incelemelerden sonra
kesinleşeceği, ayrıca, 26.12.1994 tarihli, 165-8 sayılı Soruşturma Raporu ile kurulan komisyon ta
rafından tabi afet avansları ile istihkak avansları hesaplarının incelendiği Denizcilik İşletmeleri Ca
ri hesabına tahakkuk ettirilecek temerrüt faizleri için çalışma yapıldığı belirlenmiştir.
Diğer taraftan 15.05.1997 tarihli bahsekonu komisyon raporunda yer alan bazı muğlak bilgi
lerin açıklığa kavuşturulmasını teminen inceleme Komisyonu Başkanı Müfettiş Gökhan EREN ile
Müfettiş Yardımcısı Ferdal KAYAHAN ve POAŞ İzmit Bölge Muhasebe Müdürü Ali PANZER
komisyonumuza çağrılarak konularla ilgili açıklamalarda bulunmaları istenmiştir. Adıgeçenler ta
rafından verilen şifahi bilgilere göre, 15.5.1997 tarihli raporda yer alan hususlar bir bütün halinde
değerlendirildiğinde İstanbul Bölge yolsuzluğuna adı karışan bayilerin ana para borçlan ile Ofis
personeli üzerinde bulunan zimmet tutarının;
Şafak Petrol
71.690.715.İzcan Petrol
1.476.622.835.48.116.324.Altıniş Petrol
7.596.155.107.Kayrak Petrol
Hora Petrol
24.012.906.735.Özden Petrol
9.981.911.109.Asya Petrol
5.156.419.860.Kök Petrol
17.827.164.623.Isı-Pet
75.753.787.131.-
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Selvi'nin zimmeti
1.563.626.058.Adnan BARLAH'm zimmeti
242.364.032.Kime Ait olduğu daha sonra
Ofisçe belirlenecek zimmet
59.379.068.olmak üzere toplam 143.790.143.597.-TL. olarak tesbit edilmiştir. Bu tutarlardan îzcan Petrol
de tahsil edilen 324.934.899.-TL, Kök Petrolün borcuna mahsup edilen 1.005.183.700.-TL.lık C/H
alacağı ile icradan tahsil edilen 29.096.000.-TL., yolsuzluk olaylarının ortaya çıkmasından hemen
sonra Özden Petrolün tesbit edilen 9.981.334.300.-TL.lık borcunu ödenmesi, aynı şekilde Asya
Petrolün 5.516.419.860.-TL.lık borcunu ödemesi dikkate alındığında;
Şafak Petrol
71.690.715.İzcan Petrol
1.151.687.936.Altıniş Petrol
48.116.324.Kayrak Petrol
7.596.155.107.Hora Petrol
24.012.906.735.Özden Petrol \
576.809.Kök Petrol
16.792.884.923.Isı-Pet
75.753.787.131.Adnan ÇOBAN ve N. Süreyya
Selvi'nin zimmeti
1.563.626.058.Adnan BARLAH'ın zimmeti
242.364.032.Kime Ait olduğu daha sonra
Ofisçe belirlenecek zimmet
59.379.068.olmak üzere toplam 127.293.174.838.-TL.lıL Ofis kaybının meydana geldiği,
Ayrıca, Kök Petrolün, yolsuzluk olaylarının ortaya çıkarılmasından önce karşılıksız çekleriy
le ilgili dava açıldığı ve yapılan tahsilatlardan sonra 17.277.551.424.-TL.lık çek borcu bulunduğu
belirtilmiştir.
,
.
'
Bu durumda, istanbul Bölge Müdürlüğünde 1992,1993 ve 1994 yıllarında meydana gelen yol
suzluk olayları ile ilgili olarak, Ofis Müfettişlerince yapılan soruşturmalar sonucunda düzenlenen
raporlarda, bahsekonu yolsuzluk olayları nedeniyle toplam 127.208.039.385.-TL.lık ana para Ofis
kaybının meydana geldiğinin belirtildiği, 10/5 sayılı Meclis Araştırma Komisyonu adına görev ya
pan ve konularında uzman 15 kişilik Ofis personelince düzenlenen 15.5.1997 tarihli raporda da adı
geçen Bölge Müdürlüğünde bulunabilen belge ve kayıtlar üzerinde yapılan inceleme sonucunda
127.293.174.838.-TL.lık ana para Ofis kaybının oluştuğunun belirtildiği, aralarında
(127.293.174.838 - 127.208,119.385) 85.055.453.-TL.lık fark bulunduğu anlaşılmıştır.
Diğer, taraftan, İstanbul Bölge Müdürlüğünde 1992, 1993 ve 1994 yıllarında meydana geleri
yolsuzluk olayını, mevcut belge ve kayıtlar üzerinden tarama suretiyle inceleyen adıgeçen komis
yonun tanzim ettiği 15.5.1997 tarihli rapor bütün olarak değerlendirildiğinde;
1) Geç tahsil edilen çeklere ait gecikme faizi
(KDV Dahil)
2) Bayilerden alınmayan karşılıksız çek faizi ve
tazminatı (KDV Dahil)
3) Kredili madeniyağ satışlarına ait gecikme
faizi (KDV Dahil)
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2.842.731.221.(KDV Dahil)
6) Yolsuzluğa adı karışan bayilerin ana para borçlan 125.427.805.680.7) Adnan ÇOBAN ve N.Süreyya SELVİ'nin zimmeti 1.563.626.058.8) Adnan BARLAH'ın zimmeti
242.364.032
9) Kime ait olduğu daha sonra Ofisçe yapılacak
incelemede belirlenecek zimmet
59.379.068.-TL
olmak üzere toplam 161.774.236.389.-TL. tutannda Ofis kaybı meydana gelmiştir. Bahsekonu meblağa; yolsuzluk olayının ortaya çıkmasını müteakip İzcan Petrolden tahsil edilen
324.934.899.-TL., Özden Petrolden tahsil edilen 9.981.334.300.- TL, Asya Petrolden tahsil edilen
5.156.419.860.-TL., Kök Petrolün borcuna mahsup edilen 1.005.183.700.-TL.lık C/H alacağı ve ic
radan tahsil edilen 29.096.000.-TL.sı ile yine Kök Petrolün, yolsuzluk olaylannın öncesinde karşı
lıksız çıkmaları nedeniyle Ofisçe davaya intikal ettirilen ve yapılan tahsilatlardan sonra toplam
17.277.551.424.-TL.lık çek borcu dahil edilmemiştir. Bu tutarların da, yolsuzluk olayı içerisinde
değerlendirilmesi halinde yolsuzluk olaylarının ortaya çıktığı Kasım 1994 ayı itibariyle toplam
Ofis kaybının 195.462.552.291.-TL.na tekabül ettiği görülecektir. Ancak, yıllar itibariyle paranın
satmalına gücünde meydana gelen değişiklikler gözönüne alındığında, mezkûr Ofis kaybının ger
çek mali boyutunun bugün için daha yüksek rakamlara ulaşacağının dikkate alınması gerekmekte
dir.
Bu arada, 1993,1994 yıllarında işçi personele ait işgörememezlik ücretlerinin SSK'dan tahsil
edilmemesi nedeniyle Ofis zararı bulunduğu, ancak, bunun Ofisçe yapılacak incelemelerden sonra
kesinleşeceği, 26.12.1994 tarihli, 165-8 sayılı Soruşturma Raporu ile kurulan komisyon tarafından
tabi afet avansları ile istihkak avanslan hesaplarının incelendiği, Denizcilik işletmeleri Cari Hesa
bına tahakkuk ettirilecek temerrüt faizleri için çalışma yapıldığı, ayrıca, (Halk Bankası Kadıköy,
Emlak Bankası Beşiktaş ve Vakıflar Bankası Harbiye Şubelerine ait banka ekstrelerinin Ofisçe te
min edilmesinden sonra yapılacak tasfiye çalışmalannı müteakip, istanbul Bölge yolsuzluk olayla
nnın mali boyutunun bir miktar daha artabileceği anlaşılmıştır.
Diğer taraftan, istanbul Bölge Müdürlüğü kasasından nakit para alınarak yerine muhtelif ba
yiler ile veznedar Adnan ÇOBAN'a ait toplam 38.211.576.858.-TL. lık çek konulduğu, bu çekler
den Isı-pet'in borcu içerisinde yer alan ve Ofise geri ödenmediği belirlenen 1.404.577.737.-TL.hk
meblağ dışında diğerlerinin tahsilatının sağlandığı, böylece adı geçenler tarafından belirli bir süre
sermaye edinilen yaklaşık 38 Milyar TL.sı nedeniyle Ofisin finans kaybına uğradığı anlaşılmıştır.
Ancak günlük yevmiye dosyalarından bir kısmının bulunamaması, günlük kasa fişleri ekinde
çek döküm listelerinin olmaması, çek tutarlarının banka hesaplarına global olarak geçmesi, Özosmanlı Petrol ve Adnan ÇOBAN'a ait Tütünbank Avcılar Şubesi nezdindeki hesaplarına ait ekstrelerin temin edilememesi, Ofis kayıtlannda varlığı tesbit edilen Garanti Bankası, Avcılar Şube Mü
dürlüğüne ait bir kısım çeklerin kime ait olduğunun belirlenememesi nedenleriyle İstanbul Bölge
Müdürlüğü kasasından alınarak yerine çek konulan ve bilahare geri ödenen para miktarı tam ola
rak tesbit edilememiştir.
4) Petrol Ofisi A.Ş. Genel Müdürlüğünün Muhasebe ve Finansman Yanışı:
Ofisin muhasebe sistemi," Petrol Ofisi Genel Müdürlüğüne ait tüm varlık alacak, borç, mas
raf ve gelirlerle her türlü banka ve kıymet hareketlerini, rakamlarla tesbit ve işlemlerin yasal mev
zuata göre muhasebeleştirilmesini temin etmek,..."görevi ile kurulan Muhasebe Daire Başkanlığı
na bağlı olarak merkez muhasebe şube müdürlükleri ile"... yıl sonunda Ofisin mevcut variıklanna
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zanlarını hazırlamak; kesin mizan bilanço, kar-zarar cetvellerini incelemek ve analizlerini yapmak;
geçici mizan üzerinden kar-zarar, kesin mizan üzerinden genel bilançoyu çıkartmak..." görevi ile
kurulan Bütçe ve Bilanço Şube Müdürlüğü ve yine Muhasebe Daire Başkanlığına teknik yönden
bağlı olarak Bölge Muhasebe Müdürlükleri şeklinde kurulmuştur. (Ek: 46 )
Bölge Muhasebe Müdürlükleri idari yönden Bölge Müdürüne bağlı olmakla birlikte teknik
açıdan doğrudan doğruya Muhasebe Daire Başkanlığına bağlıdır. Bunun anlamı, Bölge muhasebe
müdürlüklerindeki işlemlerin nasıl muhasebeleştirileceğine, muhasebe kayıtlarının hangi belgelere
göre oluşturulacağına, aylık mizanların ve bölge bilançolarının hangi esaslar dahilinde ve nasıl çı
karılacağına, bilanço ve izahatlı bakiye mizanı ekinde hangi belgelerin bulunacağına dair talimat
lar, Muhasebe Daire Başkanlığınca.verilmektedir. Bölgelerden gelen bilanço ve ekleri, verilen ta
limatlara uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği, hesaplar arasında uyumsuzluk olup olmadığı
hususları Bütçe ve Bilanço Şube Müdürlüğünce kontrol edildikten sonra herhangi bir problem yok
sa sözkonusu bilançolar tevhit edilerek Ofisin genel Bilançosu çıkarılmakta ve bu durum Muhase
be Daire Başkanı ve Yardımcısı tarafından da Bölge bilançoları ile Ofisin genel bilançosunun doğ
ru olup olmadığı kontrol edilmektedir. Ofis bilançolarının kanun, yönetmelik, tebliğ ve Ofis tali
matlarına uygun olarak hazırlanmasındaki sorumluluk, Muhasebe Daire Başkanı, Muhasebe Daire
Başkan Yardımcısı ile Bütçe ve Bilanço Şube Müdürüne aittir.
Petrol Ofisi Finansman Daire Başkanlığı, Petrol Ofisi A.Ş.nin aktiflerini, nakdi ve gayri nak
di varlıklarını, şirket ihtiyacı ve iktisadi kurallara göre takip ve kontrol etmek, yönlendirmek ve şir
ketin özelleştirme kapsamındaki işlemleri ile ortaklarla münasebetlerini yürütmek üzere kurulmuş
tur. Ayrıca "Petrol Ofisinin finansman bütçesini oluşturmak ve fınansal durumun yıllık bütçe he
deflerine uygun olarak yürütülmesi hususunda gerekli takibatı yapmak, alınması gerekli tedbirleri
önermek, günlük haftalık ve aylık nakit hareketlerini izlemek, hazırladığı nakit tahminleri dahilin
de şirket ihtiyaçlarını temin etmek, POAŞ'ın borçlanma ve nakit politikasını oluşturmak" amacıy
la Finansman Şube Müdürlüğü kurulmuştur. (Ek: 47)
S) İstanbul Bölge Müdürlüğündeki Yolsuzluk Olavlan Hangi İşlemler Yapılmak Sure
tiyle Gerçekleştirilmiştir.:
,
POAŞ İstanbul Bölge personeli tarafından;
1) Kasada fiilen bulunan para ile kasa kayıtlarının mutabık olması gerektiği halde kasa fazla
sı yaratılmak suretiyle kasadan para alındığı veya doğrudan zimmete para geçirildiği,
2) Tahsilat için bankaya verilen bazı bayilerin çekleri karşılıksız çıktığı halde işleme alınma
dığı, karşılıksız çek bilgilerinin kayıtlara intikal ettirilmediği, böylece provizyon limiti programı
nın devre dışı bırakılarak karşılıksız çek keşide eden bazı bayilere ve özellikle yolsuzluğa adı ka
rışan bayilere mal verilmeye devam edildiği,
3) Kasadan bankaya nakit para çıkışı yapılmış gibi muhasebe kaydı düzenlendiği, ancak para
nın bankaya yatırılmadığı ve zimmet fiili oluştuğu,
4) Bazı bayilerin karşılıksız çeklerinin işleme alınmayarak, sürekli olarak yetkisiz bir şekilde
v
yeni çeklerle değiştirildiği,
5) Bir kısım bayilerin karşılıksız çeklerinin muhasebe kayıtlarında tahsil edilmiş gibi gösteri
lerek imha edildiği,
6) Bayilerden alınan bir kısım çeklerin, muhasebe kayıtlarında bankaya gönderilmiş gibi işle
me alındığı, ancak çeklerin bankaya verilmeyerek yok edildiği,
7) Bazı bayilerin müşteri kredisi kapsamında verdiği çeklerin, zamanında tahsil edilmediği ve
yeni çekler ile yetkisiz bir şekilde değiştirildiği,
.
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-1288) Akaryakıt müşteri kredisi kapsamındaki bazı faturalara, Ticaret Şube Müdürlüğü tarafından
faiz tahakkuk ettirilmediği, bazı faturalara ise eksik faiz tahakkuk ettirildiği,
9) Bazı bayilerin borçlarının muhasebe kayıtlarında tahsil edilmiş gibi gösterildiği, ancak bor
cun başka bayiin hesabına aktarıldığı,
10) Yolsuzluk olaylarını gizlemek amacıyla çek döküm listelerinin, ödeme belgelerinin imha
edildiği, bazen bayi borçlarının ilgisiz hesaplara aktarıldığı, yıl başı hesap açılışlarının, özellikle
çek, banka ve malzeme avansı hesaplarının eksik tutarlar üzerinden gerçekleştirildiği, çok sayıda
hayali kasa tediye ve tahsil fişleri ile mahsup fişlerinin düzenlendiği,
11) Bilançolarda yer alan stok hesaplarında kayıtlı miktarlara göre, ünite tanklarında bulunma
sı gereken akaryakıt miktarlarının noksan olduğu, bilançolarda stok hesaplarının tutmadığı,
12) Miktarlı çalışan maliyet ve hasılat hesaplarında kayıtlı-satışı yapılan - mal miktarının mut
laka karşılıklı olarak birbirini tutması gerektiği halde, aralarında büyük ölçüde farklılık olduğu,
13) Bir kısım bayilerin aldıkları mal bedellerinin geç tahsil edildiği halde, herhangi bir faiz
alınmadığı ve böylece bu bayilere menfaat temin edildiği,
14) Bankalardan alman hesap ekstrelerinin çoğunluğunun ve günlük kasa fişlerinden bir kıs
mın imha edildiği,
15) Kasadan alınan nakit paraların yerine personelin şahsi çekleri ile bir kısım bayilere ait çek
lerin konulduğu, bunların bir süre sonra tahsil edildiği, bu süre zarfında Ofis paralarının adı geçen
ler tarafından sermaye olarak kullanıldığı, bu işlemin Ofis bayileriyle işbirliği yapılarak gerçekleş
tirildiği,
• '
..
16) Bölge arşivinin kanun, yönetmelik ve Ofis talimatlarına uygun olarak düzenlenmediği, bir
çok yerde arşiv adı altında mahaller bulunduğu ekinde sipariş mektubu ve alınan mal miktarını gös
teren belgeler bulunan bayi faturalarından bir kısmının bu dağınıklık içerisinde kaybolduğu,
17) Bazı bayilere nakit karşılığında yapılan satışların yerine çek alındığı, bu çeklerin tahsil
edildiği süreye göre faiz tahakkuk ettirilmediği, böylece bayilere finans imkanı tanındığı,
18) Resmi kurum ve kuruluşlar ile bayi, müşterilerden gelen havalelerin bir kısmının banka
hesaplarına alınmadığı, bir kısmının ise eksik ve fazla tutarlarda ya da mükerrer olarak muhasebe
kayıtlarına intikal ettirildiği,
19) Ofis Yönetim Kurulunca belirlenen kasa ve banka limitlerinin çok üzerinde kasa ve ban
kalarda para bırakıldığı,
20) Kasa, çek, müşteri kredisi ve banka işlemlerinin sorumluluğunun sadece Finansman Şefi
ne bırakıldığı adı geçenin yetkililerce denetlenmediği, çek ve banka hesaplarının mutabakatlarının
yapılmadığı bilanço dönemleri itibariyle, banka teyit yazıları ile mizan bakiyelerinin büyük ölçüde
farklılık arzettiği,
hususlarında işlemler yapılması, yetkililerce alt kademedeki personel tarafından gerçekleştiri
len işlemlerin kontrol edilmemesi suretiyle 1992, 1993 ve 1994 yıllarında İstanbul Bölge Müdür
lüğünde yolsuzluk olayları ve usulsüz işlemler meydana gelmiştir.
Petrol Ofisi A.Ş. Genci Müdürlüğü Merkez Teşkilatı personeli tarafından;
1) İstanbul Bölge Muhasebe servisince 1993 ve 1994 yılında tanzim edilen 6 ara bilanço ile
31.12.1993 yılsonu bilançolarının ekindeki belgelere göre banka, çek, stok, maliyet ve hasılat he
saplarının tutmadığı,
2) Bilanço hesaplarının dönembaşı açılışlarının eksik tutarlar üzerinden gerçekleştirildiği,
3) Yıl sonlarında Genel Müdürlükçe çıkarılan bilanço talimatlarına aykırı olarak bilanço çıka
rıldığı ve bir kısım eklerin bilanço ekine konulmadığı,
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- 129 4) Banka hesaplarında Ofis Yönetim Kurulunca belirlenen kasa ve banka limitlerinin çok üzerinde para bırakıldığı,
5) İstanbul Bölge Muhasebe personelindeki mesleki yetersizlikler bulunduğunun bilindiği hal
de adı geçen Bölgeden gelen bilançoların incelenmeden kabul edildiği,
6) .Petrol Ofisinin toplam satış miktarının yaklaşık % 20'sini karşılayan istanbul Bölgeden
gönderilen paraların kontrol edilmediği, banka hesaplarında bulunduğu belirtilen yüksek miktarda
ki paraların nedeninin araştırılmadığı,
7) 1992 yılından itibaren uygulamaya konulan ve uygulanmaları halinde yolsuzluk olmayaca
ğı iddia edilen bilgisayar programlarının İstanbul Bölge Müdürlüğünde uygulanmadığı hususu, ko
nunun uzmanı daire başkanlıklarınca bilinmesine rağmen, inceleme konusu yaptırılmadığı,
8) Ağustos 1994 ayı içerisinde İstanbul bölgede inceleme yapan komisyon tarafından yolsuz
luk olaylarının önemli belirtileri tesbit edilmesine rağmen, konuların Müfettiş marifetiyle incelettirilmediği,
9) İstanbul Bölge Müdürlüğünde kasa, banka, çek gibi kıymetlerin sayım ve mutabakatıyla gö
revlendirilen Müfettişlerin yolsuzluk olaylarını tesbit edemediği,
10) 1992 yılından itibaren uygulamaya konulan Muhasebe bilgisayar programlarının önemli
eksiklikler içerdiği, bu konuda Müfettişlerce yapılan önerilerin Genel Müdürlük Oluruna bağlan
masına rağmen Muhasebe ve Finansman Daire Başkanlıklarınca dikkate alınmadığı,
11) İstanbul Bölge Müdürü tarafından, Bölgede meydana gelen usulsüz işlemlerin Genel Mü
dürlüğe yazı ile bildirilmesine rağmen konuların inceleme konusu yaptırılmadığı,
12) Ofiste işçi statüsünde Muhasebe Müdürü olarak çalışırken res'en emekliye sevk edilen ve
yeniden sözleşmeli olarak çalıştırılan Mali Koordinatörlerin, 1993 yılı ortalarından itibaren İstan
bul Bölge bilançolarının çıkarılmasına yardımcı olmaları amacıyla adı geçen Bölgeye gönderilme
lerine rağmen, yolsuzluk olaylarını tesbit etmedikleri,
hususlarında işlemler yapılması, denetim görevlerinin yerine getirilmemesi şeklindeki uygula
ma nedeniyle, İstanbul Bölge Müdürlüğünde meydana gelen yolsuzluk olayları ve usulsüz işlemle
rin oluşmasına, artarak devam etmesine ve sonuçta Ofisin mali kaybına sebep olunduğu belirlen
miştir.
6) İstanhul Bölfte Müdürlüğünde Mcvdana Gelen Yolsuzluk ve Usulsüz İşlemler Nede
niyle Ofis Personelinin Sorumlulukları
Petrol Ofisi A.Ş. Merkez ve Taşra Teşkilatında muhasebe işlemlerinin nasıl tekemmül ettiri
leceği, personelin görev yetki ve sorumlulukları, Petrol Ofisi Genel MUdUrlüğU Kasa, Banka ve
Kıymetli Evrak İşlemleri Genel Esasında, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü İmza Yetkileri Genel Esa
sında, 16.11.1988 tarihli (B) 47 sayılı genelgede, Haramidere Anadepo Müdürlüğü ile Bölge Mü
dürlükleri ve Merkez Teşkilatı Kadro Tanımlarında, ayrıca bu konularda değişik tarihlerde yayın
lanan genelge ve talimatlarda belirtilmiş bulunmaktadır. Yolsuzluk olaylarının meydana geldiği
dönemde, Petrol Ofisi A.Ş. Taşra Teşkilatı Kadro Tanımlarında yapılan değişiklikler 16.5.1994 ta
rihli, 194-3101-2/53/9028 sayılı talimatla yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. (Ek: 48,49,50)
a) İstanbul Bölge Müdürlüğü Personeli;
1) Adnan ÇOBAN
Adnan ÇOBAN'ın İstanbul Bölge Müdürlüğündeki görevine muhasebe memuru olarak başla
makla birlikte fiilen veznedarlık vazifesini yapmış, Temmuz 1994 ayından itibaren de Veznedar
olarak görevlendirilmiştir. (Ek:51 )
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mi, kuruluşlara çek ve para yatırmak ve çek işlerini yürütmek, müşteri ve bayilerden akaryakıt ve
madeniyağ bedellerini tahsil etmek, çekleri doldurmak, her akşam satış servisleri ile mutabakat
sağlamak, kasa, çek ve nakit akışını izlemek, kontrolünü yapmak, bilgisayar kasa dökümü ile kasa
defteri mutabakatını sağlamak, günlük düzenlenen tahsil ve tediye fişlerine istinaden kasa sayım
tutanağını düzenlemek bulunmaktadır. Görevlerini ilgili mevzuat ve esaslar uyarınca gereği gibi
yerine getirmemekten, yetkilerini zamanında ve gereğince kullanmamaktan doğacak sonuçlardan
sorumludur. (Ek:49,50)
Bütün bu mevzuat'çerçevesinde, Adnan ÇOBAN; 10/160 Sayılı TBMM Meclis Araştırma Ko
misyonuna verdiği 06.05.1997 tarihli dilekçesinde kendisinin veznedarlıkla bir ilgisinin olmadığı,
vezneye bakmadığı, Bölgede ayak işleri ile ilgilendiği şeklindeki beyanı gerçeği yansıtmamaktadır.
Zira, daha önce Kurum Müfettişlerine verdiği ve 26.12.1994+165-8 sayılı rapor ekini oluşturan
10.11.1994 tarihli yazılı ifadesinde peşin mal satış bedellerini tahsil etmekle görevli Veznedar ola
rak çalıştığını açık bir şekilde ifade etmiştir. Ayrıca, bayilerle ilgili fatura karşılığında tahsilat yap
ması, çek alması, bu nakit ve çekleri bilahare poşet içerisinde Adnan BARLAH'a teslim etmesi
Veznedarlık görevini fiilen yaptığını açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Diğer taraftan, adıgeçen,
Özosmanh Petrol ve şahsına ait çeklerle ilgili getirdiği yorumu belgelerle ispatlayamamıştır. Ayrı
ca, Adnan ÇOBAN, peşin satışlarda yaptığı tahsilatı bir belge karşılığında Finansman Şefi Adnan
BARLAH'a veya bankaya teslim etmemiş, hergün gerçeğe uygun kasa mutabakatı sağlamamıştır.
(Ek: 44 Ek-6 Raporun 162 no'lu eki.)
Bazı bayilerin müşteri kredisi kapsamında verdiği çekleri zamanında tahsil etmemiştir. Şahsı
nın Garanti Bankası, Avcılar Şubesi nezdindeki hesabına ait çekleri kullanmak suretiyle toplam
4.979.425.100.- TL, kardeşlerinin sahip olduğu ve Ofis bayisi olmayan Özosmanh Petrol Şirketi
nin, Tütünbank Avcılar Şubesi nezdindeki hesabına ait çekleri kullanmak suretiyle toplam
11.890.348.400.-TL.lık Ofis parasını kasadan alarak yerine bahsekonu çekleri koymuştur. Bilaha
re, bu çeklerin Ofise ödenmesi sağlansa bile bu sürede Ofis parasını sermaye olarak kullanmış ve
kullandırmıştır. Ayrıca, 1.563.626.058.-TL.hk zimmet fiillerini (emniyeti suistimal) Finansman
Memuru (Fiş Memuru) Nurhan Süreyya SELVİ ile birlikte müştereken ve münferiden işlemişler
dir. Kurumca tesbit edilen bu zimmet fiillerinden dolayı yine Kurum tarafından Adnan ÇOBAN
mahkemeye sevk edilmiştir.
Bunun dışında 10/5 Sayılı TBMM Araştırma Komisyonu Raporunda belirtilen, karşılıksız
çekleri işleme ve kayda almamak, provizyon limiti programını devre dışı bırakmak, müşteri kredi
si kapsamındaki bazı satışlardan faiz almamak, faiz alınıp alınmadığını belgelendirmemek, bazı sa
tışlardan ise eksik faiz tahsil etmek, banka hesap ekstrelerini istememek, mevcutları muhafaza et
memek, tahsil, tediye, mahsup fişlerini gerçeğe uygun düzenlememek, bazı bayi borçlarını ilgisiz
hesaplara atmak gibi suçlamaların Adnan ÇOBAN'la bir ilgisi yoktur. Zira, bu görevler Vezneda
rın yaptığı görevler arasında bulunmamaktadır.
2) Nurhan Süreyya SELVİ
Nurhan Süreyya SELVİ, yolsuzluk olaylarının cerayan ettiği Petrol Ofisi Haramidere Tesisle
ri muhasebe servisinde memur olarak çalışmış 15.10.1993 tarihinden itibarende finansman memu
ru olarak atanmış ve burada fiş memuru olarak görevlendirilmiştir. (Ek:52 )
Nurhan Süreyya SELVÎ'nin görevleri arasında, günlük tahsil ve tediye fişlerini düzenlemek,
üçüncü şahıslara ait çekleri tanzim etmek, tahsil ve tediye fişlerini günlük olarak kasa defterine iş
lemek, kasa defterinin günlük kapanış kaydını yapmak, Finansman Şefliğinin görev alanına giren
işleri yürürlükteki mevzuat dahilinde, şefinin direktifleri doğrultusunda yerine getirmek hususları
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bulunmaktadır. Görevlerini ilgili mevzuat ve esaslar uyarınca gereği gibi yerine getirmemekten,
yetkilerini zamanında ve gereğince kullanmamaktan doğacak sonuçlardan sorumludur. (Ek: 49,50)
Bütün bu mevzuat çerçevesinde, N.Süreyya SELVt; görevi olduğu halde, tahsil-tediye fişleri
düzenlerken ekinde bulunan belgeleri kontrol etmemek, ödeme ve tahsilat evrakında yer alan tutar
lardan farklı tahsil-tediye fişi düzenlemek, zamanında tahsil edilmeyen müşteri kredi çekleri yeri
ne başka çeklerin konulmasını teminen tekrar kasa fişi düzenlemek, dolayısıyla bayi borçlarına ye
ni vade tanımak suretiyle Ofisi finansman kaybına uğratmış, 1.563.626.058-TL.lık zimmet fiilleri
ni (emniyeti suistimal) Veznedar Adnan ÇOBAN ile birlikte müştereken ve münferiden işlemişler
dir. Mezkûr zimmet tutarının oluşmasına dair kasa fişlerini kendisinin kestiğini, gerek Ofis Müfet
tişlerine, gerekse Komisyonumuza verdiği ifadelerinde kabul etmiştir. Bu fiillerinden dolayı N.Sü
reyya SELVÎ Kurum tarafından mahkemeye verilmiştir.
Yukarıda belirtilen fiilleri dışında 10/5 sayılı TBMM Araştırma Komisyonu Raporunda belir
tilen diğer suçlamalar, N.Süreyya SELVİ'nin Finansman Memuru (Fiş Memuru) olması hasebiyle
yapması gereken görevleriyle ilgisi bulunmamaktadır.
3) Adnan BARLAH
Adnan Barlah, yolsuzluğun yapıldığı POAŞ Haramidere Tesislerinde 18.11.1987 tarihinde
Muhasebe Kısım Şefi, 07.04.1992 tarihinde Muhasebe Kısım Amiri, İstanbul Bölge ile Haramide
re Deponun birleşmesinden sonra da 15.10.1993 tarihinde Finansman Şefi görevlerine getirilmiş
tir. (Ek:53 )
'
Adnan BARLAH'in görevleri arasında; günlük işlemleri düzenlemek ve kontrolünü yapmak,
mutabakatını sağlamak, ödeme ve tahsilatlara ait çeklerin tanzimi, kabulü ile muhafazasını sağla
mak, her güne ait kasa ve banka bakiyelerini Genel Müdürlüğe bildirmek, banka muamelatını ta
kip etmek ve mutabakatını yapmak, banka havale talimatlarını düzenlemek, KDV ile ilgili işlem
leri takip etmek, yatırılması veya geri alınmasını sağlamak, emanet paraları ve avansları kontrol et
mek, tanzim edilen tahsil ve tediye fişlerini günlük olarak işletmek ve kasa defterinin günlük kapa
nış kaydını yapmak, vezne muamelatını yakından takip etmek ve yasal ödemeleri muhasebeleştirmek bulunmaktadır. Görevlerini ilgili mevzuat ve esaslar uyarınca gereği gibi yerine getirmemek
ten, yetkilerini zamanında ve gereğince kullanmamaktan doğacak sonuçlardan sorumludur.
(Ek:49,50)
Bütün bu mevzuat çerçevesinde, Adnan BARLAH;
a) Kasada fiilen bulunan para ile kasa kayıtlarının mutabık olması gerektiği halde kasa fazla
sı oluşturulmak suretiyle kasadan para almak veya doğrudan zimmete para geçirmek,
b) Tahsilat için bankaya verilen bazı bayilerin çekleri karşılıksız çıktığı halde işleme almamak,
karşılıksız çek bilgilerini kayıtlara intikal ettirmemek, böylece, provizyon limiti programının dev
re dışı bırakılarak karşılıksız çek keşide eden bayilere ve özellikle yolsuzluğa adı karışan bayilere
mal verilmesine neden olmak,
c) Kasadan bankaya nakit para çıkışı yapılmış gibi muhasebe kaydı düzenlemek, ancak para
yı bankaya yatırmamak ve zimmet fiilinin oluşmasına neden olmak,
ç) Bazı bayilerin karşılıksız çeklerini işleme almayarak, sürekli olarak yetkisiz bir şekilde ye
ni çeklerle değiştirmek,
d) Bir kısım bayilerin karşılıksız çeklerinin muhasebe kayıtlarında tahsil edilmiş gibi göstere
rek imha etmek,
e) Bayilerden alınan bir kısım çeklerin, muhasebe kayıtlarında bankaya gönderilmiş gibi işle
me almak, ancak, bankaya vermeyerek yok etmek,
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ni çekler ile yetkisiz bir şekilde değiştirmek,
g) Müşteri kredisi karşılığında mal alan bayilerden eksik faiz almak,
ğ) Bazı bayilerin borçlarının muhasebe kayıtlarında tahsil edilmiş gibi göstermek, ancak, bor
cu başka bayiin hesabına aktarmak,
h) Yolsuzluk olaylarını gizlemek amacıyla, çek döküm listelerini tanzim etmemek, bunlardan
bir kısmını yok etmek, ödeme belgelerini imha etmek, bazen bayi borçlarını ilgisiz hesaplara ak
tarmak, yılbaşı hesap açılışlarının özellikle, çek banka ve malzeme avansı hesaplarının eksik tutar
lar üzerinden gerçekleştirmek, çok sayıda hayali kasa tediye ve tahsil fişleri ile mahsup fişleri dü
zenlemek,
ı) Bankalardan alınan hesap ekstrelerinin tamamına yakını ile bir kısım günlük yevmiye dos
yalarını imha etmek,
i)Bazı bayilerin aldıkları mal bedellerini geç tahsil ettiği halde, temerrüt faizi almamak, bayi
lere menfaat temin etmek,
j) Kasadan alınan nakit paraların yerine Adnan ÇOBAN'a ait 4.797.425. lOO.-Tllık, Özosmanh Petrol'e ait 11.890.348.400.-TL.lık, Tahir KÜÇÜKKINAY'a ait 1.314.238.047.-TLlık, Aygün
Petrol'e ait 5.909.770.900.-TL.lık Doğan Petrol'e ait, 5.973.247.000.-TL.lık, Seçkin Petrole ait
3.177.733.897.-TL.hk ve Isı-Pet'e ait 6.281.051.56 l.-TL.lık olmak üzere toplam 38.211.576.858.TL.lık çekin konulmasını sağlamak, bahsekonu çeklerden Isı-Pet'e ait 1.404.577.737.-TL.lık bölü
münü tahsil etmemek, diğerlerinin ise belli bir sürede tahsil edilmesiyle Ofis parasını sermaye ola
rak kullandırmak, herhangi bir faiz almamak ve bütün bu işlemleri adıgeçenlerle birlikte işbirliği
yapmak suretiyle gerçekleştirmek,
k) Bazı bayilere nakit karşılığında yapılan satışların yerine çek almak, bu çeklerin tahsil edil
diği süreye göre faiz tahakkuk ettirmemek, bayilere finans imkanı tanımak,
1) Resmi kurum ve kuruluşlar ile bayi, müşterilerden gelen havalelerin bir kısmını banka he
saplarına almamak, bir kısmının ise eksik ve fazla tutarlarda ya da mükerrer olarak muhasebe ka
yıtlarına intikal ettirmek,
m) Ofis Yönetim Kurulunca belirlenen kasa ve banka limitlerinin çok üzerinde bankalarda pa
ra bırakmak,
n) Yukarıda belirtilen fiilleri dikkate alınmak suretiyle;
Şafak Petrol
71.690.715.İzcan Petrol
1.151.687.936.Altıniş Petrol
48.116.324.Kayrak Petrol
7.596.155.107.Hora Petrol
24.012.906.735.Özden Petrol
576.809.Kök Petrol
16.792.884.923.Isı-Pet
75.753.787.131.Kime ait olduğu daha sonra Ofisçe
belirlenecek
59.379.068.Adnan BARLAH'in fiili
zimmet tutarı
242.364.032.olmak üzere toplam 125.729.548.700.- TL tutarındaki ana para Ofis zararının oluşmasına se
bep olmak,
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o) Ayrıca;
1) Geç tahsil edilen çeklere ait gecikme
86.204.281.faizi (KDV Dahil)
2) Bayilerden alınmayan karşılıksız çek faizi ve
966.291.538.tazminatı (KDV Dahil)
3) Kredili madeniyağ satışlarına ait gecikme
112.671.935.faizi (KDV Dahil)
4) Müşteri kredilerine ait gecikme faizi (KDV Dahil)30.473.162.576.5) Eksik tahsil edilen müşteri kredisi faizi
2.842.731.221.(KDV Dahil)
olmak üzere toplam 34.481.061.551.-TL tutarında, Ofisi finans kaybına uğratmak,
ö) Yolsuzluk olaylarının ortaya çıkmasından sonra Özden Petrolden 9.981.334.300.- TL., As
ya Petrolden 5.156.419.860.-TL, İzcan Petrolden 324.934.899.-TL, Kök Petrolden 1.005.183.700.TL.lık cari hesap alacağının borçlarına mahsup edildiği, icra kanalıyla 29.096.000.-TL. tahsil edil
mesi ve Kök Petrolün daha önce Kurum tarafından mahkemeye intikal ettirilen 17.277.551.424.TL. karşılıksız çek borcu dikkate alındığında, Finansman Şefi olarak görev yaptığı dönemde, Ofis
aleyhine bayilere menfaat temin etmek,
konularında kusurlu bulunmuş ve bu davranışlarını kasdi yaptığı belirlenmiştir. Adnan BARLAH, yapmış olduğu bu fiillerinden dolayı Kurum tarafından mahkemeye verilmiştir.
Esasen, vezne, kasa, banka, müşteri kredisi, çek gibi ayrı ayrı kişilerce yapılması gereken iş
lemlerin Adnan BARLAH'ta toplanması ve bu kişinin amirlerince kontrol edilmemesi adıgeçenin
yolsuzluk yapmasına ortam hazırlamıştır. Bu nedenle adıgeçenin 10/160 Sayılı TBMM Araştırma
Komisyonuna verdiği 06.05.1997 tarihli dilekçesinde bazı hususları amirlerinin sözlü talimatı ile
yerine getirdiği, bazı fiilleri de işlerinin çokluğu nedeniyle yaptığı, bunları birer basit hata olarak
beyan etmesi tatmin edici değildir ve gerçekle bağdaşmamaktadır. (Ek: 43)
Adnan BARLAH'ın Finansman Şefliği görevine Nisan 1992 ayı ortalarında başlamasından
yaklaşık 10 gün sonra, Mustafa YÜCEFER'in sahibi olduğu Hora Petrolün çeklerine vade tanıma
ya başlamış, bir kaç ay sonra bu işleme Isı-pet'in çekleride dahil edilmiş, bilahare 1992 yılının son
larına doğru Isı-pet ve Hora Petrolün mal bedellerini tahsil etmemeye başlamıştır. Aynı yıl, Ofis
kasasından alman yaklaşık 6 Milyar TL. nakit yerine Isı-pet'in çekleri konulmuş ve bu çeklerden
yaklaşık 1,4 Milyar TL.lık bölümü halen tahsil edilmemiştir. Bu işlemi ise Isı-pet ile işbirliği ya
parak gerçekleştirmiştir. Zira, mal alımı olmadan, hiç bir basiretli tüccarın çek bedelini Ofise öde
mesi düşünülemez. Daha sonra ise İstanbul Bölge yolsuzluk olaylarına adı karışan bayilerin mal
bedellerini tahsil etmemiştir.
Öte yandan Komisyonumuzca, Adnan BARLAH'ın üzerinde zimmet olarak yaklaşık 242 Mil
yon lira gibi az bir rakam zimmet olarak gözükse de, adıgeçenin yolsuzluğa adı karışan bayilere
menfaat sağlaması nedeniyle bu kişi ve firmalardan miktarları şu an tesbit edilemeyen büyük mik
tarda çıkar sağladığı kanaatine varılmıştır.
4) Zehra ÖZGEN
İstanbul Bölge Muhasebe Müdürlüğü Kredi Tahsilat ve Cari Hesap Şefi görevine 15.10.1993
tarihinde ataması yapılmıştır. Görevleri arasında, Genel Müdürlükçe Kredi Genel Esasları doğrul
tusunda, verilmesi öngörülen kredilerin bayilerce kullanılmasını sağlamak, kredi genel esasları
doğrultusunda kredilerin ödeme ve geri ödeme planlarını yapmak, muhasebe kayıtlarını tutmak,
kredilerin zamanında ödenmesini takip etmek, kredi karşılığında alman teminat mektuplarını mu
hafaza etmek, resmi ve mukaveleli müşteriler ile olan ilişkilerden doğan borç ve alacakların takibi
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ve Ofis arasında anlaşma sağlanamadığı takdirde sorunun yasal yollardan çözümlenmesi için ko
nuyu Hukuk Müşavirliğine iletmek, bayilerin cari hesaplarını takip ederek mutabakatını sağlamak,
özel ve tüzel kişilerce verilen teminat mektubu, tahvil ve bonoları almak ve muhafaza etmek, kıy
metli evrakın vadelerini takip etmek, vadesi geçenlerin tahsili veya süre uzatımı için banka ile te
masa geçmek, işi biten teminat mektuplarım bankaya iade etmek, kıymetli evrakın muhasebe ka
yıtları ve kasa mevcudu ile mutabakatlarını sağlamak, yıl sonu itibariyle envanterlerini hazırlamak,
emanet mal çeklerinin satılması ve geri dönüşünü takip etmek bunları hesaba almak bulunmakta
dır. (Ek: 49,50)
İstanbul Bölge yolsuzluk olayları Finansman Şefliğinin görev alanında bulunan kasa, çek ve
banka hesapları ile Kredi Tahsilat ve Cari Hesap Şefliğinin görevine giren müşteri kredileri üzerin
de meydana gelmiştir. Müşteri kredileri ise, 1992 yılından itibaren Adnan BARLAH tarafından ta
kip edilmektedir. Bu durum, Muhasebe Müdürü Necla TOPRAK Muhasebe Müdür Yardımcısı
Beyhan ÖKTEN, Finansman Şefi Adnan BARLAH ile Kredi Tahsilat ve Cari Hesap Şefi Zehra
ÖZGEN tarafından, Komisyonumuza verilen bilgi ve ifadelerde yer almıştır. (Ek: 45)
Amirlerince kendisine görev verilmeyen konularda Zehra ÖZGEN'i sorumlu tutmak mümkün
değildir. Yolsuzluk olaylarının ilk defa ortaya çıkmasından sonra Ofis Müfettişlerince yapılan so
ruşturmalarda Zehra ÖZGEN'in de ifadelerine başvurulmuş ancak, adıgeçen herhangi bir kusur atfcdilmemiştir. (Ek: 15 Raporun 134 ve 135 no'lu ekleri)
POAŞ Genel Müdürlüğünce Mayıs 1993 ayından itibaren uygulamaya konulan provizyon li
mitleri programına göre" bayilerin 5 gün opsiyonlu açık çek karşılığında alabilecekleri mal miktarı
nı belirlemek amacıyla, provizyon limitlerini artırma yetkisi ve sorumluluğu Bölge Müdürüne ve
rilmiştir. Çeki karşılıksız çıkan bayilerin, açık çek karşılığında mal almalarının engellenmesi için
de provizyon limiti programına ceza kodu konulmuştur. Karşılıksız çekler ise Finansman Şefliğince takip edilmekte, kasa, banka ve çek işlemleri anılan Şeflikçe yürütülmektedir.
Provizyon limitlerinde yapılacak değişiklikler, için Bölge Müdürüne şifre verilmiştir ve deği
şiklikler hangi bilgisayar ekranından girilirse girilsin, kayda alınmakta ve saklanmaktadır. Ancak,
provizyon limiti programının eksik tarafı, değişiklik giren kişilere özel şifre verilerek sözkonusu
değişiklikleri kimin girdiğinin kayıtlarda yer almaması ve dolayısıyla sorumlu tutulamamasıdır.
Giriş şifresini herhangi bir şekilde öğrenen art kişilerin yaptıkları değişiklikler sadece ekran tanı
ma olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı ekran, değişik muhasebe personeli tarafından sürekli kulla
nıldığı dikkate alındığında bilgisayar ekranının tahsis edildiği kişilerin gereksiz yere sorumlu tutul
masına neden olmaktadır. (Ek: 54)
İstanbul Bölge Müdürlüğünde ise yolsuzluğun yapıldığı dönemde Bölge Müdürünün odasın
da bilgisayar ekranının olmaması nedeniyle, Bölge Müdürü Necdet ÖZGEN tarafından, provizyon
limitlerini artırma yetkisi Muhasebe Şube Müdürü Erol YILDIRIM'a verilmiştir. Provizyon limiti
programının uygulamaya konulmasından yaklaşık 1,5 ay sonra adı geçen görevinden alınarak ye
rine Necla TOPRAK tarafından kullanılmıştır. İstanbul Bölge Müdürlüğünün Nişantaşı'ndan Haramidere'ye taşınmasından sonra, limit artırma yetkisinin Bölge Müdürünce Haramidere Tesisle
rinde bulunan Bölge Müdür Yardımcısına veya bu tesislerde görev yapan diğer personele verilme
si teknik bir zorunluluktur. Zira, Nişantaşı'nda görev yapan Bölge Müdürünün bilgisayar ekranın
dan Haramidere Tesislerindeki bilgisayar programlarına ulaşması ancak, Gemi İşletme bilgisayarı
aracılığıyla olabilmekte ve bu da çok uzun zaman almaktadır. Bilgisayar kapasitelerinin yükseltil
mesine rağmen şu an bile, İstanbul Bölge Müdürlüğünde provizyon limiti artırma şifresi, Harami
dere Tesislerindeki Bölge Müdür Yardımcısı tarafından kullanılmaktadır.
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-13510/5 Sayılı Meclis Araştırma Komisyonu adına görev yapan 15 kişilik Ofis personelinden olu
şan komisyonun Başkam Müfettiş Gökhan EREN'in düzenlemiş olduğu 11.11.1996 tarihli, 26/11
sayılı Soruşturma Raporunun, "SONUÇ" bölümünde:
"İstanbul Bölge Müdürlüğünde bugüne kadar belirlenen usulsüz işlemlere ilişkin kusur ve so
rumluluğun haricindeki ilave mahiyetteki kişi kusur ve sorumluluğun tesbit edilmesi ile ilgili ola
rak yapılan incelemeler sonucunda;
Bilindiği üzere, Petrol Ofisi A.Ş. Genel Müdürlüğünde meydana gelen yolsuzluk ve usulsüz
lük iddialarını tetkik amacıyla kurulan 10/5 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komis
yonu tarafından görevlendirilen Başbakanlık Başmüfettişi R.Tarık LÜLEÇ, Başbakanlık Müfettiş
leri Mehmet ÖZTÜRK, Ahmet MUTLU ve Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Aslan KAYA ve
Turan EMEKSİZ'den oluşan inceleme grubuna yapacakları çalışmalar için gerekli çalışma ortamı
nın sağlanması ve ihtiyaç duyulan konularda çalışmalarına yardımcı olunması hususunun Komis
yon başkanlığının 03.06.1996 + 17.01.0 GEÇ 10/15-11 sayılı talimatı ile emredildiği,
Nitekim, 21.08.1996 tarih ve 030/724 sayılı Genel müdürlük Oluru ile İstanbul Bölge Müdür-,
lüğündeki yolsuzluk olaylarının ilave mali boyutunun, mahiyetinin ve personel kusurundaki teker
rür durumunun tesbiti maksadıyla bir çalışma yapılmasının uygun görüldüğü, bu amaçla Müfettiş
liğimiz koordinatörlüğünde teşekkül edilen komisyonun 12.09.1996 tarihi itibariyle çalışmalarına
başladığı,
Bu çerçevede, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişi Mehmet ÖZTÜRK ile yolsuz
luk olaylarında bu güne kadar tesbit edilenler haricindeki ilave kişi kusur ve sorumluluğunun tes
biti için müştereken çalışmalarda bulunulduğu,
16.04.1993 tarihli Genelge B(29) ve Genelge C(4) uyarınca; bayilerin tesbit edilen limitlerin
den fazla mal taleplerinin nakit veya blokeli çekle karşılanacağı, bayinin teminat mektubu verme
si halinde limitin teminat mektubu tutan kadar yükseltileceği, bayinin belirlenen limitinin her mal
çekişinde mal bedeli tutarından düşeceği, mala ait bedelin tahsil edilmesi halinde ise limitin çeki
len mal bedeli kadar yükseleceği, provizyon limitlerinin el ile değiştirilmesinden ünite amirlerinin
sorumlu olduğu,
Provizyon limiti artışlarının Bölge Müdür Yardımcılığına bağlı TXA, Kredi Takip ve Cari He
sap Şefliğine bağlı TXB6, TXB 5 Muhasebe Şube Müdürlüğüne bağlı LTO, 06.05.1994 tarihinden
itibaren TXA7 klavyeleri vasıtasıyla gerçekleştirildiği,
Kredi Takip ve Cari Hesap Şefliğinde bulunan TXB6 ekranının 18.07.1994 tarihinden itibaren
Muhasebe Müdür Yardımcısının odasına, 22.11.1994 tarihinden itibaren tekrar krediler servisine
tahsis edildiği,
Provizyon limitleri üzerinde yetkisiz personel tarafından değişiklik yapıldığı,
Kök Petrolün çeklerinin karşılıksız çıkması, provizyon limitlerinin yetkisiz personel tarafın
dan değiştirilmesi hususunun Başmüfettişler Ali AKÇİN, Bülent BATUR ve Şükrü GÖKSU tara
fından incelenmesi sonucunda hazırlanan 27.01.1994 + 166/2 sayılı Soruşturma Raporunda Disip
lin yönünden başlığı altında o dönemde önce Kredi Tahsilat ve Cari Hesap Şefi ve daha sonra da
Muhasebe Şube Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüten Zehra OZGEN'in durumunun disiplin yö
nünden değerlendirilmediği,
Ancak, 17.10.1994 tarihine kadar Kredi Tahsilat ve Cari Hesap Şefi, bu tarihten itibaren Mu
hasebe Şube Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Zehra OZGEN'in yukarıda ayrıntılı olarak arz
ve izah edilen hatalı işlemlerde sorumluluğunun bulunduğu,
Diğer yandan, Petrol Ofisi A.Ş. İstanbul Bölge Müdürlüğü Kadro Tanımları uyarınca; Ticaret
Şube Müdürünün "bağlı şefliklerin görevlerini etkinlikle yerine getirmesi için düzenleme tedbirle
rinin alınması" Akaryakıt Şefinin ise "kredili olarak yakıt alan bayilerin siparjş mektuplarının üzeTürkiye Büyük Millet Meclisi
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-136rine muhasebe birimince kredi şerhinin düşülmesini ve kredisi varsa mal verilmesini sağlama" hu
suslarında görevli kılınmış bulunduğu,
Yapılan incelemelerde, provizyon limiti uygulanmasının yürürlüğe girmesinden evvel müşte
ri kredisi kullanan bayilerin kredili çekişlerine ait sipariş mektuplarının büyük bir kısmında bayiin
kredi durumunun uygun olup olmadığına dair herhangi bir ibarenin mevcut bulunmamasına rağ
men kredili olarak fatura düzenlendiği,
Dolayısıyla, 1992 yılı sonu itibariyle müşteri kredisi kullanan bazı bayilere bilanço ekinde bu
lunan teminat mektubu tutarlarının üzerinde kredili satış yapılmasına sebebiyet verildiği,
Öte yandan, dönemin Ticaret Şube Müdürü ve Akaryakıt Şefinin provizyon limiti uygulama
sının yürürlüğe girmesini müteakip limiüerin kısa süreler içerisinde bayi talepleri doğrultusunda
değiştirildiği hususunu bilmelerine rağmen gereken tedbirleri almadığı,
sonuç ve kanaatine varılmıştır.
Bu itibarla;

• A)CEZAİY0NPEN;.
Krediler Takip ve Cari Hesap Şefliğini yürüttüğü sırada bayilerin provizyon limitlerini usul
süz olarak yükseltmek suretiyle Petrol Ofisi A.Ş.'nin zarara uğratılmasına ortam hazırlayan sözleş
meli personel statüsündeki Zehra ÖZGEN'in Türk Ceza Kanununun tatbikatında suç teşkil eden fi
illeri hakkında bilahare izahname tanzim edilecektir.
BVDİSİPLİN YÖNÜNDEN:
17.10.1994 tarihine kadar Kredi Tahsilat ve Cari Hesap Şefi, bu tarihten itibaren Muhasebe
Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı süre zarfında şefliğine bağlı TXB6 ve TXB kodlu klavye
ler ile 17.10.1994 tarihinden itibaren Muhasebe Şube Müdür Yardımcısı ve 22.11.1994 günü tek
rar krediler servisine bağlı olan TXBO klavyesi ile bayilerin provizyon limitlerini yetkisi bulunma
dan ve usulsüz olarak artırmak suretiyle bayilere açık çekle ve kredili akaryakıt teslimatı yapılma
sına, Ofis zararının meydana gelmesine ortam hazırlayan sözleşmeli personel statüsündeki Zehra
ÖZGEN'in Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin 86-n maddesi hükmü uyarınca "SÖZLEŞMENİN
FESHl" cezası ile,
Provizyon limiti uygulamasının yürürlüğe girmesinden önce müşteri kredisi kullanan bayile
rin kredili çekişlerine ait sipariş mektuplarının büyük bir kısmında bayinin kredi durumunun uygun
olup olmadığına dair herhangi bir meşruhat bulunmamasına rağmen kredili olarak fatura düzenlen
mesine, 1992 yılı sonu itibariyle müşteri kredisi kullanan bazı bayilere mevcut teminat mektubu tu
tarlarının üzerinde kredili satış yapılmasına sebebiyet veren ve provizyon limiti uygulamasının yü
rürlüğe girmesini müteakip limitlerin kısa süreler içinde bayi talepleri doğrultusunda değiştirildiği
hususunu bilmelerine rağmen gereken tedbirleri almayan halen İşletme Müdürlüğü görevini yürü
ten Recep KARADUMAN ve Ticaret Şefi Hasan AYDOĞMUŞ'un 14. Dönem Toplu İş Sözleş
mesinin 76. CCB 1. maddesi uyarınca'İKİ YEVMİYE KESİLMESİ" cezası ile,
tecziye edilmeleri
uygun mütalaa edilmektedir.
C) İDARİ YÖNDEN:
Halen İşletme Şube Müdürlüğü görevini yürüten Recep KARADUMAN ve Ticaret Şefi Ha
san AYDOĞMUŞ'un Raporumuzda ayrıntılı olarak açıklanan hatalı işlemlerinin Ofisin zarara uğ
ramasına ortam hazırlaması ve bu konuda gereken tedbirleri almamaları sebebiyle idari görevleri
nin kaldırılarak kadrolarına uygun başka bir göreve atanmaları uygun bulunmaktadır.
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- 137 D) OFİS ŞAHSÎ HAKKI YÖNÜNDEN:
istanbul Bölge Müdürlüğünde meydana gelen yolsuzluk ve usulsüz işlemler neticesinde orta
ya çıkan ofis zararı ile ilgili olarak petrol Ofisi A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 26.12.1994
+ 165/8, 27.01.1995 + 166/1,04.05.1995 + 167/1 sayılı Soruşturma Raporları tanzim edilmiş, ay
rıca bugüne kadar belirlenen usulsüz işlemler haricindeki usulsüz işlemlerin tesbit edilmesini teminen oluşturulan komisyon marifetiyle çalışmalara devam edilmektedir."
ifadelerine yer verilmiştir. (Ek: 55)
Bahsekonu raporun işleme konulmasından sonra Petrol Ofisi Teftiş Kurulu Başkanlığınca POAŞ Müfettişi Gökhan EREN'e yazılan 19.12.1996 tarih, 1729/46 sayılı yazıda;
"İstanbul Bölge Müdürlüğü personeli Zehra ÖZGEN, Recep KARADUMAN ve Hasan AYDOĞMUŞ hakkında düzenlediğ iniz 11.11.1996 + 26/11 sayılı soruşturma raporu, 14.11.1996 tari
hinde Başkanlığımıza sunulmuştur.
Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 7/g bendine göre raporu inceleyen Başkanlığımız Zehra ÖZGEN'in izinli, istirahatli veya sıhhi izinli ve görevde bulunduğu günlerin dikkate alınmadığını be
lirleyerek, Zehra ÖZGEN'in görevde bulunmadığı günlerin dikkate alınmasını istemiştir.
Bunun üzerine, Zehra ÖZGEN'in, yıllık ve sıhhi izinli olduğu tarihleri gösterir liste tarafınız
dan rapora eklenmiştir.
Buna rağmen, Zehra ÖZGEN'in, 9-26/Kasım/1993 (Yol hariç) tarihleri arasında İzmit Bölge
Müdürlüğünde muhasebe seminerinde bulunduğu adıgeçenin savunmasından öğrenilmiştir.
Başkanlığımızca yapılan araştırmada Zehra ÖZGEN'in seminerde bulunduğu tarihlerin doğru
olduğu, bu süre içerisinde Haramidere ünitesinde provizyon limiti programına yapılan girişin de ra
pora koyduğunuz ekler ile Zehra ÖZGEN'e mal edildiği anlaşılmıştır.
Zehra ÖZGEN'in çok sayıda benzer işleminin bulunması nedeniyle bu durum sonucu değiş
tirmemektedir.
Ancak, Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 10. maddesinde Müfettişlerin yaptıkları çalışmalar ve
hazırladıkları raporlardan, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumlu oldukları belirtilmektedir.
Bundan dolayı, göreve karşı kayıtsızlık gösterilmemesi ve ilgisiz kalınmaması, verilen emir ve
görevlerin tam ve zamanında yapılması hususunda bir defaya mahsus "Yazılı Olarak Dikkatinizin
Çekilmesi" 17.12.1996 + 030/1275 sayılı Onay ile uygun görülmüştür."
ifadelerine yer verilmiştir. (Ek: 56 ) Dolayısıyla adı geçen Müfettişin eksik inceleme yaptığı
ortaya çıkmıştır.
Zehra ÖZGEN'in Komisyonumuza verdiği 14.03.1997 tarihli dilekçesi ve eki belgeler ince
lendiğinde de, Krediler Tahsilat ve Cari Hesap Şefliğine TXB6 no'lu ekranın tahsis edildiği ve adı
geçenin görevde bulunmadığı zamanlarda da (izinli, geçici görevli) sözkonusu ekrandan bayilerin
provizyon limitlerinin artırıldığı anlaşılmıştır. (Ek: 57)
Bayilerin provizyon limitlerinin artırılmasındaki sorumluluk, Ofis talimatları uyarınca Bölge
Müdürü Necdet ÖZGEN'e aittir. Sözkonusu değişiklikleri yapacak şifrenin; Muhasebe Eski Mü
dür ve daha Sonra Bölge Müdür Yardımcısı Erol YILDIRIM'a, Muhasebe Müdürü Necla TOPRAK'a, Kredi Tahsilat ve Cari Hesap Şefi Zehra ÖZGEN'e veya daha başka kişilere verilmesi,
Necdet ÖZGEN'in sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.
Öteyandan, bayilerin provizyon limitlerinin artırılması nedeniyle Ofis kayba uğramamış, esas
yolsuzluk olayları Müşteri kredisi kapsamında bayilere verilen akaryakıt ve madeniyağ bedelleri
nin ödenmemesi şeklinde meydana gelmiştir.(Ek: 19,41)
Bayilerin karşılıksız çekleri ilgili bankadan Finansman Şefliğince alınmakta ve karşılıksız çek
takip programına girilerek bayilerin provizyon limiti programı aracılığıyla açık çekle mal almaları
engellenmektedir. Karşılıksız çeki işleme alınmayan bayilerin durumu ise provizyon limiti prograTürkiye Büyük Millet Meclisi
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tadır.., Müşteri kredisi kapsamında teminat mektubu karşılığında bayilere verilen mal miktarlarının
sözkonusu provizyon limiti ile bir ilgisi bulunmamaktadır.
Yolsuzluk olaylarının meydana geldiği dönemde müşteri kredisi kullanan bayilere bu amaçla
Ofise verdikleri teminat mektupları kadar mal verilmesini teminen bilgisayar programlarıyapılmamıştır.
5) Beyhan ÖKTEN
Beyhan ÖKTEN, İstanbul Bölge Muhasebe Servisinde; 26.08.1997 tarihinde Bayi Cari Hesap
Kısım Şefi, 20.04.1989 tarihinde Muhasebe Kısım Amiri, 15.10.1993 tarihinde Muhasebe Şube
Müdür Yardımcısı ve yolsuzluk olaylarının ortaya çıkmasından sonra 08.12.1994 tarihindede Mu
hasebe Şube Müdürü görevlerine atanmıştır. (Ek: 58)
İstanbul Bölge Yolsuzluk olaylarının meydana geldiği 1992,1993 ve 1994 yıllarında Muhase
be Kısım Amirliği ve Muhasebe Şube Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. (Ek: 58)
Petrol Ofisi Bölge Muhasebe Şube Müdürlükleri; günlük satışı yapılan akaryakıt, madeniyağ,
gres ve antifirizlerin bedellerini tahsil etmek, ilgili birimlerle mutabakat sağlamak, tüm muhasebe
işlemlerini günlük para akışını mevzuatlara uygun olarak izlemek ve gerekli önlemleri zamanında
almak amacıyla kurulmuştur.(Ek: 49,50)
Görevlerinin gereği gibi yerine getirilmemesinden, yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmamasından (normal ve olağanüstü durumlarda yetki aşımı, yetkiyi eksik kullanma ya da kul
lanmama sorumluluğu yüklenmemekten) doğacak olumsuz sonuçlardan kısım Amiri (Şube Müdür
Yardımcısı) Şube Müdürüne karşı sorumludur. (Ek: 49,50)
Bütün bu mevzuat çerçevesinde, Beyhan ÖKTEN; Nakit akışını izlememek, tahsil ve tediye
fişlerini imzalamamak, fişlerin ekindeki belgelerin doğru olup olmadığını kontrol etmemek, banka
hesaplarını ve banka bakiyelerini kontrol dışı tutmak, tasfiye etmemek, bankalar ile mutabakat sağ
lamamak, bekletilen çekler ile ilgili döküm listelerini kasa fişlerinin ekine konulmasını sağlama
mak, alman çeklerin tahsil edilip edilmediğini izlememek, karşılıksız çekler üzerinde gerekli işlem
lerin yapılıp yapilmadığmı kontrol etmemek, bu suretle provizyon limiti programını devre dışı bı
rakarak mal verilmemesi gereken ve karşılıksız çek keşide eden bazı bayilere mal verilmesine ne
den olmak, günlük kasa bakiyelerinin kayıtlara uygun olup olmadığına bakmamak, bilanço dönem
lerinde mizanlarda kayıtlı banka bakiyeleri ile banka yazılarında ve ekstrelerinde yer alan bakiye
lerin farklı olmasına rağmen nedenlerini araştırmamak, ayrıca yine bilanço dönemlerinde satış-maliyet hesapları arasında miktar yönüyle farklılık olmasına karşın, bunların nedenlerine bakmamak,
görevleri dahilinde bulunan işleri, ayrıca, kasa, banka, alınan çekler, müşteri çekleri gibi hesaplar
la ilgili işlemleri sadece Adnan BARLAH'ın sorumluluğuna bırakmak, bu şekilde görevini kötüye
kullanmak suretiyle kusurlu bulunmuştur. Bu fiillerinden dolayı Beyhan ÖKTEN, Kurum tarafın
dan mahkemeye verilmiştir.
Beyhan ÖKTEN tarafından 10/160 Sayılı TBMM Araştırma Komisyonuna yerilen 06.05.1997
tarihli dilekçede bilanço dönemlerinde banka hesaplarının tutmadığı konusunda Genel Müdüriiik
Muhasebe Daire Başkanlığınca kendilerine herhangi bir uyarının gelmediğini beyan etmiştir. (Ek:
59)
Yukarıda belirtilen konuların dışında, 10/5 Sayılı TBMM Araştırma Komisyonu Raporunda
Beyhan ÖKTEN ile ilgili olarak kasadan para almak ve doğrudan zimmete para geçirmek, bayi
çeklerini imha etmek, belgeleri yok etmek şeklindeki suçlamaları ortaya koyacak belgeye ve bilgi
ye rastlanmamıştır.
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Necla TOPRAK, İstanbul Bölge Muhasebe Servisinde 27.04.1976 tarihinde memur olarak gö
reve başlamış, 07.10.1997 tarihinde Stok Satış Kısım Şefi, 20.11.1991 tarihinde Muhasebe Kısım
Amiri, 29.06.1993 tarihinde de Muhasebe Şube Müdürü olmuştur. (Ek: 60)
İstanbul Bölge yolsuzluk olaylarının meydana geldiği 1992, 1993 ve 1994 yıllarında Muhase
be Kısım Amirliği ve Muhasebe Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur.
Petrol Ofisi Bölge Muhasebe Şube Müdürlükleri günlük satışı yapılan akaryakıt, madeniyağ,
gres ve antifirizlerin bedellerini tahsil etmek, ilgili birimlerle mutabakat sağlamak, Bölge Müdür
lüğünün tüm muhasebe işlemlerini günlük para akışını mevzuatlara uygun olarak izlemek ve ge
rekli önlemleri zamanında olmak amacıyla kurulmuştur. (Ek: 49,50)
Görevlerinin gereği gibi yerine getirilmemesinden, yetkilerinin zamanında ve gereğince kulla
namamasından (normal ve olağanüstü durumlarda yetki aşımı, yetkiyi eksik kullanma ya da kul
lanmama sorumluluğu yüklenmemekten) doğacak olumsuz sonuçlardan Muhasebe Şube Müdürü
Bölge Müdürlüğüne karşı sorumludur. (Ek: 49,50)
Yolsuzluk olayları Necla TOPRAK'ın Muhasebe Müdürlüğünden önce başlamış olmakla bir
likte kendi döneminde de yoğunlaşarak artış göstermiştir. Zimmet fiilini oluşturan bir çok belgede
imzası bulunmaktadır. Personeli tarafından yapılan işlemleri kontrol etmemiş, tarafından imzalan
ması gereken birçok belgeyi imzalamamıştır. Kendisinden habersiz bu belgeleri hazırlayan perso
nel ise zimmetlerine para geçirmiştir. Dolayısıyla muhasebe işlemlerine ait insiyatifi, fiilen yolsuz
luğa adı karışan alt kademedeki personel eline geçirmiştir. Böylece, Necla TOPRAK, bayilerden
yapılan tahsilatlar, kasa, banka, çek, karşılıksız çekler, stok, satış ve maliyet hesaplarını kontrol et
memek suretiyle, 1993 ve 1994 yıllarında çıkarılan bilançoların yanlış hazırlanmasına, yolsuzluğun
daha önce ortaya çıkmamasına ve artarak devam etmesine neden olmuştur.
Necla TOPRAK'ın sürekli muhasebe servisinde çalışan ve gittikçe yükselen görevleri dikka
te alındığında muhasebe yönüyle mevzuata hakim olması gerekmektedir. Yukarıdaki uygulamala
rı, görev, yetki ve sorumlulukları dikkate alındığında adı geçenin kusurlu olduğu ortaya çıkmakta
dır
Necla TOPRAK; Nakit akışını izlememek, tahsil ve tediye fişlerini imzalamamak, fişlerin
ekindeki belgelerin doğru olup olmadığını kontrol etmemek, banka hesaplarını ve banka bakiyele
rini kontrol dışı tutmak, tasfiye etmemek, bankalar ile mutabakat sağlamamak, bekletilen çekler ile
ilgili döküm listelerini kasa fişlerinin ekine konulmasını sağlamamak, alınan çeklerin tahsil edilip
edilmediğini izlememek, karşılıksız çekler üzerinde gerekli işlemlerin yapılıp yapılmadığını kont-'
rol etmemek, bu suretle provizyon limiti programını devre dışı bırakarak mal verilmemesi gereken
ve karşılıksız çek keşide eden bazı bayilere mal verilmesine neden olmak, günlük kasa bakiyeleri
nin kayıtlara uygun olup olmadığına bakmamak, bilanço dönemlerinde mizanlarda kayıtlı banka
bakiyeleri ile banka yazılarında ve ekstrelerinde yer alan bakiyelerin farklı olmasına rağmen neden
lerini araştırmamak, ayrıca yine bilanço dönemlerinde tank raporlarına göre stok hesapları ile satış-maliyet hesapları arasında miktar yönüyle farklılık olmasına karşın, bunların nedenlerine bak
mamak, görevleri dahilinde bulunan işleri, ayrıca, kasa, banka, alınan çekler, müşteri çekleri gibi
hesaplarla ilgili işlemleri sadece Adnan BARLAH'ın sorumluluğuna bırakmak, bu şekilde görevi
ni kötüye kullanmak suretiyle kusurlu bulunmuştur. Bu fiillerinden dolayı Necla TOPRAK, Kurum
tarafından mahkemeye verilmiştir.
Ancak Komisyonumuzca yapılan değerlendirmeler sonucunda adıgeçenin, yolsuzluk olayında
herhangi bir kasıtlı hareketi olmayıp son derece bilgisiz, yöneticilik yeteneğinden yoksun bir kişi
olması nedeniyle, art niyetli personeli tarafından kullanıldığı kanaatine varılmıştır. (Ek: 61)
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Erol YILDIRIM, POAŞ İstanbul Bölge yolsuzluk olaylarının meydana geldiği 1992, 1993 ve
1994 yıllarında, 30.06.1993 tarihine kadar Muhasebe Şube Müdürü, 10.02.1994 tarihinden itibaren
de Bölge Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 30.06.1993 - 10.02.1994 tarihleri arasında ise,
yolsuzluk olayları ile bir ilgisi bulunmayan POAŞ Gemi İşletme Müdürlüğünde Personel Şube Mü
dürü olarak görevlendirilmiştir. (Ek: 62)
Görevlerinin gereği gibi yerine getirilmemesinden, yetkilerinin gereği gibi kullanılmamasından (normal ve olağanüstü durumlarda yetki aşımı, yetkiyi eksik kullanma ya da kullanmama) do :
ğacak olumsuz sonuçlardan Muhasebe Şube Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcısı Bölge Müdürü
ne karşı sorumludur. (Ek: 49,50)
•
Erol YILDIRIM'ın sorumluluğunu Muhasebe Şube Müdürlüğü ve Bölge Müdür Yardımcılığı
görevleri itibariyle değerlendirmek gerekir. Muhasebe Şube Müdürlüğü görevinden alındığı Hazi
ran 1993 ayma kadar Haramidere Depo Müdürlüğü muhasebe yönünden kendisine bağlıdır. 1992
yılındaki yolsuzluk olaylarını 31.12.1992 tarihli bilanço hesaplarında uyumsuzluk olmaması nede
niyle görmemesi doğaldır. Sistemdeki zorluklar nedeniyle o dönemde bilançoların çıkarılması yak
laşık 3 ay sürmektedir. Depo Müdürlüklerinin işlemleri öncelikle kendisine bağlı muhasebe perso
neli tarafından incelenerek kontrol edilmektedir. Depoların hesaplarını kontrol eden muhasebe per
soneli tarafından kendisine herhangi bir sorun iletilmediği anlaşılmaktadır. Mayıs 1993 ayında uy
gulamaya konulan provizyon limiti programı ile ilgili çalışmaların başladığı, Bölge Müdürünce ba
yi provizyonlarında değişiklik yapma yetkisinin kendisine verildiği, alt kademedeki personeli tara
fından bilanço kalemlerine ait bir sorun iletilmediği bir ortamda bilançoların kontrol edilmemesin
den Erol YILDIRIM'ı sorumlu tutmak hakkaniyetle bağdaşmamaktadır. Haziran 1993 ayındaki bi
lanço ise adıgeçen tarafından tanzim edilmemiştir. (Ek: 63)
Bölge Müdür Yardımcılığına ise 10.02.1994 tarihinde başlamış ve Muhasebe, Personel, Tica
ret ve Bilgi işlem Şube Müdürlükleri kendisine bağlanmıştır. Muhasebe Şube Müdürlüğünün iş
lemlerini kontrol etmemek suretiyle Ofis zararının oluşmasına, yolsuzluğun daha önce ortaya çık
mamasına ve Ofisin parasal kaybının giderek artmasına sebep olmuştur. Ancak, fiilen yolsuzluğa
adı karışmamıştır.
1993 yılına kadar uzun süre Bölge Muhasebe Müdürlüğü görevinde bulunan ve muhasebe ko
nularında gerekli bilgi ve deneyime sahip olan Erol YILDIRIM'ın muhasebe işlemlerinin kontroluna kısa bir süre ayırması durumunda bile yapılan usulsüz işlemlerin bir kısmını görebileceği aşi
kardır. Bu nedenle Bölge Müdür Yardımcısı Erol YILDIRIM Ofis zararının oluşmasına ve zimmet
fiilinin işlenmesine bir anlamda ortam hazırlamıştır.
8) Necdet ÖZGEN:
İstanbul Bölge Müdürlüğündeki yolsuzluk olayları Necdet ÖZGEN'in Bölge Müdürü olarak
görev yaptığı 1992, 1993 ve 1994 yıllarında meydana gelmiştir.
Petrol Ofisi Bölge Müdürlükleri hinterlandı dahilinde akaryakıt ve madeniyağ ihtiyacının kar
şılanması için; rafineri, boru hattı vs. den bir plan dahilinde akaryakıt ve madeniyağ almak, bağlı
ünitelerinin stok ve ihtiyaçlarına göre ikmal ve sevk programlarını hazırlamak, Hava İkmal Ünite
lerinin ikmalini yapmak, ünitelerin yatırım ve tevzi faaliyetlerini planlamak, onların teknik ve ida
ri sorunlarını çözmek, bayii, müşterilerimiz ve ilgililerle sağlıklı ilişkiler kurarak hinterlandında
akaryakıt ve madeniyağ satış payını yükseltmek ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek amacıyla ku
rulmuştur. (Ek: 49,50)
Petrol Ofisi Taşra Teşkilatı Kadro Tanımlarında, Bölge Müdürü görev, yetki ve sorumluluk
ları ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. Bölge Müdürünün görevleri arasında; Bölge Müdürlüğüne
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bağlı birimler arasındaki işlerin işbirliği içinde yürütülmesini, belirlenecek uyuşmazlıkların gide
rilmesini sağlamak, birimleri arasındaki işleri dağıtmak, iş akımını kurmak ve kadro ile iş yükü ara
sındaki dengeyi düzenlemek, bağlı birimlerin çalışmalarını izlemek ve denetlemek bulunmaktadır.
(Ek: 49,50)
Görevlerinin gereği gibi yerine getirilmemesinden, yetkilerinin gereği gibi kullanılmamasından (normal ve olağanüstü durumlarda yetki aşımı, yetkiyi eksik kullanma ya da kullanmama) do
ğacak olumsuz sonuçlardan Bölge Müdürü, Genel Müdürlüğe karşı sorumludur. (Ek: 49,50) .
Petrol Ofisi Bölge Müdürlüklerinde, Genel Müdürlükteki idari yapılandırılmaya paralel olarak
Şube Müdürlükleri ihdas olunmuştur. Bu şube Müdürlükleri teknik açıdan Genel Müdürlükteki il
gili Daire Başkanlığına bağlı olmakla birlikte idari yönden Bölge Müdürüne bağlıdır. Genel Mü
dürlükçe kendisine verilen yetki doğrultusunda Bölge Müdürünün bu şube müdürlüklerinin faali
yetlerine müdahalesi sözkonusu olmaktadır. (Ek: 64)
,
'
Muhasebe Şube Müdürlüğüne ise, Bölge Müdürlüğünün faaliyetlerinin muhasebeyle ilişkisi
doğrultusunda, ödemeye esas belgelerin neler olduğu aylık mizanların çıkarılması, yıl sonunda mu
vakkat ve kesin mizanların çıkarılması üçer aylık dönemlerde ara bilançolar ile yıl sonu bilançola
rın tanzim edilmesi, bu bilanço eklerinde hangi belgelerin ve tabloların bulunması kasa ve banka
larda bırakılabilecek meblağ dahil bütün hesapların işleyişi, uygunluğu, kıymetlerin sayım ve mutabakatlarıyla ilgili bütün talimatlar Muhasebe Daire Başkanlığınca verilmekte ve sözkonusu mi
zanlar ile bilançolar Genel Müdürlükte Muhasebe Daire Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Bütçe ve
Bilanço Şube Müdürlüğünde kontrol edilmekte ve herhangi bir problem olmadığında kabul edil
mektedir. Ayrıca, Bölge Müdürlüğünce tahsilatı sağlanan akaryakıt ve madeniyağ bedelleri nakit
akışının kontrolü sorumluluğu Finansman Daire Başkanlığındadır. Petrol Ofisinin tüm işlemleri
idari yetkililerin yanısıra Teftiş Kurulu Başkanlığınca incelenmekte ve kontrol edilmektedir.
Necdet ÖZGEN'in, İstanbul Bölge Müdürü olarak atanmasından sonra, yaptığı işlemlerle ilgi
li olarak münferit konularda Kurum Müfettişlerince bir çok kez soruşturma yapılmıştır. Bu soruş
turmalarda karşılıksız çeki çıkan bayiler ile nakit veya blokiler çekle mal alması gereken bayi aday
larına açık çekle mal verilmesi, çeki karşılıksız çıkan bayilerin bu çek bedellerinin yasal yollardan
tahsilini sağlamak yerine, yetkisiz olarak sözkonusu çekleri yeni çeklerle değiştirmesi hususları da
hil, mevzuat dışı işlemleri kendisine usul edindiği belirlenmiştir. Bölge Müdürlüğü döneminde bir
kısım bayilerin Ofisi dolandırması, mal bedellerinin geç tahsil edilmesi, eksik müşteri kredisi faizi
alınması, karşılıksız çek faiz ve tazminatlarının alınmaması, muhasebe personelinin zimmetlerine
para geçirmesi konularındaki yolsuzluk olayları ve usulsüz işlemler meydana gelmiştir. Ancak,
Necdet ÖZGEN'in üzerinde zimmet bulunmamaktadır.
Öteyandan, Necdet ÖZGEN tarafından komisyonumuza verilen 29.04.1997 tarihli dilekçe ve
ek belgeler incelenmiş ve muhasebe servisinde meydana gelen karşılıksız çek konuları ile bir takım
usulsüz işlemleri bir yazıyla Genel Müdürlüğe bildirdiği anlaşılmıştır. (Ek: 65)
Bunlardan 29.07.1994 tarihli, 11/975 sayılı yazıda, İstanbul Bayii Deniz Petrolün yaklaşık
2.200.000.000.-TL.lık karşılıksız çeki ile ilgili olarak bayi provizyon limitlerinde yapılan artışlar;
bayilerden alınan çeklerin bankalara gönderilmesi ile Müfettiş Zafer YAPICIOĞLU tarafından tesbit edilen ve kendisine bildirilmeyen kasa açığının incelenmesi talep edilmiş, bahsekonu yazı, ge
reği yapılmak üzere Genel Müdür Mustafa Korel AYTAÇ tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığına,
Hukuk Müşavirliğine, Bayilik İşleri Daire Başkanlığına ve Finansman Daire Başkanlığına havale
edilmiştir.- (Ek: 66)
Adıgeçen Daire Başkanlarınca yapılan değerlendirmeden sonra, sözkonusu yazıda belirtilen
konuları Müfettiş Zafer YAPICIOĞLU 'nun incelemesiyle, adı geçen tarafından tanzim edilen ra
por ve eklerine itibar edilmiş ve 29.07.1994 tarihli, 11-975 sayılı yazı işlemden kaldırılmıştır. AnTürkiye Büyük Millet Meclisi
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sında Müfettiş Zafer YAPICIOĞLU'riun kasa ve çek konularında eksik inceleme yaptığı ve bahsekonu yolsuzluk olaylarını daha önce farketmediği hususlarında kusurlu bulunmuş ve tanzim edilen
30.12.1994 tarihli, 5-1 sayılı İzahname Raporu ile adıgeçen hakkında savcılığa suç duyurusunda
bulunulmuştur. (Ek: 6,12)
Necdet ÖZGEN tarafından Genel Müdürlüğe intikal ettirildiği belirtilen 5.9.1994 tarihli, 110207-94-2499/2009 sayılı yazı ise, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğüne intikal etmediği anlaşılmıştır.
(Ek: 65'in 7 no'lu eki.)
Diğer taraftan, 4.2.1994 tarihli, 435-330 sayılı yazının sonuç bölümünde;
" 1 - ıkimilyaryüzâltmışyedimilyon karşılıksız çekin başlangıç tarihinde (10.1.1994) ve müte
akip günlerde blokeli faturalara karşılık bayiden açık çek alarak olaya başlangıçta sebebiyet veren
veznedarın, hakkında tahkikat açılıp bayi ile ilişkisinin tam tesbiti için Mali Şubeye teslimini ayrı
ca, geriye yönelik, bloke fatura olup açık çekle mal alanların tesbiti ve Deniz Petrol'ün başlangı
cından itibaren provizyon hareketinin incelenmesi.
2- Bankadan protokole uygun olarak alınmaması gereken karşılıksız çeklerin neden geç alın
dığının sebebinin araştırılması.
3- Bankanın karşılıksız çekleri süresinde bildirmemesi sonucu çek miktarı artması söz konusu
olduğundan, bu miktarın hesaplanarak bankaya rücu edilmesi uygun olacaktır kanaatindeyim."
ifadelerine yer verilmiş ve "konunun önemine binaen acilen gereğinin yapılmasını arz ede
rim." cümlesi ile yazı neticelendirilmiştir. (Ek: 65'in 4 no'lu eki.)
Bahsekonu yazıda yer alan hususlar birlikte değerlendirildiğinde, Bölge Muhasebe Servisinde
çekler ve bankalarla ilgili önemli sorunların varlığı belirtilmekte ve bu sorunların acilen incelen
mesi talep edilmektedir. Bu konularda yapılacak bir incelemede ise, İstanbul Bölge Yolsuzluk
olayları anında tesbit edilecektir.
Sözkonusu yazı ve ekleri, Necdet ÖZGEN tarafından Genel Müdür Mustafa Korel AYTAÇ'a
postayla gönderilmiş, adı geçen Genel Müdürde, bu yazıyı, Ofisin Muhasebe ve Finansman Daire
Başkanlıklarının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı Recep İZGİ'ye 8.2.1994 günü havale et
miştir. Bilahare bu yazı, gereği yapılmak üzere 21.2.1994 günü Finansman Daire Başkanı Celalettin DÖVER'e havale edilmiştir. Ancak, daha sonra bu yazı ve eklerinin ofis kayıtlarında buluna
madığı hususu Kurum tarafından Komisyonumuza bildirilmiştir. (Ek: 67 ve yazının 8 no'lu eki.)
Diğer taraftan Bölge Müdürü Necdet ÖZGEN'in 5.8.1994 tarihli, 11-0207-94/3213 sayılı ya
zısında;
"İlgi (a) yazımda belirttiğim endişelerim sebebiyle Muhasebe servisinde yaptığım inceleme
neticesinde Ofisimizi dolandıran Zeytinburnu Bayiimiz Deniz Petrol'den ek listede dökümü yapı
lan Bloke çek ile tahsilat yapılacak faturalarına karşılık 25.5.1993 tarihinden itibaren dolandırma
olayının başladığı 10.1.1994 tarihine kadar muhtelif tarihlerde çok sayıda açık çek alındığı görül
mektedir.
Bu çeklerden bir tanesinin yakalanması halinde dolandırma olayının olmayacağı bir gerçektir.
Çekleri alan Veznedar olayı fiilen gerçekleştiren kişi ise de, kasa kapama işlemini gerçekleş
tiren Finansman Şefi Adnan BARLAH'ında blokeli alınması gereken bu kadar çeki görmeden geç
mesi mümkün değildir. Çünkü Ticaret Şube Müdürlüğünün günlük satış sonrasında düzenlediği ic
mal bordrosunda peşin satış toplamı bloke çek ile yapılan satış toplamı ayrı ayrı belirtilmektedir.
Alınan Çeklerde buna göre tasnif edilip Bankalara verilmektedir. Bu durumda günlük satış sonra
sı icmal bordrosu ile alınan blokeli çek miktarının mutabakatı mümkün değildir.
Her ne hikmetse konuyu tahkik eden Müfettiş Zafer YAPICIOĞLU bu durumu görmemiştir.
Sadece benim provizyon limit yetkimin devri üzerinde durmuştur. Ayrıca devamlı görev yaptığım'
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zım eki dosya ilede Makam bilgilendirilmiştir. Ancak yukarıdaki izahatımdanda anlaşılacağı gibi
olayın fiilen içinde olduğu kanaat olduğum Adnan BARLAH 14.08.1994 tarihi itibariyle emekli
edileceğinden bu şartlar altında kendisine kıdem tazminatının ödenip ödenmeyeceğinin, İlgi (a) ya
zımdaki hususlarda gözönüne alınarak mahallen incelenmesini ve emeklilik tarihine kadar da kara
ra bağlanmasını önemle arz ederim."
ifadelerine yer verilmiştir. (Ek: 65'in 6 no'lu eki.)
Bahsekonu yazı ve eklerinin dağıtımlı olarak Genel Müdürlük Makamına, Teftiş Kurulu Per' sonel, Muhasebe ve Finansman Daire Başkanlıklarına gönderildiği belirtilmekle birlikte faksla sa
dece Genel Müdür Mustafa Korel AYTAÇ'a iletilmiş ve aynı gün adıgeçen tarafından Muhasebe
ve Finansman Daire Başkanlıklarının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı Recep İZGİ'ye hava
le edilmiştir. Adıgeçen Genel Müdür Yardımcısı tarafından da bahsekonu yazı ve ekleri gereği ya
pılmak üzere Finansman Daire Başkanı Celalettin DÖVER'e verilmiştir. (Ek: 67 ve yazının 9 no'lu
eki)
'
Ancak, bahsekonu 5.8.1994 tarihli, 11-0207-94/3213 sayılı yazı ve eklerinin Ofis kayıtlarında
bulunamadığı hususu Kurum tarafından Komisyonumuza bildirilmiştir. (Ek: 67)
Dolayısıyla, çek ve banka konularında yapılan usulsüz işlemlerin Veznedar ile Finansman Şe
fi Adnan BARLAH'ın bilgisi dahilinde yapıldığı ve adıgeçenin 14.8.1994 tarihinde emekli olaca
ğı dikkate alınarak yazıda yer alan incelenmesi talep edilmiştir.
Bahsekonu 4.2.1994 tarihli, 435-330 sayılı yazı ile 5.8.1994 tarihli, 11-0207-94/3213 sayılı
yazılarda yer alan kasa çek ve banka işlemlerinin incelenmesi halinde yolsuzluk olayları anında tesbit edilecektir. Ne varki bu yazı ve ekleri hakkında Müfettiş incelemesi yaptırılmadığı gibi, sözkonusu yazı Finansman Daire Başkanı Celalettin DÖVER tarafından yok edilmiştir.
Yukarıda yer alan konular bir bütün halinde değerlendirildiğinde, İstanbul Bölge Muhasebe
Şube Müdürlüğünün Finansman Şube Müdürlüğünün Finansman ve Muhasebe Daire Başkanlıkla
rı tarafından murakabe edildiği, günlük para kullanımının ilgili Daire Başkanlıkları tarafından ya
pıldığı, görev süresi içerisinde düzenlenen tüm bilançoların ibra edildiği, olayın ilk önce Muhase
be Müdürü tarafından görülmesi gerektiği, muhasebe Müdürünün hiç bir olaya bakmadığı, görev
lerini Adnan BARLAH'a devrettiği, yedi yıllık Muhasebe Müdürünün görevden alınarak yerine li
se mezunu olan Necla TOPRAK'ın getirildiği, gerek Necla TOPRAK'ın gerekse Adnan BAR
LAH'ın görevlerine atanması için Bölge Müdürü Necdet ÖZGEN'in teklifinin bulunmadığı, Böl
ge Müdürlüğünde kendi iş konuları ile ilgili incelemelerde bulunan Finansman ve Muhasebe Daire
Başkanlarının usulsüz işlemi tesbit edemedikleri, Bölge Müdürlüğünde tahkikat ve inceleme yapan
Müfettişler M.Tansel GÜVEN Zafer YAPICIOĞLU'nun bu usulsüz işlemleri görmediği, Necdet
ÖZGEN'in zaman zaman muhasebe işlemlerinin incelenmesi için Makamdan talepte bulunduğu,
Adnan BARLAH'ın emekli ikramiyesini ödemeyerek tekrar inceleme istediği hususlarının doğru
olduğu anlaşılmıştır. Nitekim Komizyonumuzca yapılan incelemelerde bilançoların kontrolünün
yapılmadığı ve ibrasında hata olduğu, belirtilen Genel Müdürlük personelinin denetim ve kontrol
görevlerini tam olarak yapmadıkları, Necla TOPRAK ve Adnan BARLAH'ın Makamın takdiri ile
bu görevlerine atandıkları görülmüştür. Ancak, tüm bunlar Necdet ÖZGEN'in Bölge Müdürü ola
rak muhasebe biriminin zaman zaman kontrolünü yapmasına engel teşkil etmemektedir. Bölge Mü
dürü sıfatıyla diğer birimlerden olduğu gibi muhasebe biriminin de sağlıklı bir şekilde işlemlerin
yürütülmesinden, sevk ve idaresinden sorumludur. Bu nedenle Ofis zararının oluşmasına ve zim
met fiillerinin işlenmesine ortam hazırlamıştır.
Öteyandan, İstanbul Bölge yolsuzluk olaylarında, Necdet ÖZGEN'in üzerinde zimmet bulun
mamakla birlikte, karşılıksız çeki çıkan bayiler ile nakit veya blokeli çekle mal alması gereken baTürkiye Büyük Millet Meclisi
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dan tahsilini sağlamak yerine yetkisiz bir şekilde yeni çeklerle değiştirmesi, mevzuat dışı işlemle
ri usul edinmesi, yolsuzluğa adı karışan bayilerden Kök Petrol'ün sahibi Hikmet KEÇELİ'ye kar
şılıksız çeki olmasına rağmen mal verdirmesi, 1992-1994 yılları arasındaki yolsuzluk olaylarının
kendi Bölge Müdürlüğü döneminde meydana gelmesi, bu olayların 3 yıl gibi bir sürede devam et
mesi gözönüne alındığında, Komisyonumuzca, Necdet ÖZGEN'in bir takım Ofis bayilerinden
miktarı tesbit edilemeyen çıkar sağladığı kanaatine varılmıştır.
b) POAS Genci Müdürlük Personeli.
1) Cclalettin DÖVER:
Petrol Ofisi Finansman Daire Başkanlığı, Petrol Ofisi A.Ş.nin aktiflerini, nakdi ve gayri nak
di varlıklarını, Şirket ihtiyacı ve iktisadi kurallara göre takip ve kontrol etmek, yönlendirmek ve şir
ketin özelleştirme kapsamındaki işlemleri ile ortaklarla münasebetlerini yürütmek üzere kurulmuş
tur. (Ek: 47)
Finansman Daire Başkanının Görevleri, Petrol Ofisi A.Ş.nin aktiflerini, nakdi ve gayri nakdi
varlıklarını şirket ihtiyaç ve iktisadi kurallara göre takip ve kontrol etmek, yönlendirmek, Başkan
lığına bağlı birimlerin çalışmalarını izlemek ve denetlemek; dolayısıyla Finansman Şube Müdürlü
ğünün asli görevi olan "Petrol Ofisinin finansman bütçesini oluşturmak ve finansal durumun yıllık
bütçe hedeflerine uygun olarak yürütülmesi hususunda gerekli takibatı yapmak, alınması gerekli
tedbirleri önermek, günlük haftalık ve aylık nakit hareketlerini izlemek, hazırladığı nakit tahminle
ri dahilinde şirket ihtiyaçlarını temin etmek, POAŞ'ın borçlanma ve nakit politikasını oluşturmak"
işlevlerinin yerine getirilmesini izlemek ve denetlemek, ayrıca kadro tanımlarında belirtilen diğer
görevleri yapmaktır. (Ek:47)
Finansman Daire Başkanı görevlerini kuruluş amaçları doğrultusunda ilgili mevzuat ve esas
lar uyarınca gereği gibi yerine getirmemekten, yetkilerini zamanında ve gereğince kullanmamak
tan doğacak sorunlardan sorumludur. (EK:47 )
İstanbul Bölge yolsuzluk olaylarının başladığı 1992 yılında Ofisin yıllık cirosu yaklaşık 100
Trilyon TL.dir. İstanbul Bölge Müdürlüğünün bu ciro içerisindeler payı ise yaklaşık % 20 dir, ya
ni 20 Trilyon Tl. dir. Petrol Ofisi Bölge Müdürlükleri, günlük olarak satışını gerçekleştirdikleri
akaryakıt ve madeniyağ bedellerini Genel Müdürlük Merkez Muhasebe Şube Müdürlüğüne hava
le etmekte, nakit yönetimi ise Finansman Daire Başkanlığınca gerçekleştirilmektedir. İstanbul Böl
ge yolsuzluk olaylarının meydana geldiği 1992, 1993 ve 1994 yıllarında böylesine büyük cirosu
olan Petrol Ofisinin günlük haftalık ve aylık yakıt akışını kontrol edecek bilgisayar programları ya
pılmamıştır. Ancak, bu konudaki çalışmalar bahsekonu yolsuzluk olaylarının ortaya çıkmasını mü
teakip uygulamaya konulmuştur.
Belirtilen dönemde, bölgelerin, günlük olarak, el kaydı ile gayri ciddi bir şekil hazırladıkları
nakit akım tabloları Finansman Daire Başkanlığına faksla gönderilmektedir.
Buna rağmen, İstanbul Bölge Müdürlüğünce gayri ciddi bir şekilde düzenlenerek Finansman
Daire Başkanlığına gönderilen nakit akım tablolarını incelemeyen, o dönemde yıllık cirosu yakla
şık 100 trilyon olan POAŞ'nin nakit akışını izleyecek bir sistemi oluşturmayan o dönemde Bölge
Müdürlüklerinin bankalarda 100.000.000.-TL.nin üzerinde para tutmaması gerektiği halde, İstan
bul Bölge Müdürlüğü 1994/Hâziran ayı ara bilançosunda 4 bankada görülen toplam
186.957.688.738.-TL.nın niçin banka hesaplarında tutulduğunu anılan Bölge Müdürlüğünden sor
mayan ve araştırmayan günlük, haftalık ve aylık nakit akış programını doğru ve günvenilir bir şe
kilde hazırlamayan, ayrıca nakit akış programının otokontrolunu sağlıyacak şekilde kaşa çek, ban
ka balanslarını kontrol edecek bir programı uygulamaya koymayan Finansman Daire Başkanı CeTürkiye Büyük Millet Meclisi
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bebiyet verdiği görülmektedir. (Ek: 36 yazının 23 no'lu eki, ek: 92)
Diğer taraftan, Petrol Ofisi Finansman Daire Başkanı Celalettin DÖVER'in gerek 10/5 sayılı
TBMM Araştırma Komisyonuna, gerekse Komisyonumuza verdiği ifadelerde, İstanbul Bölge yol
suzluk olaylarını ortaya çıkaracak şekilde 14 defa inceleme talep ettiğini, ancak Müfettişlerce sözkonusu yolsuzluk olaylarının tesbit edilemediğini, dolayısıyla görevini yaptığını ve bu konulardan
sorumlu olmadığım belirtmiştir. (Ek: 68,69)
Komisyonumuzca yapılan incelemede, 1992, 1993 ve 1994 yıllarında, POAŞ Teftiş Kurulun
ca incelenmesi amacıyla Genel Müdürlükten aldığı olurların münferit olayların incelenmesine yö
nelik olduğu, bahsekonu yolsuzluğu ortaya çıkaracak şekilde kasa, banka, çek ve müşteri kredisi
kullanan bayilerin hesap mutabakatlarına müteallik konuları ihtiva etmediği anlaşılmıştır. Aynı şe
kilde, yolsuzluk olaylarının ortaya çıkmasından sonra gerek Ofis Müfettişleri, gerekse Başbakan
lık Başmüfettişlerince yapılan soruşturmalarda sözkonusu yolsuzluk olaylarının meydana geldiği
dönemlerde İstanbul Bölge Müdürlüğünde inceleme yapan Ofis Müfettişlerinin hazırladığı rapor
lar, inceleme konuları ve iş talimatları açısından değerlendirilmiş; Ofis Müfettişleri Zafer YAPICIOĞLU ile Mahmut Tansel GÜVEN'in iş talimatları dikkate alındığında bahsekonu yolsuzluk olay
larını daha önceden meydana çıkarabilecekleri neticesine varılmış, diğer Ofis müfettişlerine ise bu
konuda herhangi bir kusur atfedilmemiştir. Ofis Müfettişleri Zafer YAPICIOGLU ile M.Tansel
GÜVEN'in iş"konularına ait inceleme talebi, Finansman Daire Başkanı Celalettin DÖVER değil
Genel Müdür Mustafa Korel AYTAÇ tarafından gündeme getirilmiş ve Teftiş Kurulu Başkanı Yal
çın GÖKÇE'de adıgeçen Müfettişleri görevlendirmiştir. (Ek: 6 Raporun 124 ve 125, 141,144 no'lu
ekleri. )
Öteyandan, İstanbul Bölge Müdürü Necdet ÖZGEN tarafından Genel Müdür Mustafa Korel
AYTAÇ'a gönderilen 4.2.1994 tarihli, 435/330 sayılı ve 5.8.1994 tarihli, 3213 sayılı yazılarda,
özetle, blokeli çek mukabilinde mal alan bayilerden açık çek alınması, karşılıksız çıkan çeklerin
bankalardan geç alınması, bu konudaki veznedar ve Finansman Şefi Adnan BARLAH'ın sorumlu
lukları dikkate alınarak bu hususların incelenmesi talep edilmiştir. Blokeli çekler açık çekle karşı
lıksız çekler ve bankaların bu konuyla ilgileri incelendiğinde İstanbul Bölge yolsuzluk olayları or
taya çıkacaktır. Bahsekonu yazılar Genel Müdür M.Korel AYTAÇ tarafından gereği yapılmak üze
re Finansman ve Muhasebe Daire Başkanlıklarının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı Recep
İZGİ'ye, adıgeçen tarafından da Finansman Daire Başkanı Celalettin DÖVER'e havale edilmesine
rağmen bu yazıların gereği yapılmamıştır. Bu arada, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünce Komisyo
numuza gönderilen 27.05.1997 tarihli, 030/495 sayılı yazı ve eki belgelerden, 4.2.1994 tarihli,
435/330 sayılı ve 5.8.1994 tarihli, 3213 sayılı yazıların Ofis kayıtlarında bulunamadığı belirtilmek
tedir. (Ek: 67, yazının 8 ve 9 no'lu ekleri. )
Bu durumda, İstanbul Bölge yolsuzluk olaylarının daha önce ortaya çıkmasını sağlayacak ko
nuların yer aldığı bahsekonu yazıların Finansman Daire Başkanı Celalettin DÖVER tarafından yol
edildiği böylece adıgeçenin, görevini kötüye kullanmak suretiyle Ofis zararının ve zimmetin art
masına sebebiyet verdiği a'nlaşılmıştır.
Diğer taraftan, Necdet ÖZGEN'in bahsekonu yazıları adıgeçen Finansman Daire Başkanına
intikal etmesinden bir süre sonra ve İstanbul Bölge Müdürlüğünde yolsuzluk olayının tesbit edil
mesinden yaklaşık 2 ay önce Merkez Üst Disiplin Kurulu Kararı uyarınca yine Makam tarafından
Genel Müdür Yardımcısı Ergun AKIN'ın Başkanlığında Muhasebe Daire Başkanı Recep ÖZHAN,
Finansman Daire Başkanı Celalettin DÖVER ve İkmal-Fiyatlandırma Daire Başkanı EHakan CODOGLU'ndan oluşan bir komisyonca İstanbul Bölge Muhasebe servisinde bir inceleme yapılmış,
sonuçta 15.08.1994 tarihli bir rapor düzenlenmiştir. (Ek: 36 yazının A/28 no'lu eki.)
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- 146 Düzenlenen bu raporun 2. maddesinde aynen:
"2- Bölge Müdürlüğünde;
a) Genel Müdürlükçe hazırlanarak Bölgelere kopyalanan ticaret-muhasebe programlarının ça
lıştırılmadığı ve bunun sonucunda;
aa) İgletme-ticaret-muhasebe mutabakatlarının günü gününe yapılmadığı.
bb) ticaret birimlerince faturalar ile muhasebe birimlerince bayilerden alınan çekler arasında
illiyet bağının kurulmadığı.
cc) Karşılıksız çıkan çek bilgilerinin karşılıksız çek takin programına günü gününe kaydedil
mediği için bayilerin provizyon limitlerinin kilitlenmesi sağlanmayarak bayilere açık çekle mal tes
limatı yapılmasına olanak sağlandığı.
dd^ Çek döktlm programının çalıştırılmavarak bankalara verilecek çekler hakkında belge oluş
masının önlendiği, bu nedenle istenilen baviin çeki tahsile gönderilmeden bekletilme imkanının ya
ratıldığı.
ee) Alman çekler ile bankaya verilecek çeklerin otomatik olarak bilgi işlemden takip edilerek
banka ile mutabakatın sağlıklı olarak yapılmadığı, ayrıca bankaya tevdi edilecek çeklerdeki ayrı
mın (açık çek, blokeli çek, vadeli çek) sağlıklı bir şekilde takip edilmediği,
b) Muhasebe biriminin personel yapısı itibariyle teknik ve teorik düzeyde yetersiz kaldığı,
tesbit edilmiştir."
denilmekle mevcut yolsuzluk olayının önemli belirtileri ortaya konulmuş, ancak basiretsizlik
veya başka bir nedenle bu raporun Genel Müdürlükten onay alınarak Teftiş Kurulu Başkanlığına
gönderilmesi ve belirtilen hususların incelenmesi gereği duyulmamıştır. Yukarıda belirtilen husus
ların sorumluluğu Muhasebe ve Finansman Daire Başkanlıklarına aittir.
Bu rapor yani, Ergun AKIN Başkanlığındaki Recep ÖZHAN, Celalettin DÖVER ve EHakan
CÖDOĞLU tarafından düzenlenen rapor düzenlendiği tarihte Teftiş Kurulu Başkanlığına bir mu
ciple intikal ettirilmiş olsa idi, yolsuzluk olayı ile ilgili incelemelere 2 ay önceden başlanacak, do
layısıyla 15.08.1994 -01.11.1994 tarihleri arasında oluşan 21 Milyar TL.lık Ofis kaybına sebebi
yet verilmemiş olacaktı.
Bu konuda Komisyonumuza bilgi veren Celalettin DÖVER; Sözü edilen raporu Genel Müdü
re verdiklerini dolayısıyla soruşturma açma yetkisinin Genel Müdürde olduğunu ileri sürmüşse de
adıgeçenin bu beyanı yeterli bulunmamıştır. Zira, anılan Daire Başkanı sözkonusu raporda ortaya
konulan yolsuzluk belirtilerini bir Olur'a bağlayıp soruşturma açılmasını Genel Müdürlükten talep
etmesi gerekirdi. Celalettin DÖVER böyle bir Olur olmamakla görevini kötüye kullanmış Ve yol
suzluğun artmasına neden olmuştur. (Ek: 70)
Öteyandan Celalettin DÖVER'in Komisyonumuza verdiği beyanında, istanbul Bölge yolsuz
luk olaylarını ilk kez ortaya çıkaran ve bir Ofis Müfettişinin başkanlığında teşekkül ettirilen komis
yon üyesi Mehmet KONCA'nın, yolsuzluk olaylarının varlığıyla ilgili 12.10.1994 tarihli raporun
dan kendisininde haberi bulunduğunu, sözkonusu raporu, basına sızdırabilecekleri düşüncesiyle
Müfettişlere güvenmedikleri için Teftiş Kuruluna intikal ettirmediklerini bahsekonu yolsuzluk
olaylarının kesin varlığıyla ilgili Mehmet KONCA'nın 28.10.1994 tarihli ikinci raporunu bekledik
lerini ve bu rapordan sonra konuların tahkikiyle ilgili Genel Müdürlük Olurunun Muhasebe Daire
Başkanlığınca alınarak Müfettiş görevlendirildiğini belirtmektedir. (Ek: 71)
Celalettin DÖVER'in bu beyanı Finansman Daire Başkanı olarak görev yaparken görev, yet
ki ve sorumluluk yönüyle keyfi davranışlar içerisinde bulunduğunun itirafıdır. Zira, Daire Başkanı
olarak kendisine intikal etmiş olan bir yolsuzluk olayını derhal Genel Müdür'e bildirmekle yüküm
lüdür. Bu aşamadan sonra soruşturma açma keyfiyeti sorumluluğuna katlanmak suretiyle Genel
Müdüre aittir. Kaldı ki devlet yönetiminde şu veya bu birime güvenmiyorum gibi bir düşüncenin
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mayacağı da çok açıktır. Zira Finansman Daire Başkanı Celalettin DOVER'in devlet memurluğu
ciddiyetiyle bağdaşmayan "Müfettişlere güvenmiyorum" düşüncesiyle 12.10.1994 tarihinde öğren
diği İstanbul yolsuzluğunu Genel Müdür'e bildirmeyerek soruşturma açılmasının önlenmesi ve
olaylann boyutlarının büyümesi sonucu 28.10.1994 tarihinde soruşturma açılması karşısında geçen
16 günlük sürede Ofıs'in zararının ve zimmetin artmasına sebep olmuştur.
Öteyandan, Celalettin DOVER'in 10/5 sayılı Meclis Araştırma Komisyonu ile Komisyonumu
za verdiği beyanlarda, Finansman Daire Başkanlığına atandığı 1992 yılma kadar, Ofiste bilgisayar
programlarının olmadığı, kendi gayretiyle Muhasebe, ticaret konuları başta olmak üzere birçok bil
gisayar programının uygulamaya konulduğunu belirtmiştir. (Ek: 72,73 )
Komisyonumuzca yapılan araştırmada, Finansman Daire Başkanlığının asli görevleri arasın
daki, Bölgelerin satışları ve bu satışlar sonrasında tahsil edilen mal bedellerinin Genel Müdürlüğe
havale edilmesi hususlarını kapsayan, günlük, haftalık ve aylık nakit akışlarını kontrol edecek, ka
sa, çek banka balansını sağlayacak, kasa ve bankalarda fazla para tutulmasını engelleyecek, Bölge
lerin satış tutarları ile Genel Müdürlüğe bildirilen havale tutarları arasındaki uyumluluğu sağlaya
cak ve bunları oto kontrole tabi tutacak bilgisayar programlarının, İstanbul Bölge yolsuzluk olay
larının yaşandığı 1992,1993 ve 1994 yılları itibariyle Ofiste yapılmadığı, bahsekonu programların
sözkonusu yolsuzluk olaylarının ortaya çıkmasından sonra gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.
Ofis bayilerinin yıllık satış miktarına göre belirlenecek provizyon limitlerine göre açık çek
mukabilinde mal almalarını sağlayan provizyon limiti programı ile bayilerin bağlı oldukları Bölge
lerin ikmal deposu olarak kabul edilmesine yönelik bilgisayar programlarının Başmüfettiş Ahmet
AKDEMİR'in POAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığına verdiği 06.02.1992 tarihli, 4/4 sayılı yazısından
sonra uygulamaya konulduğu belirlenmiştir. (Ek: 74 )
Diğer taraftan, 1992-1994 yıllan arasında uygulamaya konulan Muhasebe ve ticaret bilgisayar
programlan önemli ölçüde eksiklikler içermektedir. Şöyle ki; satışı yapılan akaryakıt ve madeniyağın işletme-ticaret-muhasebe üçlü mutabakatının günlük olarak yapılmasını zorunlu kılacak otokontrolun konulmadığı, yapılan üçlü mutabakattan sonra, geriye yönelik fatura iptallerinin olduğu,
muhasebe de tanzim edilen bir mahsup fişin iptalinin ancak yeni bir fiş kesilerek sağlanması gere
kirken, geriye yönelik olarak mahsup fişlerinin tarih ve sayısı hariç, fiş içerisinde kayıtlı bütün he
saplar ile tutarlann değiştirilebildiği, bunun ise, daha önce yapılan mutabakatları mutabakatsızlık
haline getirdiği böylece denetim elemanlarının yanıltılabileceği, gün içerisinde kasa tahsil ve tedi
ye fişlerinin değiştirilebildiği, örneğin tahsil edilen 2 Milyar TL. için kesilen tahsil fişinin daha son
ra 1,5 Milyar TL. olarak değiştirebildiği ve günlük kasa kapanışının son değiştirilen tutar üzerin
den tekemmül ettirildiği ve 500 Milyon Tl.nın kayıtlara yansıtılmadan kasadan alınabilmesi imka
nının bulunduğu, bayi ve müşterilerden yaklaşık 48 ayrı vadede alınan çeklerin, tahsilinin takibine
imkan verecek hesap düzenlemelerinin yapılmadığı, bu konuda Başmüfettiş Ahmet AKDEMİR ta
rafından 27.10.1992 tarih, 142/7 sayılı Genel Durum Raporunda öneri getirilmesine ve bu raporun
Genel Müdürlük onayına bağlanmasına rağmen, sözkonusu önerinin yerine getirilmediği tesbit
edilmiştir. (Ek: 75, ek:6 raporun 98,99 no'lu ekleri. )
Yukarıda ayrıntısı belirtilen Muhasebe-Ticaret Bilgisayar programlarındaki noksanlıklar, İs
tanbul Bölge Müdürlüğündeki yolsuzluk olaylarının ortaya çıkmasından sonra Kurumca gideril
miştir.
Bu durum karşısında Finansman Daire Başkanı Celalettin DÖVER; İstanbul Bölge Müdürlü
ğüne gayri ciddi bir şekilde düzenlense de, Finansman Daire Başkanlığına gönderilen nakit akım
tablolarını incelememek, o dönemde yıllık ciro yaklaşık 100 trilyon olan POAŞ'nin nakit akışını
izleyecek bir sistemi oluşturmamak, o dönemde Bölge Müdürlüklerinin bankalarda 100.000.000.Türkiye Büyük Millet Meclisi
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1994 yıllarındaki bilançolarda görülen Milyarlarca liranın (örneğin, 1994/Haziran ayı ara bilanço
sunda 4 bankada görülen toplam 186.957.688.738.-TL.nin) niçin banka hesaplarında tutulduğunu
anılan Bölge Müdürlüğünden sormamak ve araştırmamak günlük, haftalık ve aylık nakit akış prog
ramını doğru ve günevilir bir şekilde hazırlamamak, ayrıca nakit akış programının otokontrolunu
sağlıyacak şekilde kasa çek, banka balanslarını kontrol edecek bir programı uygulamaya koyma
mak, istanbul Bölge Müdürü Necdet ÖZGEN tarafından yolsuzluk olaylarını ortaya çıkaracak ko
nularda Genel Müdür Mustafa Korel AYTAÇ'a gönderilen ve bilahare gereği yapılmak-üzere ken
disine intikal ettirilen 4.2.1994 tarihli, 435/330 sayılı ve 5.8.1994 tarihli, 3213 sayılı yazılar için
Müfettiş incelemesi istemediği gibi sözkonusu yazıları yok etmek, Genel Müdür Yardımcısı Ergun
AKIN Başkanlığında oluşturulan bir komisyonun üyesi olarak bahsekonu yolsuzluk olaylarının
varlığını gösteren önemli belirtilerini tesbit ettiği ve bu tesbitleri düzenlenen 15.08.1994 tarihli ra
pora kaydedildiği halde, sözkonusu belirtilerin Müfettişlerce incelenmesi için Genel Müdürden
Olur almamak, bir şekilde mezkur tarihten sonra Ofisin 21 Milyar TL. zarara uğramasına neden ol
mak, İstanbul Bölge yolsuzluk olaylarının kesin olarak varlığını belirten ve konuların Teftiş Kuru
lunca soruşturulmasını öneren Mali Koordinatör Mehmet KONCA'nın 12.10.1994 tarihli raporu
nu bildiği halde konuların tahkik edilmesi için Genel Müdürden olur almamak, bu konuda Mehmet
KONCA'nın 28.10.1994 tarihli ikinci raporunu beklemek, böylece, yolsuzluk olaylarının 16 gün
önce soruşturulmaya başlanmasını engellemek ve bu süre içerisinde Ofis zararının artmasına neden
olmak fiilleriyle görevini kötüye kullanmış kendisine intikal eden yolsuzluğu Genel Müdüre bildirmeyerek ve resmi evrakı imha ederek soruşturma açılmasını engellemiş ve görevi gereği yapması
gerekli denetim görevini yapmamak suretiyle kurum zararının ve zimmetin artmasına sebep olmuş
tur.
Öteyandan, Petrol Ofisi Teftiş Kurulu Refakat Müfettişi (Başkan Yardımcısı) Vedat ASLAN
tarafından (Vedat ASLAN şu an Teftiş Kurulu Başkanıdır) Başbakanlık Başmüfettişleri Muhsin
BİÇER ve Selahattin ERGÖNENÇ'e verdiği 13.07.1995 tarihli yazısında, İstanbul Bölge Müdür
lüğündeki yolsuzluk olayları ile ilgili olarak;
"I- İstanbul Bölge Müdürlüğünde Meydana Gelen Yolsuzluklar:
İstanbul Bölge Müdürlüğünde meydana gelen yolsuzluk olayları Ekim/1994 ayında başkanlı
ğını bir müfettişin yaptığı komisyonda görevli mali koordinatörün banka hesaplarında mutabakatsızlık tesbit etmesi üzerine ortaya çıkmıştır.
Bunun üzerine başlatılan soruşturma üç başmüfettiş tarafından sonuçlandırılmış ve neticede 12
personel hakkında idari ve inzibati tedbirler uygulanırken, yine 12 personel ve 7 bayi hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve aleyhlerine dava açılması
sağlanmıştır.
İki aşamada tamamlanan ve 4 rapor ile 2 izahnameye bağlanan soruşturmada herhangi bir per
sonel veya bayiin korunması söz konusu olmamıştır.
Petrol Ofisi A.Ş. Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatının tabi olduğu mali mevzuata gö
re, bir ünitenin kasa, banka, alınan çekler ve müşteri kredileri hesaplarında yapılan usulsüz işlem
ler; belirtilen hesapların tarama yöntemi ile incelenmesi, mizan kayıtları, banka ekstreleri ve ban
kalardan alınan yazılara istinaden mutabakat tesis edilmesi, günlük satışlar karşılığı alınan çeklerin
tahsil edilip-edilmediğinin teker teker kontrol edilmesi, bilanço kontrolü ve denetimi ile günlükhaftalık-aylık nakit akımının kontrolü sırasında ortaya çıkabilmektedir. Bunun için de personelin
münhasıran bu hesapları kontrol etmekle görevlendirilmesi gerekmektedir.
Herhangi bir bayiin provizyon limitinin üstünde akaryakıt alması, 3-5 çekin karşılıksız çıkma
nedenleri, stok kontrolü, iş akımının hızlandırılması, personel sorunları gibi münferit konularda inTürkiye Büyük Millet Meclisi
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munda yukarıda belirtilen hesaplan incelemesi ve usulsüz işlemleri tesbit etmesi söz konusu ola
mamaktadır.
Keza münferit konularda sorumluluğu bulunan personelin kusurları sadece inceleme konusu
na yönelik değerlendirilmekte ve fiiline uygun idari ve inzibati tedbirler uygulanmaktadır.
Bu çerçevede İstanbul Bölge Müdürlüğündeki yolsuzluk olaylarının ortaya çıkarılmasında gö
rev kusuru ve ihmalleri görülen Finansman Daire Başkam Celalettin DÖVER, Muhasebe Daire
Başkanı Recep ÖZHAN, Müfettişler Zafer YAPICIOĞLU ve M.Tansel GÜVEN, Muhasebe Daire
Başkan Yardımcısı Selahattin BALTA, Bütçe ve Bilanço Şube Müdürü Yaşar HIŞIR, Finansman
Şube Müdürü Levent DEMİR hakkında idari ve inzibati tedbirler önerilmiş ve/büyük bölümü ida
rece uygulanmıştır.
Hal böyle iken Celalettin DÖVER, Recep ÖZHAN ve Yaşar HIŞIR'ın müfettişlere verdikleri
ifadelerle başlamak suretiyle Teftiş Kurulu aleyhine olağanüstü bir karalama ve haksız isnatlarla
dolu bir kampanyaya girişilmiş ve kısmen de olsa sonuçları alınmıştır.
Burada; asli görevlerini yapmamaları nedeniyle zimmetin ve kurum zararının artmasına neden
olan ve bundan dolayı Ofisteki görevlerinden alınan Finansman Daire Başkanı Celalettin DÖVER'in Özelleştirme İdaresi Başkanlığına çekilerek Grup Başkan Vekili, Muhasebe Daire Başka
nı Recep ÖZHAN'm Genel Müdürlük Uzmanı olarak hizmetlerinden istifade edilmelerine çalışıl
makla, disiplin cezası ile tecziye edilmemekle adıgeçenlerin cesaretlendiklerini belirtmek yerinde
olacaktır. Vurgulamak istediğimiz husus adıgeçenler ile ANAP Bilecik Milletvekili Mehmet SEVEN'in aynı dilden konuştukları, aynı isnatları telaffuz ettikleridir. Ancak, bağlantılarını kanıtla
mak ve yasal yollara müracaat etmek mümkün olamamaktadır.
Ofis bünyesinde başlatılan karalama kampanyasının yeterli görülmemesinden olsa gerek bir
süre sonra kampanyaya ANAP Bilecik Milletvekili Mehmet SEVEN'in öncülüğünde devam edil
miş ve cevap verme hakkı bile izne tabi olan kamu görevlileri dokunulmazlık gücü taşıyan millet
vekili ile karşı karşıya getirilmiştir.
Ofis ile ilgili konularda biz kamu görevlilerinin yaptıkları hizmet, adıgeçen Sayın Milletveki
linin yaptığı ise politikadır. Olay neticede Ofis yöneticilerinin karalanması, yargılanmak istenmesi
ve Teftiş Kurulunun tasfiyesi mecrasına sürüklenmiştir. Bu durumdan menfaatleri haleldar olan ki
şilerden başka kimsenin fayda beklemesi söz konusu değildir.
II- Basında Yer Alan İddialar ve İhbar Kampanyası
ANAP Bilecik Milletvekili Mehmet SEVEN tarafından yapılan basın açıklamasını müteakip,
bazı yayın organları ile televizyon kuruluşlarında gerek adıgeçen Sayın Milletvekilince devam
eden suçlamalar, gerekse dayanağı belirtilmeyen haberler ile Ofis idarecileri ve özellikle Petrol
Ofisi A.Ş. yıpratılmaya çalışılmıştır. Bu duruma sahte isim ve imzalar ile gönderilmeye başlanan
ihbar mektuplarını da dahil etmek gerekmektedir.
Oysa yapılan tüm iddialar evvelce Teftiş Kurulu Başkanlığınca incelenmiş ve idarenin de uy
gun görmesiyle gerekleri yerine getirilmiştir. Bunlara ilişkin tüm rapor ve yazılar Başkanlığımızda
bulunmaktadır.
Rapor ve yazıların ilgili Daire Başkanlıklarına dağıtımının yapılması, herhangi bir türdeki ya
zı makinasının sayı olarak yirmiden fazla ve çeşitli birimlerde bulunması, yazı karakteri aynı olsa
bile kriminal incelemeye tabi tutulacak şeritlerin elde edilememesi nedeniyle ihbar mektuplarını
yazan kişiler tesbit edilememiş ve tamamına yakını evvelce incelenmiş olması veya bu konudaki
Başbakanlık Genelgesinde belirtilen şartları ihtiva etmemesi nedeniyle tarafımızca işlemden kaldı
rılmıştır.
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•idare ile Teftiş Kurulunun karşı karşıya getirilmesi, objektiflikten uzaklaştırılması, belki de açılmış
olan davalarda dikkatlerin başka yöne çekilmesi amaçlanmıştır. Ancak gerek idare, gerekse Teftiş
Kurulu bu konularda sağduyusunu kaybetmemiş ve bu durumdan çıkar bekleyen kişiler amaçları
na ulaşamamışlardır.
Öte yandan aslı olmayan basın açıklamaları ve ihbar kampanyası ile özellikle Petrol Ofisi
A.Ş.nin pazar payının ve son yıllardaki basanlarının hedef alındığını belirtmek yerinde olacaktır.
Bu şekilde sadece diğer dağıtım şirketleri fayda sağlamaktadır. Amaç Petrol Ofisi A.Ş.nin kamu
oyu nezdindeki itibarını ve pazar payını sarsmaktır. Ne var ki; adıgeçen sayın Milletvekili ve kim
likleri tesbit edilemeyen işbirlikçileri bu oyuna alet olmuşlardır."
ifadelerine yer vermiştir. (Ek: 76)
2) Levent DEMİR:
Petrol Ofisi A.Ş.nin aktiflerini, nakdi ve gayrinakdi varlıklarını şirket ihtiyacı ve iktisadi ku
rallara göre takip ve kontrol etmek, POAŞ.nin finansman bütçesini oluşturmak, günlük, haftalık ve
aylık nakit hareketlerini izlemek görevlerini yerine getirmediği, ciddi bir nakit politikası ortaya ko
nulmaması nedeniyle kasa, banka ve çek hesaplarının merkezden izlenemediği, tüm bunların sonu
cunda yaratılan boşluktan, İstanbul Bölge Müdürlüğünde görevli bir kısım suiniyetli personelce
fazlasıyla istifade edilerek Ofisin büyük miktarda zarara uğratıldığı, 1993 ve 1994 yıllarında İstan
bul Bölge Müdürlüğü Ofis hesaplarında bankada bulunduğu belirtilen milyarlarca liranın neden
kaynaklandığım ve niçin Genel Müdürlüğe gönderilmediğini sormayın ve dolayısıyla belirtilen gö
revleri yapmakla yükümlü Finansman Şube Müdürü Levent DEMİR'in, bu görevlerini yerine ge
tirmemekle kusurlu davrandığı belirlenmiştir., (Ek: 6,77,78)
3) Recep ÖZHAN:
Petrol Ofisi A.Ş. Muhasebe Daire Başkanlığı, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğüne ait tüm varlık,
alacak, borç, masraf ve gelirlerle her türlü banka ve kıymet hareketlerini, rakamlarla tesbit ve iş
lemlerin yasal mevzuata göre muhasebeleştirilmesini temin etmek; yatırımların, döviz kazandırıcı
hizmetlerin ve işletmelerin teşviki ve yönlendirilmesi konusunda Başkanlığı ile ilişkili işleri yap
mak/yaptırmak amacıyla kurulmuştur. (Ek: 46)
Muhasebe Daire Başkanının ye Yardımcısının Görevleri; Petrol Ofisi A.Ş. Genel Müdürlüğü
ne ait tüm varlık, alacak, borç, masraf ve gelirlerle her türlü banka ve kıymet hareketlerini, rakam
larla tesbit ve işlemlerin yasal mevzuata göre muhasebeleştirilmesini temin etmek; Başkanlığına
bağlı birimlerin çalışmalarını izlemek ve denetlemek, dolayısıyla Bütçe ve Bilanço Şube Müdürlü
ğünün asli görevlerinden olan "yıl sonunda Ofis'in yıllık mevcutlarına ait sayım ve bilanço talima
tını, Ofis'in aylık geçici mizanı ile yıl sonunda yıllık geçici ve kesin mizanlarını hazırlamak, kesin
mizan, bilanço, kar-zarar, kesin mizan üzerinden genel bilançoyu çıkarmak" işlevlerinin yerine ge
tirilmesini izlemek ve denetlemek, ayrıca kadro tanımlarında belirtilen diğer görevleri yapmaktır.
(Ek: 46)
Muhasebe Daire Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Bütçe ve Bilanço Şube Müdürü kuruluş
amaçlan doğrultusunda ilgili mevzuat ve esaslar uyarınca gereği gibi yerine getirmemekten, yetki
lerini zamanında ve gereğince kullanmamaktan doğacak sonuçlardan sorumludur. (Ek:46)
Petrol Ofisi Bölge Muhasebe Müdürlükleri idari yönden Bölge Müdürüne bağlı olmakla bir
likte teknik açıdan doğrudan doğruya Muhasebe Daire Başkanlığına bağlıdır. (Ek: 64) Bunun an
lamı, Bölge muhasebe müdürlüklerindeki işlemlerin nasıl muhasebeleştirileceğine, muhasebe ka
yıtlarının hangi belgelere göre oluşturulacağına, aylık mizanların ve bölge bilançolarının hangi
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bulunacağına dair talimatlar Muhasebe Daire Başkanlığınca verilmektedir. Bölgelerden gelen bi
lanço ve ekleri, verilen talimatlara uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği, hesaplar arasında
uyumsuzluk olup olmadığı hususlan Bütçe ve Bilanço Şube Müdürlüğünce kontrol edildikten son
ra herhangi bir problem yoksa sözkonusu bilançolar tevhit edilerek Ofisin genel Bilançosu çıkarıl
makta ve bu durum Muhasebe Daire Başkanı ve Yardımcısı tarafından da Bölge bilançoları ile Ge
nel Müdürlük bilançoları ve işlemlerin doğru yapılıp yapılmadığı kontrol edilmektedir.
Nitekim, istanbul Bölge Müdürlüğündeki yolsuzlukların yapıldığı dönem içerisinde Bütçe ve
Bilanço Şube Müdürü Yaşar HIŞIR tarafından 31.12.1992 tarihli Bilanço çalışmaları ile ilgili ola
rak 15.01.1993 tarih, 142-5202-56/00817 sayılı talimat hazırlanmış ve bu talimat Muhasebe Daire
Başkanı Recep ÖZHAN ve Muhasebeden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Recep İZGİ tarafın
dan imzalanarak Bölgelere gönderilmiştir. Aynı şekilde sözkonusu talimat ilgi gösterilerek
31.12.1993 tarihli Bilanço çalışmaları ile ilgili 30.12.1993 tarih, 142-1720/025924 sayılı talimat ta
adıgeçenlerce imzalanarak yayınlanmıştır. 1994 yılma ilişkin olarak 28.12.1994 tarihli 24972 sayı
lı talimat yayınlanmıştır. (Ek: 79)
'
15.01.1993 tarih, 142-5202-56/00817 sayılı talimatın B-2 maddesinde;
"Sayım ekiplerince fiilen yapılan sayımlar sonucu bulunan nakit, çek, damga pulu, alacak se
netleri, tasarruf bonoları ve varsa esham tahvilat mevcutları zapta bağlanıp hesaben mutabakatları
yapılacaktır.
Hazırlanan zabıtlar B/7 maddede belirtilen şekle uygun olarak bankalardan alınan hesap mu
tabakatına ait teyit yazıları envanter dosyalarına (Bölge ve Depolar ayrı ayrı) takılacaktır..."
denilmektedir.
"Diğer Konular" başlığı altındaki 14. maddesinde;
"... satış mahsupları aylık bordrolardan yapılmaktadır. Yıl sonunda satış hesaplarının net baki
yeleri satış hasılatının net kilo bakiyeleri ile 12 aylık satış bordrosu karşılaştırılmak suretiyle kont
rol edilecek ve mutabakatı sağlanacaktır.."
hükmü yer almaktadır.
"BİLANÇO EKLERİ ÇALIŞMALARI" başlığı altındaki 1. maddesinde ise;
"Bilanço ekleri cetvellerinin tanziminde azami titizlik gösterilerek muvakkat ve kafi mizan
lar ile mutabakatı yapıldıktan sonra tanzim edilecektir..."
denilmektedir. (Ek: 79)
.
Görüleceği üzere, bahsekonu talimatlarda yer alan diğer hususlar ile Muhasebe Daire Başkan
lığının kadro tanımlarında belirtilen hükümler dikkate alındığında, gerek bölge gerekse merkez mu
hasebe müdürlüklerinden gelen bilançoların kontrolü Muhasebe Daire Başkanlığı ve bu başkanlık
bünyesinde oluşturulan Bütçe ve Bilanço Şube Müdürlüğüne aittir.
Bu durum karşısında, gerek Muhasebe Daire Başkanı Recep ÖZHAN ile Başkan Yardımcısı
Selahattin BALTA'nın gerekse Bütçe ve Bilanço Şube Müdürü Yaşar HIŞIR'ın; Bölge muhasebe
Müdürlüklerince düzenlenen bilançoları, bilanço ekinde yer alan tutanak, yazı vs. belgelere ve he
sapların karakterlerine göre kontrol etmeleri, varsa hata ve noksanlıkların giderilmesini sağlamala
rı gerektiği halde, İstanbul Bölge Müdürlüğüne ait 1993 yılı sonu bilançosunda yer alan banka he
sabı bakiyesi ile bu bilanço ekindeki banka teyit yazısını kontrol etmemişler, örneğin; aynı bilan
çoda T.C. Ziraat Bankası Bakırköy Şubesi nezdindeki bulunduğu belirtilen iki ayrı Ofis hesabının
birinde 18.550.597,493.-TL. bulunduğu belirtilirken, adıgeçen bankadan alman teyit yazısında bu
nun 492.341.685.-TL, aynı şubedeki ikinci Ofis hesabında 34.951.774.558.-TL olduğu belirtilirken
anılan bankanın teyit yazısından bunun 197.250.631.-TL olduğu, anlaşılmaktadır. Bu durum, 1993
ve 1994 yılı içerisinde çıkarılan 6 ara bilanço için de sözkonusudur. Bunun sonucunda banka hesaTürkiye Büyük Millet Meclisi
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80 )
Diğer taraftan, miktarlı çalışan maliyet ve hasılat hesaplarında kayıtlı, satışı yapılan mal mik
tarının mutlaka karşılıklı olarak birbirini tutmasj gerekmekte olup, aksi takdirde satılan mal bede
linin tahsil edilmemesi veya satılmadığı halde bedeli tahsil edilmiş mal mevcudu olduğu gibi bir
sonuç ortaya çıkarken, bu durum bilançonun mutlak yanlış olduğu sonucunu doğurur. Bu nedenle
belirtilen satış miktarlarının karşılıklı olarak kontrol edilmesi ve varsa hataların düzeltilmesi Mu
hasebe Daire Başkanlığı ile Bütçe ve Bilanço Şube Müdürlüğünün görevleri arasındadır. (Ek: 6 Ra
porun 116-122 no'lu ekleri.)
Oysa; İstanbul Bölge Müdürlüğünün 1993 ve 1994 yıllarına ait maliyet ve hasılat hesapların
daki satılan mal miktarı birbirini tutmamaktadır. Yıl sonu stok hesaplarında kayıtlı stok miktarları,
tank raporlarında belirtilen stoklardan farklıdır. Bu hatalı işlemler 1993 yılı bilançosu ile 1993 ve
1994 yılarına ait tüm ara bilançolarına yansımış ve sözkonusu bilançoların hatalı çıkması sonucu
nu doğurmuştur. Dolayısıyla, Muhasebe Daire Başkanı Recep ÖZHAN, Daire Başkan Yardımcısı
Selahattin BALTA ile Bütçe ve Bilanço Şube Müdürü Yaşar HIŞIR asli görevlerini bir kez daha
yerine getirmeyerek, sözkonusu yolsuzluk işlemlerin ortaya çıkmasını engellemişler ve yanlış bi
lanço çıkarılmasına göz yummuşlardır. (Ek: 81 Raporun 8. Sayfası)
Öteyandan Recep ÖZHAN, 10/5 sayılı TBMM Araştırma Komisyonuna verdiği bilgilerde,
Bölge Muhasebe servislerince bilanço gününde bankalara tahsil edilmek üzere çek verildiğini ve
Ofis kayıtlarında bu çek tutarlarının banka hesaplarında gözüktüğünü ancak, sözkonusu çek bedel
lerinin bankalarla yapılan protokoller gereğince ertesi gün Ofisin banka hesabına kaydedildiğini,
ayrıca, Ofis tarafından üçüncü kişilere verilen bir kısım çeklerin, aynı anda Ofis banka hesabından
ödenmiş gibi kayıt düzenlendiği halde, bilanço gününde halen bir kısım çeklerin fiilen banka hesa
bından düşmediğini, dolayısıyla, bilanço dönemlerin de bankalardan alınan teyit yazıları ile Ofis
banka hesaplarının birbirini tutmadığını bclirtmiştir.(Ek: 82)
Ancak, Komisyonumuzca yapılan incelemede 1992 ve 1993 yıllarında Ofisçe çıkarılan bilan
çolarda, bilanço gününde bankalara tevdi edilen ve ertesi gün hesaba geçecek çek tutarlarının, ye
niden bir mahsupla "101 Alman Çekler Hesabına" alındığı üçüncü kişilere verilen ve banka hesa
bından düşmeyen çeklerin ise "Keşidelerimiz Hesabına" alındığı; 1994 yılında ise 1.1.1994 tarihin
den itibaren uygulamaya konulan Tek Düzen Hesap Planı uyarınca, bankalara tevdi edilen ve he
saba geçmeyen çeklerin "108 Bankalara Tahsile Verilen Çekler Hesabına", üçüncü kişilere verileri
ve hesaptan düşmeyen çek tutarları ise "103 Verilen Çekler Hesabına" kaydedildiği, dolayısıyla bi
lanço tarihinde bankalardan alınan teyit yazıları ile mizanlarda ve bilançolarda gözüken banka he
sap bakiyelerinin birbirini teyit etmesi gerektiği belirlenmiştir. Muhasebe Daire Başkanı Recep
ÖZHAN, anılan TBMM Araştırma Konıisyomınuyanıltmaya yönelik yalan beyanlarda bulunmuş
tur.
Muhasebe Daire Başkanı Recep ÖZHAN, gerek 10/5 sayılı TBMM Araştırma Komisyonuna
gerekse Komisyonumuza verdiği bilgilerde yolsuzluk olayları oluşmaması için 1992-1994 yılların
da çeşitli muhasebe programlarını uygulamaya koyduğunu belirtmiştir.
Ancak, 1992, 1993 ve 1994 yılları arasında uygulamaya,konulan Muhasebe ve ticaret bilgisa
yar programlan önemli ölçüde eksiklikler içermektedir. Şöyle ki; satışı yapılan akaryakıt ve madeniyağın işletme-ticaret-muhasebe üçlü mutabakatının günlük olarak yapılmasını zorunlu kılacak
otokontrolun konulmadığı, yapılan üçlü mutabakattan sonra, geriye yönelik fatura iptallerinin ol
duğu, muhasebede tanzim edilen bir mahsup fişin iptalinin ancak yeni bir fiş kesilerek sağlanması
gerekirken, geriye yönelik olarak mahsup fişlerinin tarih ve sayısı hariç, fış içerisinde kayıtlı bütün
hesaplar ile tutarların değiştirilebildiği, bunun ise, daha önce yapılan mutabakatları mutabakatsızTürkiye Büyük Millet Meclisi
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-153lık haline getirdiği böylece denetim elemanlarının yanıltılabileceği, gün içerisinde kasa tahsil ve te^
diye fişlerinin değiştirilebildiği, örneğin tahsil edilen 2 Milyar TL. için kesilen tahsil fişinin daha
sonra 1,5 Milyar TL. olarak değiştirebildiği ve günlük kasa kapanışının son değiştirilen tutar üze
rinden tekemmül ettirildiği ve 500 Milyon Tl.nın kayıtlara yansıtılmadan kasadan alınabilmesi im
kanının bulunduğu, Bankaların günlük mutabakanının yapılmasına yönelik hesap düzenlemelerinin
yapılmadığı, bayi ve müşterilerden yaklaşık 48 ayrı vadede alınan çeklerin, tahsilinin takibine im
kan verecek hesap düzenlemelerinin yapılmadığı, bu konuda Başmüfettiş Ahmet AKDEMİR tara
fından 27.10.1992 tarih, 142/7 sayılı Genel Durum Raporunda öneri getirilmesini ve bu raporun
Genel Müdürlük onayına bağlanmasına rağmen, sözkonusu önerinin yerine getirilmediği tesbit
edilmiştir. (Ek: 74,83)
Samsun Bölge Müdürlüğü Genel durumunun incelenmesi sırasında gözleyen Başmüfettiş Ah
met AKDEMİR'in düzenlediği 27.10.1992 + 142/7 sayılı raporunda yer alan "vadeli hesapların ve
özellikle "101" Alınan Çekler hesabının vade tarihine göre takibine imkan verecek olan tarihin ta
li hesap kodu olarak kullanılması için gerekli talimatın Bilgi İşlem Birimine verilmesi" şeklindeki
önerisi, Genel Müdürün onayına bağlanmasına rağmen, Teftiş Kurulu Başkanlığına
5.2.1993+142/176 sayılı yazı ile cevap veren Muhasebe Daire Başkanı Recep ÖZHAN'ın bu yazı
da, "Vadeli hesapların özellikle "101 Alınan Çekler Hesabı" nın uygulanması için 30.9.1992 tarih
ve 64/2622 sayılı talimat yayınlanmıştır." dediği, oysa, belirtilen talimatta "Kredili akaryakıt ve
Madcniyağ satışlarımız karşılığı alınan vadeli çekler diğer hesap kodlarında takip edilmeyip 101Alınan Çekler hesabında takip edilecektir. Sözkonusu çeklerin vadelerine göre takibi ise el kayıt
larında yapılacaktır." şeklinde emir verdiği, dolayısıyla Müfettiş önerisini, daha önce talimata bağ
lanmış bir husus gibi göstermek suretiyle öneri gereğini zamanında yerine getirmeyen Muhasebe
Daire Başkanı Recep ÖZHAN'ın bu davranışıyla 101 Alman Çekler hesabının anında ve rahatlık
la kontrol edilebilir bir duruma gelmesini engelleyerek, bayi çeklerinin tahsile konulmaması ve çek
vadelerinin uzatılması sonucu oluşan Ofis zararının oluşmasında onaya bağlanmış olan sözkonusu
müfettiş teklifinin gereğinin yerine getirilmesinin büyük bir etken olduğu açıktır. (Ek: 6 Raporun
98,99 ekleri, 74)
Oysa, kanaatimiz, Genel Müdürün onayına bağlanan teklifin gereği yerine getirilmiş olsaydı,
101 Alınan Çekler Hesabının kontrolünün imkan dahilinde olacağı ve böylece incelemeyle görev
lendirilen her kişinin İstanbul Bölgesi yolsuzluk durumunu anında görebileceği sistemin kurulmuş
olacağı yolundadır. (Ek: 81 Raporun 8. sayfası. )
Yukarıda ayrıntısı belirtilen Muhasebe-Ticaret Bilgisayar programlarındaki noksanlıklar, İs
tanbul Bölge Müdürlüğündeki yolsuzluk olaylarının ortaya çıkmasından sonra Kurumca gideril
miştir.
Öteyandan, Komisyonumuza verdiği bilgilerden de anlaşılacağı üzere Muhasebe Daire Başka
nı Recep ÖZHAN'ın deyimiyle işletme, muhasebe, ticaret birimlerinin günlük mutabakatlarını te
sis edecek programların, karşılıksız çek programlarının İstanbul Bölge Müdürlüğünde Eylül/1993
ayından bu yana uygulamaya konulamamış olması ve bu durumun adıgeçen tarafından dile getiril
mesi bizzat Muhasebe Daire Başkanının ve Yardımcısının görevi ifade acizliğini ve yetersizliğini
göstermektedir.(Ek;6,84)
Bilançoların İMKB'na gönderilmesi nedeniyle acele olarak hazırlandığı, eklerinin bilahare
gönderildiği, bilançoların dış denetim firması elemanlarınca denetlendiği şeklindeki görüşler Mu
hasebe Daire Başkanlığı ile Bütçe ve Bilanço Şube Müdürlüğünün görevlerini yapmalarına engel
teşkil etmemekte, bu durum hatalı ve yanlış bilançoların yayınlanması sonucunu doğurmaktadır.
Muhasebe Daire Başkanlığı ile Bütçe ve Bilanço Şube Müdürlüğü yukarıda belirtilen görev
lerini layıkıyla ifa etmek üzere; muhasebe işlemlerinin günlük yapılmasını, bilançoların zamanınTürkiye Büyük Millet Meclisi
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onaya ve ilana sunulmasından önce yapılmasını sağlamakla yükümlü bulunmaktadır.
Hal böyle iken, Muhasebe Daire Başkanlığı ile Bütçe ve Bilanço Şube Müdürlüğünün basiret
sizliği içerisinde İstanbul Bölge Müdürlüğü bilançoları kontrolsüz bir şekilde kabul edilerek suini
yetli personele imkan tanınmış, kasa, banka, çek hesaplarının mutabakatları sağlanmayarak usul
süz işlemlerin ortaya çıkmamasına neden olunmuş, neticede en son tesbit edilen rakamlar üzerin
den yaklaşık faizleri dahil 161 Milyar TL. Ofis kaybının oluşmasına ortam hazırlanmıştır.
Öteyandan Komisyonumuza verdiği bilgilerden, İstanbul Bölge Muhasebe personelinin yeter
sizlikleri Muhasebe Daire Başkanı Recep ÖZHAN tarafından bilindiği, Muhasebe Müdürü Necla
TOPRAK'ın sık sık kendisini arayarak bu görevi daha fazla götüremeyeceğini söylediği bunun
üzerine anılan Bölge Muhasebe bilançolarının çıkarılması için Mali Koordinatör Mehmet KON
CA'yi Daire Başkanı yetkileri ile İstanbul Bölgeye gönderdiği anlaşılmaktadır. (Ek: 85,86 )
Komisyonumuzca bilgisine başvurulan Mali Koordinatör Mehmet KONCA, 21.05.1997 tarih
li yazısında;
"1-a) İstanbul Bölge Müdürlüğüne 1993 Haziran ve Eylül ayları ara Bilançoları ile yıl sonu bi
lançolarının çıkarılması sırasında 5 ila 20 günlük sürelerle yardımcı olmak maksadı ije Muhasebe
Daire Başkanlığının talimatı ile herhangi bir yetki olmaksızın gidilmiştir.
1-b) Petrol Ofisi A.Ş.'de inceleme, Tahkikat ve Denetleme Teftiş Kurulu Başkanlığında olma
sı nedeniyle, Hesapların detaylı ve geçmişe şamil olarak incelenmesinin tarafımdan yapılmasına
imkan olmadığı gibi 5 veya 15 günlük bir sürede sonuçlandırılması da mümkün değildir. Eylül
1994 ayında Meydana çıkan yolsuzluk ve suistimal olayı 1.751.000.000.-TL.lık çekin araştırılma
sı ve banka bakiyelerinin olmasından daha yüksek görünmesi üzerine tesadüfen ortaya çıkmıştır.
Olayın başlangıç yılı olan Nisan 1992 ile Haziran 1994 tarihleri arasında ortaya çıkan rakamlar Alı
nan çekler hesabı olan Torba diye tabir edilen tasfiyeye tabi tutulması gereken hesapta bekletildi
ğinden, Hesabın çok düzgün bir şekilde tasfiye edilmeden görülebilmesine imkan yoktur.
İnceleme vetkim olmadığı gerekçesi ile Arkadaşım Olan İstanbul Bölge Müdürü Necdet ÖZGEN'in verine başka bir bölge müdürünün mevcut olması durumunda. Bölge Müdürlüğü Muhase
be servisinin kapısından dahi içerive girmem mümkün değildir.
2-a) Eylül 1994 ayında yukarıdaki bölümlerde belirttiği gibi Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü yet
kilileri ve Programcılarla birlikte Ben ve diğer iki arkadaşımın önerileri ile hazırlanmış Bilgisayar
Programlarının Bölge ünitelerinde uygulanıp uygulanmadığının Kontrolü ile aksayan yönlerinin
tesbiti için Kuzey Bölgeler Grubu olarak 5 kişiden müteşekkil bir heyetle gidilmiştir.
Heyet olarak çalışma ve gözlemlerimiz sonunda Eylül 1994 ara Bilançonun çıkarılmasında ve
Şifahi olarak Talimatlandırılan 1.751.000.000.-.TL.lık çekin akibetinin araştırılması için gidilmiştir.
2-b) Heyet olarak gerekli kontroller yapılmış bilgisayar programlarının düzgün ve istenilen ni
telikte olduğu görülmüş, ancak kullanıcı operatörlerin, kullanım hataları bilgilendirilerek izale edil
miştir.
Heyet sonrası çalışmalarım 12.10.1994 tarihli ara raporumda belirtilmiştir. ;
Yukarıda arzettiğim bilgiler ve 28.10.1994 tarihli raporumdan sonra, İstanbul Bölge Müdürlü
ğüne gönderilen 5 Başmüfettiş arkadaşımızla birlikte yoğun çalışmalar sonrasında öncelikle yol
suzluğa karışan bayiler tesbit edilmiş, bunlarla olan mutabakatlar tesis edilmeye çalışılmıştır.
Çalışmalarım sırasında yaşadığım stres ve tehditlere aldırmadan verdiğim mücadele, emekli de
olsam mensubu olduğum kuruluşun ve devletimizin menfaatlerini korumak amacı ile yapılmıştır.
Olayı gerçekleştiren suçluların dışarıda serbest bir şekilde dolaşıp, yukarıda izah ettiğim şekil
de tesadüfen de olsa olayın meydana çıkmasına sebep olduğum ve failleri dışında kimseye suç is
nat etmediğim halde, sanki olayın baş sorumlusu olarak 11.3.1993+142-320-894 sayılı Petrol OfiTürkiye Büyük Millet Meclisi
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ğimin Ağustos 1996 ayında kesilmiş olması büyük ölçüde mağdur olmama neden olmuştur.
Maddi ve manevi açıdan oluşan mağduriyetimin önlenmesi hususunda komisyonunuzun ge
rekli hassasiyeti göstereceğine inanarak verdiğim ifadenin aydınlatıcı olacağını ümit eder, bilgile
rinize arz ederim."
.
ifadelerine yer vermiştir.(Ek;87,88)
Görüleceği üzere Muhasebe Daire Başkanı Recep ÖZHAN'in iddia ettiği gibi, Mali Koordi
natör Mehmet KONCA'yi İstanbul Bölge Muhasebesine Daire Başkam yetkisi ile göndermemiştir.
Mehmet KONCA'mn İstanbul Muhasebe servisindeki çalışmaları, tüm bilanço hesaplarının uygun
luğunun sağlanması değil, Sermaye Piyasası Kurulunca istenilen ve Ofiste ilk kez düzenlenen ma
li tabloların bilgisayar programlan ile hazırlanması ve daha önce uygulamaya konulan bilgisayar
programlarının işleyip işlemediğinin kontrolüdür.
Ancak burada dikkati çeken bir husus, Petrol Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Levent AKKOYUNLU tarafından Komisyonumuza verilen bilgilerden, İstanbul Bölge Yolsuzluk olaylarını orta
ya çıkaran Mali Koordinatör Mehmet KONCA'nın sözleşmesinin, adıgeçenin İzmir'de ikamet et
mesi ve İstanbul'da görevlendirildiğinde mesafenin çok uzun olduğu gerekçesiyle fesh edilmesidir.(Ek;89)
Mehmet KONCA ise Komisyonumuza verdiği bilgilerde sözleşmesinin haksız yere fesh edil
diğini, büyük ölçüde mağduriyetine neden olunduğunu, maddi ve manevi açıdan oluşan mağduri
yetinin giderilmesi gerektiğini açıklamıştır.
Vurgulamak istenen husus, Mehmet KONCA'nın sözleşmesinin fesh edilmesinin, yolsuzluk
olaylannın artmasına neden olan Celalettin DÖVER'in Petrol Ofisi Genel Müdür Yardımcılığına
atandığı dönemde meydana gelmesi ve gerçek olmayan nedenlere dayanmasıdır.
Öte yandan İstanbul Bölge Müdürlüğünde yolsuzluk olayının tesbit edilmesinden yaklaşık 2
ay önce, Merkez Üst Disiplin Kurulu Kararı uyarınca yine Makam tarafından Genel Müdür Yar
dımcısı Ergun AKIN'ın Başkanlığında Muhasebe Daire Başkanı Recep ÖZHAN, Finansman Da
ire Başkanı Celalettin DÖVER ve İkmal-Fiyatlandırma Daire Başkanı E.Hakan CODOĞLU'ndan
oluşan bir komisyonca İstanbul Bölge Muhasebe servisinde bir inceleme yapılmış, sonuçta
15.08.1994 tarihli bir rapor düzenlenmiştir. (Ek36,yazının A/28 no'lu eki))
Düzenlenen bu raporun 2. maddesinde aynen:
"2-Bölge Müdürlüğünde;
a) Genel Müdürlükçe hazırlanarak Bölgelere kopyalanan ticaret-muhasebe programlarının ça
lıştırılmadığı ve bunun sonucunda;
aa) İşletme-ticaret-muhasebe mutabakatlarının günü gününe yapılmadığı,
bb) Ticaret birimlerince faturalar ile muhasebe birimlerince bayilerden alınan çekler arasında
illiyet bağının kurulmadığı,
cc) Karşılıksız çıkan çek bilgilerinin karşılıksız çek takip programına günü gününe kaydedil
mediği için bayilerin provizyon limitlerinin kilitlenmesi sağlanmayarak bayilere açık çekle mal tes
limatı yapılmasına olanak sağlandığı,
dd) Çek döküm programının çalıştırılmayarak bankalara verilecek çekler hakkında belge oluş
masının önlendiği, bu nedenle istenilen bayiin çeki tahsile gönderilmeden bekletilme imkanının ya
ratıldığı,
ee) Alınan çekler ile bankaya verilecek çeklerin otomatik olarak bilgi işlemden takip edilerek
banka ile mutabakatın sağlıklı olarak yapılmadığı, ayrıca bankaya tevdi edilecek çeklerdeki ayrı
mın (açık çek, blokeli çek, vadeli çek) sağlıklı bir şekilde takip edilmediği,
b) Muhasebe biriminin personel yapısı itibariyle teknik ve teorik düzeyde yetersiz kaldığı,
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-156tesbit edilmiştir." denilmekle mevcut yolsuzluk olayının önemli belirtileri ortaya konulmuş,
ancak basiretsizlik veya başka bir nedenle bu raporun Genel Müdürlükten onay alınarak Teftiş Ku
rulu Başkanlığına gönderilmesi ve belirtilen hususların incelenmesi gereği duyulmamıştır. Yukarı
da belirtilen hususların sorumluluğu Muhasebe ve Finansman Daire Başkanlıklarına aittir.
Bu rapor yani, Ergun AKIN Başkanlığındaki Recep ÖZHAN, Celalettin DÖVER ve EHakan
CODOĞLU tarafından düzenlenen rapor düzenlendiği tarihte Teftiş Kurulu Başkanlığına bir mu
ciple intikal ettirilmiş olsa idi, yolsuzluk olayı ile ilgili incelemelere 2 ay önceden başlanacak, do
layısıyla 15.08.1994 - 01.11.1994 tarihleri arasında oluşan 21 Milyar TL.lık Ofis kaybına sebebi
yet verilmemiş olacaktı.
'
Bu konuda Komisyonumuza bilgi veren Recep ÖZHAN; sözü edilen raporu Genel Müdüre
verdiklerini dolayısıyla soruşturma açma yetkisinin Genel Müdürde olduğunu ileri sürmüşse de
adıgeçenin bu beyanını yeterli bulunmamıştır. Zira, anılan Daire Başkanı sözkonusu raporda orta
ya konulan yolsuzluk belirtilerini bir Olur'a bağlayıp soruşturma açılmasını Genel Müdürlükten ta
lep etmesi gerekirdi. Recep ÖZHAN böyle bir Olur almamakla görevini kötüye kullanmış ve yol
suzluğun artmasına neden olmuştur.
Diğer taraftan Komisyonumuza verilen bilgilerden, İstanbul Bölge yolsuzluk olaylarını ortaya
çıkaran Mali Koordinatör Mehmet KONCA'nın, durumu farkettikten sonra Muhasebe Daire Baş
kanı Recep ÖZHAN ile Finansman Daire Başkanı Celalettin DÖVER'e sürekli olarak telefonla bil
gi verdiği, bu hususun adıgeçenler tarafından doğrulandığı ve Mehmet KONCA'nın sözkonusu
yolsuzluk olaylarına ait 12.10.1994 tarihli raporunu yazdığı ve bu sonuç bölümünde olayların so
ruşturulması için Teftiş Kurulu Başkanlığının görevlendirilmesi gerektiğini belirttiği halde adı ge
çen Muhasebe ve Finansman Daire Başkanlarınca olayları basma intikal ettirecekleri düşüncesiyle
Müfettişlere güvenmedikleri ve bunun için bahsekonu yolsuzluk olaylarıyla ilgili Müfettiş incele
mesi istemedikleri, ancak, Mehmet KONCA'nın olaylarla ilgili 28.10.1994 tarihli ikinci raporun
dan sonra, Muhasebe Daire Başkanı Recep ÖZHAN tarafından İstanbul Bölge yolsuzluklarının
1992 Haziran ayından itibaren tarama suretiyle Müfettişlerce teftiş edilmesi için 28.10.1994 tarih
li, 1327/3635 sayılı Genel Müdürlük Olurunun alındığı anlaşılmaktadır. Yani başlangıçta Müfettiş
lere güvenmediği gerekçesiyle yolsuzluk olaylarının incelenmesi için Genel Müdürlük Oluru alma
yan Muhasebe ve Finansman Daire Başkanları, Mehmet KONCA'nın ikinci raporu üzerine Müfet
tiş incelemesi için gereğini yapmışlardır. Ancak, Recep ÖZHAN ve Celalettin DÖVER 12.10.1994
- 28.10.1994 tarihleri arasında, görevlerini yapmamak suretiyle Ofis zararının artmasına ve zimme
tin çoğalmasına sebep olmuşlardır.(Ek;71)
Kaldı ki, Recep ÖZHAN'in bahsekonu beyanı Muhasebe Daire Başkanı olarak görev yapar
ken görev, yetki ve sorumluluk yönüyle keyfi davranışlar içerisinde bulunduğunun itirafıdır. Zira,
Daire Başkanı olarak kendisine intikal etmiş plan bir yolsuzluk olayını derhal Genel Müdür'e bil
dirmekle yükümlüdür. Bu aşamadan sonra soruşturma açma keyfiyeti sorumluluğuna katlanmak
suretiyle Genel Müdür'e aittir. Kaldı ki devlet yönetiminde şu veya bu birime güvenmiyorum gibi
bir düşüncenin kabul görmesi mümkün olmadığı gibi böyle bir düşüncenin devlet memurluğu cid
diyetiyle bağdaşmayacağı da çok açıktır. Zira Muhasebe Daire Başkanı Recep ÖZHAN'ın devlet
memurluğu ciddiyetiyle bağdaşmayan "Müfettişlere güvenmiyorum" düşüncesiyle-12.10.1994 ta
rihinde resmi raporla öğrendiği İstanbul yolsuzluğunu Genel Müdür'e bildirmeyerck soruşturma
açılmasının önlenmesi ve olayların boyutlarının büyümesi sonucu 28.10.1994 tarihinde soruşturma
açılması karşısında geçen 16 günlük sürede Ofis zararının ve zimmetin artmasına sebep olmuştur.
Diğer taraftan, Petrol Ofisinin Dış Denetiminin Başaran Serbest Muhasebeci ve Mali Müşa
virlik A.Ş. nin 1994 yılında hazırlayarak POAŞ Yönetim Kuruluna sunulan, bilahare Muhasebe
Daire Başkanlığına intikal ettirilen ve adı geçen Daire Başkanı Recep ÖZHAN'ın da imzaladığı
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-15713.09.1994 tarihli, 142-1128/16899 sayılı talimat ekinde yayınlanan denetim raporunda, İstanbul
Bölge Müdürlüğü ile ilgili olarak, diğer konuların yanısıra:
"- Bilgisayar programının geçmişe yönelik fiş kesilmesine veya düzeltme fişine gerek kalmak
sızın yanlış kesilen fişin iptal edilebilmesine olanak tanıdığı.
- Çeklerin müteakip dönemdeki tahsilatlarını gösteren banka ekstrelerin ve dekondlarının alı
narak ilgili mahsup fişlerinin altına takılmadığı tespit edilmiştir.
- Bankaya verilen 5 günlük çekler için detaylı çek dökümünün yer aldığı çek çıkış bordroları
nın düzenlenmediği tespit edilmiştir.
- Sene sonu itibariyle çek sayım tutanağının düzenlenerek onaylanmadığı tespit edilmiştir.
- Muhasebe departmanı tarafından, kesilen faturaların numara takip edecek şekilde dosyalana
rak saklanmadığı ve karışık bir şekilde arşivde tutulduğu tespit edilmiştir.
- Bayi kredilerinin anapara ödemeleri ile ilgili ve POAŞ tarafından düzenlenen çeklerin ban
kadan tahsilatı ile ilgili banka ekstrelerinin ilgili fişlerin altına takılmadığı tespit edilmiştir.
- Verilen depozito ve teminatlar hesaplan (Hesap no: 224) üzerinde yaptığımız çalışmalar sı
rasında İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından arsa payı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesine
yapılan ödemeler ile ilgili aşağıda dökümü yapılan mahsup fişleri tarafımıza verilmemiştir.
Miktar
Mahsup No
Tarih
Milyon TLf
59477 . . •
12.8.1993
10.500
59477
12.8.1993
15.072
75893
20.10.1993
2.253
75873
19.10.1993
.5.000
84253
22.11.1993
9.000
- Elektrik, su ve aydınlatma giderleri hesabı üzerinde yaptığımız çalışmalar sırasında aşağıda
dökümü yapılan mahsup fişlerinin ekinde giderlerin oluşumu ile ilgili faturalara rastlanamıştır.
Miktar.
Tarih
Fiş No
(Milyon TL)
10.06.1993
4806310
326
15.12.1993
9007810
387
20.12.1993
9186210
105
31.12.1993
9415150
12
- Eldeki çeklerin sene sonu itibariyle sayımı yapılarak yetkili personel tarafından onaylanma
mıştır.
- Banka ekstrelerinin düzenli olarak alınmadığı tespit edilmiştir. 31 Aralık 1993 tarihi itibariy
le aşağıda dökümü yapılan bankalardan banka ekstreleri temin edilerek tarafımıza verilememiştir.
Hal kbank-K. Çekmece
Halkbank-Kadıköy
Halkbank-Kadıköy
Hal kbank-Ni şan taşı
YKB-Nişantaşı
-Personel avanslarının ödenmesi aşamasında düzenlenen kasa tediye fişleri üzerinde alan per
sonelin imzası görülememiştir.
-Kasa ve bankalar hesapları üzerinde yaptığımız incelemeler esnasında aşağıda dökümü yapı
lan mahsuplar bulunamamıştır. (Bütün mahsuplar İstanbul merkez muhasebeye aittir)
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- 158 Mahsubun Tarihi
Tutan
19.3.1993
19.667
28.6.1993.
45.661
28.7.1993
53.466
03.08.1993
56.474 .
03.08.1993
86.411
4.8.1993
56.672
16.9.1993
67.007
4.10.1993
72.670
- Diğer alacaklar hesaplan üzerinde yaptığımız incelemeler sırasında aşağıda dökümü yapılan
mahsuplar tarafımıza verilememiştir.

Kod

Mahsup No

Tarih

70
45941
30.06.1993
75688
00
18.10.1993
94141
70
31.12.1993
88143
00
01.12.1993
94168
00
31.12.1993
00
94168
31.12.1993
00
94737
31.12.1993
00
51075
16.07.1993
85959 s
10
30.10.1993
29744
00
09.04.1993
85971
00
30.10.1993
94145
00
31.12.1993
- Diğer borçlar hesapları üzerinde yapılan incelemeler sırasında aşağıda dökümü yapılan mah-

suplar tarafımıza verilmemiştir,
•

-

-

•

.

.

Tarih
Kod
Mahsup No
10
45960
30.6.1993
45960
00
30.6.1993
00
53948
30.7.1993
53958
30.7.1993
00
54150
31.7.1993
00
62154
00
31.8.1993
00
62165
31. 8.1993
69954
00
30.9.1993
10
69943
30.9.1993
77860
30.10.1993
00
00
85955
30.10.1993
•'
'
00
85391
30.10.1993
\
„*
00
34141
31.12.1993
ifadelerine yer verilmek suretiyle, gider hesaplarına atılan bazı ödemelerin dayanağını teşkil
eden belgelerin bulunmadığı, bazı banka hesap ekstrelerinin gizlendiği, çek listelerinin bulunmadı
ğı, personele yapılan ödemelerde, sözkonusu tutarın kime ödendiğini gösterecek imzalarıft bulun
madığı, İstanbul Bölge muhasebe servisinde bir takım usulsüz işlemlerin varlığı ve bunları gizleTürkiye Büyük Millet Meclisi
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mek amacıyla anılan Denetim Firması elemanlarınca istenilen muhasebe fişlerinin ibraz edilmedi
ği belirtilmektedir. (Ek: 36 yazının 36 no'lu eki) )
Bahsekonu raporda yer alan konular hakkında da Muhasebe Daire Başkanı Recep ÖZHAN ta
rafından Müfettiş İncelemesi istenilmemiştir, Raporda belirtilen banka ekstreleri, hayali mahsup
fişleri müfettişlerce incelenseydi yolsuzluk olayları anında ortaya çıkabilecekti.
Komisyonumuza verdiği bilgilerde, Recep ÖZHAN, 1992, 1993 ve 1994 yıllarında muhase
beyle ilgili çeşitli konularda soruşturma açtığını belirtmiştir. Ancak, adıgeçen tarafından istenilen
Müfettiş incelemeleri, İstanbul Bölge yolsuzluk olaylarını ortaya çıkaracak konular değildir. Nok
ta incelemesine yöneliktir. Nitekim, Recep ÖZHAN tarafından incelenmesi istenilen ve Ofis Mü
fettişlerince gerekli tahkikat yapılarak sonucu raporlara bağlanan konuları, yolsuzluk olaylarının
ortaya çıkmasından sonra gerek Ofis Müfettişleri, gerekse Başbakanlık Müfettişleri Muhsin Bİ
ÇER ve Selahattin ERGÖNENÇ tarafından tekrar soruşturulmuş, ayrıntısı raporumuzun öncesinde
belirtildiği gibi bu konularda Ofis müfettişlerine herhangi bir kusur atfedilmemiştir.(Ek;6.,35)
Dolayısıyla İstanbul Bölge Müdürlüğünde 1992, 1993 ve 1994 yıllarında meydana gelen yol
suzluk ve usulsüz işlemlerle ilgili olarak Muhasebe Daire Başkanı Recep ÖZHAN; cari mevzuat
hükümlerine göre adıgeçen Bölge Muhasebe Müdürlüğünce hazırlanan 1993 yıl sonu bilançosu ile
1993 ve 1994 yıllannda çıkarılan 6 ara bilançoda, bilanço tarihi itibariyle bankalardan alınan teyid
yazılarında belirtilen tutarlar ile Ofis hesapları arasında milyarlarca lira fark bulunduğu, İstanbul
Bölge ile bağlı depoların çalıştığı toplam 18 ayrı banka hesabından, açıldığı tarihten itibaren hare
ket görmeyen Demirbank hesabı dışında hiç birisinin mutabık olmadığı, 1992, 1993 ve 1994 yılla
rından geçerli olan ve POAŞ Yönetim Kurulu'nca kabul edilen Bölge Müdürlükleri banka limitle
rinin 100 Milyon TL olmasına rağmen, örneğin İstanbul Bölgenin T.C. Ziraat Bankası Bakırköy.
Şubesi nezdinde bulunan iki ayrı banka hesabında toplam 689.592.316.-TL. olduğu ve bilançoda
ki Ofis hesaplarında ise toplam 53.502.372.051.- TL. olarak gösterildiği, aynı şekilde, bilanço dö
nemlerinde stok hesaplarında belirtilen akaryakıt stok miktarlarının bilanço ekindeki tank raporla
rında kayıtlı olan miktarlardan anormal şekilde farklı olduğu, birbirinin aynı olması gereken ve
miktarlı çalışan maliyet-satış hasılat hesaplarının mutabık olmadığı bunun ise, satılan mal bedeli
nin tahsil edilmemesi veya satılmadığı halde bedeli tahsil edilmiş mal mevcudu anlamına geldiği
İstanbul Bölge Muhasebe personelinin mesleki yetersizliklerini bildiği halde hesaplardaki mutabakatsızlıklann nedenlerini araştırmamak, bu bilançoları kontrol etmeden kabul etmek, ibra etmek,
hatalı Ofis bilançolarının yayınlanmasına neden olmak sözkonusu yolsuzluk olaylarının daha ön
ceden ortaya çıkmamasını sağlamak suretiyle Ofisin zararını ve zimmet olaylarının artmasına ne
den olmak, ayrıca, 1992, 1993 ve 1994 yıllannda uygulamaya konulan bilgisayar programlarında
gerekli otokontrol sistemini kurmamak, geriye yönelik fiş kesilmesine, kesilen ve kesinleşen fişler
üzerinde daha sonra değişiklik yapılmasına imkan veren sistem oluşturmak, aynı şekilde, eksiklik
lerine rağmen uygulamaya konulan bilgisayar programlarının İstanbul Bölge Müdürlüğünde çalış
tırılmadığını bildiği ve yapılan bütün sözlü uyanlara rağmen uygulamamakta direnen İstanbul Böl
ge Personeli hakkında soruşturma açılmasını sağlamamak.POAŞ Teftiş Kurulunca hazırlanan ve
Genel Müdürlük Onayına bağlanan 27.10.1992 tarihli, 142/7 sayılı raponda belirtilmesine rağmen.bayilerden alınan çeklerin vade tarihlerinin 101 Alman Çekler Hesabında tali kod olarak açıl
ması ve bu suretle sözkonusu çeklerin zamanında tahslilni sağlayacak şekilde hesap düzenlemele
rini yapmamak,dolayısıyla 101 AlınanÇekler Hesabının anında ve rahatlıkla kontrol edilebilmesi
ni engelleyerek bayi çeklerinin tahsile konulmaması, çek vadelerinin uzatılması, yırtılıp atılan çek
lerin belirlenmemesini sağlamak, 12.08.1994 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı Ergün AKIN Baş
kanlığında İstanbul Bölge Muhasebe servisinde inceleme yapan komisyonun üyesi olduğu ve İstan
bul Bölge yolsuzluk olaylarının önemli belirtilerini tesbit ettiği halde daha sonra hazırlanacak GeTürkiye Büyük Millet Meclisi
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tarihli raporun sadece Genel Müdüre sunulması ile yetinmek, sözkonıısu raporun sonuç bölümün
de dahi, tesbit edilen konuların soruşturulmasını talep etmemek, Dış Denetim Firması Başaran Ser
best Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen ve kendisine Eylül 1994 ayında
intikal ettirilen raporda, İstanbul Bölge Muhasebesinde yolsuzluk ve usulsüz işlemlerin olduğuna
dair önemli karineler bulunduğu belirtildiği halde, bu konuları tahkik etmemek, tahkik edilmesini
de istememek, bahsekonu yolsuzluk olaylarını ortaya çıkaran Mali Koordinatör Mehmet KONCA
tarafından, olaylarla ilgili olarak kendisine önce telefonla, bir süre sonra da 12.10.1994 tarihli ra
porda, yolsuzluk olayları bildirildiği ve konuların POAŞ Teftiş Kurulunca soruşturulması hususla
rı talep edildiği halde, Genel Müdürlük Oluru alarak belirtilen konuların Müfettişlerce incelemesi
ni sağlamamak, Mehmet KONCA'nın 28.10.1994 tarihli ikinci raporundan sonra konularla ilgili
Müfettiş incelemesi istemek, bu arada geçen 16 günlük sürede Ofisi zararının artmasına neden ol
mak fiillerini işlediği anlaşılmakla, Muhasebe Daire Başkanı Recep ÖZHAN görevini kötüye kul
lanmak suretiyle Ofis zararının ve zimmetin artmasına sebep olmuştur. Adıgeçen bu fiilleri nede
niyle Kurum tarafından mahkemeye verilmiştir.
4) Selahattin BALTA:
Muhasebe Daire Başkanı Recep ÖZHAN ile ilgili bölümde detaylı bir şekilde açıklandığı üze
re İstanbul Bölge Müdürlüğünce hazırlanan 1993 yılı yıl sonu bilançosu ve ara bilançoları ile 1994
yılı ara bilançolarındaki banka hesap bakiyelerinin banka hesabında mevcut bakiyelerden farklı ol
duğu, birbirinin aynı olması gereken maliyet-hasılat hesaplarındaki satış miktarlarının farklı oldu
ğu, stok hesaplarının bilanço ekindeki tank raporlarında kayıtlı miktarlardan farklı olduğu, dolayı
sıyla sözkonıısu bilançoların, bu bilançolardaki rakamları doğrulaması lazım gelen belgelerle mu
tabakat yapılma yoluna gidilmeden, hatalı olarak kabul etmek ve Ofis'in gerçek faaliyetlerini gös
termeyen sözkonusu bilançoların yayınlanmasına neden olmak, ayrıca gerekli kontrollerin yapıla
rak farklılıklarının nedeninin ortaya konulmaması sonucu kötü niyetli personelin yolsuzluk yapma
sına ortam hazırlanarak, Ofis'in büyük kayıplara uğramasına sebebiyet vermek, konularında Mu
hasebe Daire Başkan Yardımcısı Selahattin BALTA kusurlu bulunmuştur.
Adıgeçen bu fiillerinden dolayı Kurum tarafından mahkemeye verilmiştir.
5) Yaşar HIŞIR:
Muhasebe Daire Başkanı Recep ÖZHAN ile ilgili bölümde detaylı bir şekilde açıklandığı üze
re İstanbul Bölge Müdürlüğünce hazırlanan 1993 yılı yıl sonu bilançosu ve ara bilançoları ile 1994
yılı ara bilançolarındaki banka hesap bakiyelerinin banka hesabında mevcut bakiyelerden farklı ol
duğu, birbirinin aynı olması gereken maliyet-hasılat hesaplarındaki satış miktarlarının farklı oldu
ğu, stok hesaplarının bilanço ekindeki tank raporlarında kayıtlı miktarlardan farklı olduğu, dolayı
sıyla sözkonusu bilançoların, bu bilançolardaki rakamları doğrulaması lazım gelen belgelerle mu
tabakat yapılma yoluna gidilmeden, hatalı olarak kabul etmek ve Ofis'in gerçek faaliyetlerini gös
termeyen sözkonusu bilançoların yayınlanmasına neden olmak, ayrıca gerekli kontrollerin yapıla
rak farklılıkların nedeninin ortaya konulmaması sonucu kötü niyetli personelin yolsuzluk yapması
na ortam hazırlanarak, Ofis'in büyük kayıplara uğramasına sebebiyet vermek konularında Bütçe ve
Bilanço Şube Müdürü Yaşar HIŞIR kusurlu bulunmuştur.
Adı geçen bu fiillerinden dolayı Kurum tarafından mahkemeye verilmiştir.
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6 Zafer YAPICIOĞLU:
Müfettiş Zafer YAPICIOĞLU Teftiş Kurulu Başkanlığının 24.2.1994 + 200/2 sayılı talimatı
ile; İstanbul Bölge Müdürlüğünde bayiler tarafından Ofise tevdi edilen çeklerin karşılıksız çıkma
durumu ile, bu çeklerin bekletilmelerinin sözkonusu olup olmadığı hususunun incelenmesiyle gö
revlendirilmiş, ayrıca adıgeçen Müfettişten işe başlama tarihi itibariyle kasa sayımı yapılması is
tenmiştir. (Ek;6 raporun 124 no'lıı eki )
Müfettiş Zafer YAPICIOĞLU'nun incelemelerini müteakip Teftiş Kurulu Başkanlığına tevdi
ettiği 10.3.1994+ 9/9 sayılı yazıda,
28.2.1994 günü akşamı itibariyle 1.3.1994 günü sabahı Haramidere ünitesinde yaptığı kasa sa
yımı sonucunda kasada 78.497.871.-TL. noksanlık tespit ettiği ve kasa sayım noksanları hesabına
alınan mezkur meblağdan 35.514.855.-TL.sinin Petrol Spor Kulübü futbolcusu Turan KÖY'ün
ameliyat bedeli olarak hastaneye ödendiği halde tediye fişi düzenlenmemesinden kaynaklandığı,
42.983.016.-TL.lık noksanlığın ise, aynı gün nedeni bulunamadığından 1.3.1994 + 16077 sayılı te
diye fişi ile kasa sayım noksanları hesabına alındığı, 2.3.1994 tarihinde de 16221 sayılı tahsil fişiy
le Nişantaşı personeline mükerrer ödenen işçi ikramiye ve istihkak avansı olduğu izahatıyla bu pa
ranın kasaya konulduğu belirtilmiştir. Oysa 35.514.855.-TL. noksanlık ile ilgili gerekçenin doğru
olmasına karşın, Nişantaşı personeline mükerrer ödenen istihkak olarak açıklanan 42.983.016.-TL
noksanlık ile ilgili gerekçenin doğru olmadığı, zira bir mükerrer ödemeden bahsedildiğine göre
ödenen istihkak avansı tutarının bu meblağ kadar olması gerektiği, ancak Nişantaşı personeline
ödenen avans tutarının 48.755.000.-TL. olduğu, ayrıca, konu ile ilgili ofis müfettişlerince ifadesi
ne başvurulan dönemin veznedarı Lemi ATAÇ ile mutemet Eyüp ERGÜL'ün verdiği ifadelerde bu
tür bir mükerrer ödemenin olmadığının beyan edildiği, ayrıca 28.2.1994 tarihi itibariyle kasa def
teri ile mizan kayıtları arasında 5.187.395.-TL. fark bulunmasına rağmen, Zafer YAPICIOĞ
LU'nun mizan mutabakatı yapmaması nedeniyle bu farkı görmediği ve yazdığı yazıda bulunan, ka
sa mevcudunun muhasebe kayıtlarına uygun olduğunun belirtildiği, oysa farklılığın Bölge Müdür
lüğü yetkililerince 1.8.1994 + 56150 sayılı mahsup fişiyle düzeltildiği anlaşılmıştır. (Ek;6 Raporun
125,137 no'lu ekleri)
Yine Zafer YAPICIOĞLU tarafından yazılan 10.3.1994 gün ve 9/9 sayılı yazıda, 28.2.1994
günü akşamı itibariyle 1.3.1994 günü yapılan sayım ve kontrol sonucunda ünitede 999 adet toplam
124.929.141.023.-TL. tutarında banka çekinin mevcut olduğunun ve mevcudun kayıtlara uygun
bulunduğunun belirtildiği, oysa, bahsekonu yolsuzluk olaylarını soruşturan POAŞ Başmüfettişlerince 02.12.1994 tarihinde alınan Şubat/1994 ayına ait mizana göre 28.2.1994 tarihi itibariyle alı
nan çekler tutarının 172.363.757.174.-TL. olduğu, Zafer YAPICIOĞLU'nun belirttiği mevcut ile
mizan bakiyesi arasında 47.434.616.151.-TL. fark bulunduğu, ayrıca Zafer YAPICIOĞLU'nun tesbitine esas aldığı 28.2.1994 tarihinde kasa sayım zaptı ve çek döküm listelerinin bulunmadığı, 33 adet
tahsil ve 20 adet tediye fişinin imzasız olduğu, anlaşılmıştır. (Ek: 6 raporun 125,139 no.lu ekleri.)
Dolayısıyla, Müfettiş Zafer YAPICIOĞLU; kendisine verilen iş talimatı dikkate alındığında,
istanbul Bölge kasasında tesbit ettiği 42.983.016.-TLlık noksanlığın gerçek nedenini araştırmamak
ve muhasebe personelinin verdiği yanlış bilgiye itibar etmek, kasa hesabı ile mizan kayıtları muta
bık olmadığı halde, mutabakat yapılmış gibi göstermek, incelemelere başladığı tarih itibariyle tes
bit ettiği çek tutarının mizan kayıtlarından 47.434.616.151.-TL. noksan olduğu halde mutabakat
sağlanmış gibi göstermek, incelemelere başladığı tarihte kasa sayımı zaptı ve çek döküm listeleri
bulunmadığı ve 33 adet tahsil ve 20 adet tediye fişinin imzasız olduğu halde, incelemelerini yo
ğunlaştırmak suretiyle İstanbul Bölge Yolsuzluk olaylarının daha Önce ortaya çıkmasını sağlaya
mamak hususlarında kusurlu olduğu anlaşılmıştır. Adıgeçen bu fiilleri nedeniyle Kurum tarafından
mahkemeye verilmiştir.
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Müfettiş M.Tansel GÜVEN, 1993 yılı yaz dönemi teftiş programı çerçevesinde, Teftiş Kuru
lu Başkanlığının 23.6.1993 + 532/5 sayılı talimatı ile, İstanbul Bölge Müdürlüğünün muhasebe, bil
gi işlem ve personel işlemlerini incelemekle görevlendirilmiş, iş talimatına ekli yazıda bu incele
meler sırasında Bölgenin muhasebe işlemlerinde özellikle nelerin üzerinde durulacağı dört ayrı
madde halinde belirtilmiştir. (Ek:6 Raporun 141 no'lu eki )
Şöyle ki;
iş talimatının muhasebeye ayrılan 1 nci maddesinin (b) bendinde;
"Teftiş dışında kalan zaman sürecinde kullandırılan tüm kredilerin tahsilatlarının süresi içinde
yapılıp yapılmadığının, tahsilatı yapılamayanlar var ise, nedenlerinin araştırılması, kullandırılan
kredi tutarları ile tahsilat tutarlarının mukayesesinin yapılması",
Aynı talimatın (d) bendinde ise; "Tüm kıymetlerin sayılarak mizan mutabakatının yapılması"
öngörülmüştür.
Teftiş Kurulu Başkanlığının bu talimatı üzerine 13.9.1993 tarihinde incelemelere başlayan
Müfettiş M.Tansel GÜVEN'in incelemeler sonucunda düzenlediği 20.12.1993 gün ve 8/6 sayılı ra
poru Genel Müdürlük onayına bağlanarak işlem görmüştür. (Ek: 6 Raporun 144 no'lu eki )
İstanbul Bölge Müdürlüğü ve bağlı depolarına ait kıymetlerin sayımını yaptığı, ancak sayımı
nı yaptığı kıymetlerden Haramidere kasa tutarının, Demirbank Maçka Şubesi nezdindeki hesap ba
kiyesi hariç tüm banka hesap bakiyelere, teminat mektupları, emanet mal çekleri ve bekletilen çek
ler hesabı bakiyeleri mizan bakiyeleri ile tutmadığı halde, sözkonusu farkılıklann nedenini araştı
rıp ortaya koymadığı, ayrıca, müşteri kredileri ile ilgili tahsilatların zamanında yapılıp yapılmadı
ğını kontrol etmediği, İstanbul Bölge Müdürlüğü kasa muamelatının incelenmesi sırasında, görev
dönemine ilişkin süre içerisinde kasa zaptının hiç düzenlenmediği, tahsil ve tediye fişleri ekinde
çek döküm listelerinin konulmadığı, çok sayıda kasa fişlerinin imzasız veya tek imzalı olduğu, be
lirlenmiştir. (Ek: 6)
Adıgeçen müfettiş M.Tansel GÜVEN'in 11.9,1993 günü akşamı itibariyle 13.9.1993 günü
yaptığı kasa sayımı sonucunda, kasada 123.926.345.-TL. nakit tespit etmiş, sözkonusu meblağın
kasa defterine göre uygunluğunu sağlamıştır. Ancak, aym tarih itibariyle Haramidere kasasının mi
zan kaydının 183.065.744.-TL. olduğu görülmektedir. Bu durumda müfettiş, yaptığı sayımı kasa
defteri ile kontrol etmekle yetinmiştir. Oysa, aynı tarihte bilgisayardan döküm alıp, kasanın kont
rolünü yapması gerekirdi. Her ne kadar, kasa defteri kayıtlarının aynen mizana geçtiği ve mizan ka
yıtlarında kasa defterine göre bir farklılık olmaması gerektiği düşünülürse de, zaman zaman Muha
sebe Müdürünün talimatı ile kasanın açtırılarak geriye doğru işlem yaptırılması mümkün olmakta
dır. Bu nedenle, müfettişin kasa defteri yanısıra mizan bakiyesinde bulunan ve aradaki farkı araş
tırması gerekirdi.(Ek;6)
Ayrıca, M.Tansel GÜVEN'in banka hesaplarının mutabakatı ile ilgili olarak düzenlediği ra
porda; "...söz konusu meblağın tutulmakta olan el kayıtlarına uygun bulunduğu görülmüş, ancak
Bölge Müdürlüğünce keşide edilen, fakat ilgililerce zamanında bankadan çekilmeyen çek bedelle
ri ile alınan miktarların mizan mutabakatını yapmak mümkün olmamıştır." yolundaki açıklaması
yeterli değildir. Zira, mevcutlarla banka hesap bakiyesi arasındaki farkın gerçek nedeni bu değil
dir. Nitekim yapılan incelemede bankalarda açılan 20 ayrı hesaptan sadece, açıldığı tarihten itiba
ren hiç çalışmayan Demirbank Maçka şubesi hesap bakiyesi ile Ofis kayıtları mutabık olup, diğer
19 bankadaki mevcutlar Ofis kayıtlarındaki miktarlarla mutabık değildir.(Ek;6)
Hatta, bankaların ilgili hesaplarında borç yerine global olarak (yaklaşık 280 milyar lira) civa
rında alacak bakiyesi gösterdiği, başka bir deyişle banka hesaplarımızın kırmızı bakiye verdiği an
laşılmakta olup, bu durumun keşide edilen çeklerin zamanında çekilmemesiyle bağdaştırılması
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yardan alarak gerekli kontrolü yapması mümkündür. Aynı durum teminat mektubu ve alınan çek
ler için de geçerlidir.
Diğer taraftan, işlemlerin bilgisayarla yapıldığı, müfettişin 22 Kasım 1993 tarihinde İstan
bul'dan ayrıldığı gözönünde bulundurulursa, adı geçenin Eylül ayı mizanını 15 Ekim'de alabilme
si mümkündür. Dolayısıyla, yaptığı sayımlan mizanla da kontrol edebilme imkanına sahiptir.
Ayrıca Müfettiş Mahmut Tansel GÜVEN'in iç talimatında kasdedilen kredilerin, müşteri kre
disi haricindeki krediler olduğunu kabul etmek mümkün değildir.
Teftiş Kurulu Başkanlığının iş talimatında aynen; "...tüm kredilerin tahsilatlarının süresi içinde
yapılıp yapılmadığının, yapılmayanlar var ise, nedenlerinin araştırılması, kullandırılan kredi tutarla
rı ile tahsilat tutarlarının mukayesesinin yapılması" emredilmiştir. (Ek; 6 Raporun 144 no'lu eki.)
Tüm kredilerin tahsilatı muhasebe servisince yapıldığı dikkate alındığında adı geçen müfetti
şin müşteri kredilerini de incelemesi gerekirdi. Öte yandan, kasa, banka, çek ve diğer kıymet he
saplarının mizan mutabakatının yapılması gerektiği ve nasıl yapılacağı 15.02.1993 tarihli, 3 sayılı
Teftiş Genelgesinde belirtilmiştir.
Dolayısıyla, Müfettiş M.Tansel GÜVEN; İstanbul Bölge Müdürlüğü ve bağlı depolarına ait
kıymetlerin sayımını yaptığı, ancak sayımım yaptığı kıymetlerden Haramidere, Demirbank Maçka
Şubesi nezdindeki hesap bakiyesi hariç tüm banka hesap bakiyelerinin, teminat mektupları, emanet
mal çekleri ve bekletilen çekler hesabı bakiyeleri mizan bakiyeleri ile tutmamasına karşın, sözkonusu farklılıkların nedenini araştırıp ortaya koymamak ayrıca, müşteri kredileri ile ilgili tahsilatla
rın zamanında yapılıp yapılmadığım kontrol etmemek, dolayısıyla, kıymet mutabakatının nasıl ya
pılacağı Teftiş Kurulu Başkanlığının 15.2.1993+3 sayılı genelgesinde belirtildiği halde, adı geçen
Müfettişin, incelemeler sırasında kasa, banka, çek mutabakatı yapmamak, müşteri kredi ödemele
rini incelememek, ayrıca, İstanbul Bölge Müdürlüğü kasa muamelatının incelenmesi sırasında, gö
rev dönemine ilişkin süre içerisinde kasa zaptının hiç düzenlenmemesine, tahsil ve tediye fişleri
ekine çek döküm listelerinin konulmamasına, çok sayıda kasa fişlerinin imzasız veya tek imzalı ol
masına karşın, bu duruma raporunda yer vermemek suretiyle İstanbul Bölge yolsuzluk olaylarının
erken ortaya çıkmasını önlediği hususlarında kusurlu bulunmuştur. Adıgeçen, bu fiillerinden dola
yı kurum tarafından mahkemeye verilmiştir.
Diğer taraftan, Müfettişlerin, incelemelerini iş yazılarına bir başka deyişle görevlendirildikle
ri iş konularına bağlı kalarak yürütmek ve Genel Müdürlük makamından gelen iş emirleri ile sınır
lan çizilen çerçevede çalışmak durumunda oldukları, bir müfettişin tarafına ciddi bir ihbar yapıl
maması halinde iş konusunun dışına çıkması ve incelemelerini başka alanlara kaydırmasının söz
konusu olmadığı, dolayısıyla, münferit iş konusu ile görevlendirilen müfettişlerin, sadece kendi iş
konusu ile sınırlı sayıda belgeyi isteyerek inceledikleri ve buna göre sonuca gittikleri, kasa, banka
ve çek yolsuzluğunun ancak bu hususlarda sayım ve tespit yapılmasını müteakiben geriye doğru
belli bir dönemin işlemlerini bir bütün olarak incelemekle görevli müfettiş tarafından ortaya çıka
rılabileceği, 1992 yılından, yolsuzluğun ortaya çıktığı tarihe kadar İstanbul Bölge Müdürlüğünde
müfettişlerce yapılan işler arasında Müfettiş Zafer YAPICIOĞLU ve Müfettiş M.Tansel GÜVEN
tarafından yapılan işler dışında İstanbul Bölge yolsuzluk olaylarını ortaya çıkaracak şekilde ince
lemeyi gerektiren başka bir iş yapılmadığı, dolayısıyla adı geçen müfettişler dışında, İstanbul Böl
ge Müdürlüğünde inceleme yapan diğer müfettişlerin görevlerinin gereğini yaptıkları ve bunlar
hakkında ileri sürülen ithamların asılsız olduğu, anlaşılmıştır.
Nitekim, aynı husus raporumuzun önceki bölümlerinde izah edildiği üzere İstanbul Bölge yol
suzluk olaylarını soruşturan Ofis Müfettişlerince tanzim edilen çok sayıdaki raporlar ile Başbakan
lık Müfettişleri Muhsin BİÇER ile Selahattin ERGÖNENÇ tarafından düzenlenen ve 27.11.1995
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ye soruşturma raporunda da yer almıştır.(Ek;6,35)
Öte yandan, Petrol Ofisi Finansman Daire Başkanı Celalettin DÖVER tarafından Komisyonu
muza verilen bilgilerden, 1993 yılında Ofis Müfettişi Nuri SERÜK'ün İstanbul Bölge yolsuzluk
olaylarına adı karışan Ofis bayii Hikmet KEÇELİ'nin sahibi bulunduğu Kök ve Keç Petrolün kar
şılıksız çeklerini incelerken sözkonusu yolsuzluk olaylarını tesbit edeceği sırada, Teftiş Kurulu
Başkanı Yalçın GÖKÇE 'nin bahsekonu karşılıksız çeklerin inceleme işini Müfettiş Nuri SERÜK'ten alarak Ofis Müfettişleri Yüksel ÇAĞIRAN ile Mustafa TEKER'e verdiği anlaşılmaktadır.(Ek;90)
Komisyonumuzca yapılan incelemelerde, Kök Petrol ile Keç Petrolün karşılıksız çekleri ile il
gili inceleme yapmakla görevlendirilen Ofis Müfettişi Nuri SERÜK'ün, Petrol Ofisi Teftiş Kurulu
Başkanlığına hitaben yazdığı 30.04.1993 tarihli, 16-15 sayılı yazıda;
"İlgide gün ve sayısı belirtilen emirleriniz uyarınca, İstanbul fuel-oil bayilerinden Kök^Petrol
ve Keç Petrol'ün Ofis'e toplam 1.258.425.600.-liralık karşılıksız çek vermesi olayının incelenme
sine başlandığında;
Kök Petrol'ün bayiliğinin 26.10.1991 tarihinde ve Keç-Petrol'ün bayiliğinin de 18.12.1991 ta
rihinde sona erdiği,
Günümüze kadar bu iki firma ile Ofis arasında hukuken geçerli sayılabilecek bir bayilik söz
leşmesi akdedilmediği halde, İstanbul Bölge Müdürlüğünün 28.08.1992 gün 2133-5540 sayılı tek
lifi üzerine, Satış Organizasyon Daire Başkanlığınca Makam'dan alman 03.09.1992 gün 71823170 sayılı olura istinaden, İstanbul Bölge Müdürlüğünce Kök-Petrol ile 07.09.1992 tarihinden iti
baren bir yıl geçerli "Bayiler için" Müşteri Kredi Sözleşmesi akdedildiği,
Ve bu sözleşmeye istinaden de Kök-Petrol'den ESBANK Mecidiyeköy şubesince düzenlen
miş 24.08.1992 gün 10422/5325 sayılı ve 4.000.000.000.- lira tutarlı bir banka teminat mektubu
alınarak, kredi uygulamasına geçildiği,
Görülerek, anılan bankadan 29.04.1993 gün 15-1 sayılı bir yazı ile, mezkur teminat mektubu
nun bankalarına ait olup hakkında bilgi istenmiştir. Bu bilgi istenmesi esnasında bankaya bizzat gi
dilmiş ve şube müdürü bulunmadığından Müdür Yardımcısı Arif TURGUT isimli görevli ile temas
edilmiştir.
Ancak, bankadan dönmemizden bir saat kadar sonra Kök Petrol 'ün büyük ortaklarından Hik
met KEÇELİ telefonla müfettişliğimizi arayarak, çok yüksek bir şekilde bağırmak suretiyle "hiç
kimsenin onun ticari itibarı ile oynayamıyacağını" belirttikten sonra küfür ve tehdit dolu konuşma
sına devam etmiştir. Adı geçenin sözleri bir süre dinlendikten sonra, konuşulacak bir kişi olmadı
ğı anlaşıldığından tarafımızdan telefon kapatılmış ve keyfiyet telefonla Başkanlığa duyurulmuştur.
Yukarıda özet olarak arzedilen olaydan sonra, Müfettişliğimizin bu tahkikatı, herhangi bir te
sir altında kalmadan tarafsız bir şekilde yürütebilmesi çok zor görüldüğünden, mezkur işin üzeri
mizden alınmasını ve ilgili şahıs hakkında uygun görülecek işlemin yapılmasını arzederim."
ifadelerine yer verdiği belirlenmiş ve sözkonusu yazı üzerine, Teftiş Kurulu Başkanı Yalçın
GÖKÇE tarafından Nuri SERÜK'ün isteği dikkate alınarak bahsekonu inceleme işi Ofis Müfettiş
leri Yüksel ÇAĞIRAN ile Mustafa TEKER'e verilmiştir. Raporumuzun ileriki bölümlerinde ayrın
tısı ile açıklanacağı üzere, İstanbul Bölge yolsuzluk olaylarının daha önce ortaya çıkarılmaması hu
susunda, adıgeçen Müfettişlere herhangi bir kusur atfedilmemiştir. (Ek; 91)
8) Mustafa KorcI AYTAÇ;
10/5 sayılı, TBMM Araştırma Komisyonu raporunda, Petrol Ofisi Genel Müdürü Mustafa Korel AYTAÇ hakkında bazı iddialara yer verilmiştir. Ancak, adıgeçen tarafından Komisyonumuza
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ve Mustafa Korel AYTAÇ hakkındaki iddialar yeniden ele alınmıştır. Şöyleki;
a) Finansman ve Muhasebe Daire Başkanlığınca hazırlanan bilgisayar programlarının İstanbul
Bölge Müdürlüğü Muhasebesinde kullanılmasını sağlamak için gerekli tedbiri almamak:
Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü merkezde 15 Daire Başkanlığı, ANT Daire Başkanlığı ve bun
lara bağlı çok sayıda şube müdürlükleri, 11 adet Bölge Müdürlüğü 2 adet Madeniyağ ve Gres Te
sisleri Müdürlüğü, 2 adet ANT Bölge Müdürlüğü ve çok sayıda Depo Müdürlükleri ile Hava İkmal
üniteleri olan kompleks bir yapıya sahip Kamu Kuruluşudur. Böylesine büyük bir Kamu Kurulu
şunun Genel Müdürlüğünü yürüten kişiler ise kuruluşun makro bazda politikaları ile ilgilenmek,
olayların teknik ayrıntısını ise alt kademedeki konunun uzmanı Daire Başkanlıklarına bırakmak zo
rundadır.
Kurum riskini azaltmak, akaryakıt stokunu ve satılan ürün miktarını günlük olarak takip etmek
ve bayilerden alınan çeklerin zamanında tahsilini sağlamak amacıyla 1992 yılında hazırlanan bil
gisayar programlan Genel Müdürlük onaylarına istinaden yürürlüğe konulmuş ve konu hakkında
uygulamaya yönelik olarak, çok sayıda (39) adet genelge yayınlanmıştır.
Sözkonusu programlardaki hataları konunun uzmanı Daire Başkanlıkları bilmektedir. Prog
ramların teknik yetersizliğini bir Genel Müdürün bilmesi mümkün değildir. Sözkonusu programla
rın İstanbul Bölge Müdürlüğünde uygulanması halinde yolsuzluk yapılmayacağı ve bu programla
rın bilinçli olarak uygulanmadığı hususunda Finansman Eski Daire Başkanı Celalettin DÖVER ile
Muhasebe Eski Daire Başkanı Recep ÖZHAN tarafından Genel Müdürün şifahi olarak uyarıldığı
ileri sürülmektedir. Anılan Daire Başkanları tarafından Genel Müdür M.Korel AYTAÇ'a normal
bir bilgisayar programının İstanbul Bölge Müdürlüğünde uygulanmadığı şeklinde şifahi bir uyarı
nın yapıldığı anlaşılmaktadır. Zira, konunun uzmanı olan ve bulundukları konum itibariyle basiret
li davranış sergilemeleri beklenen ve Daire Başkanı sıfatı taşıyan yöneticilerden, bu programların
uygulanmaması halinde yolsuzluk olabileceği şeklindeki bir uyarının şifahi olarak yapılmaması,
konunun ciddiyetine ve ileride meydana gelebilecek olayların sorumluluğunun alınmaması dikka
te alınarak yazılı olarak yapılması, en azından konunun incelenmesi için Genel Müdürlük Maka
mından Olur alınması gerekirdi.
Bu konuda Genel Müdür M.Korel AYTAÇ'ın işlem ve eylemleriyle ilgili olarak Ceza Kanu
nunu ilgilendiren bir suç unsuru bulunmamaktadır.
b) Birçok defa uyarılmasına rağmen hazırlanan bilgisayar programlarını uygulamamakta dire
nen, birçok yolsuzluk olayına karıştığı ortaya konan ve hakkında görevden alınma teklifi getirilen
İstanbul Bölge Müdürü Necdet ÖZGEN'i görevden almayarak tesbit çalışmaları tamamlanan ve
1996 yılı rakamlarıyla 232 Milyara baliğ olan 1992 yılında ve tesbit çalışmaları henüz tamamlan
mayan, ancak kurum müfettişlerince ait oldukları yıl rakamlarıyla 148 Milyara baliğ olan 1993 ve
1994 yıllarında gerçekleşen yolsuzluk olaylarının devamına ve artmasına sebebiyet vermek:
Raporumuzun daha sonraki bölümlerinde ayrıntısı ile açıklandığı üzere,
Petrol Ofisi Müfettişleri Nevzat ŞAFAK ve Zafer YAPICIOGLU tarafından düzenlenen
04.09.1992 tarih ve 46/3 sayılı soruşturma raporunda İstanbul Eski Bölge Müdürü Necdet ÖZGEN'in hatalı fiillerinden dolayı hakkında bir idari işlem yapılıp yapılmayacağının Genel Müdü
rün takdirine bırakılması üzerine, bu konuda POAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan
02.11.1992+030/981 sayılı olura" şimdilik kalsın ve bu konuda İstanbul Bl.ye dikkat çekilmesi"
yönünde Genel Müdür M.Korel AYTAÇ tarafından şerh düşülmüş ve bilahare bu şerhin gereği ye
rine getirilerek Bölge Müdürü Necdet ÖZGEN yazılı olarak uyarılmıştır.
Bahsekonu soruşturma raporuna konu olan olayların daha sonra ayrıntısıyla ortaya çıkarılan
İstanbul Bölge yolsuzluk olayları ile bir ilgisi .bulunmamaktadır. Kaldı ki Bölge Müdürü Necdet
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ÖZGEN'in, soruşturma konularının cereyan ettiği dönemden yaklaşık 7 ay öncesinde bu görevine
atandığı, İstanbul Bölge gibi satış potansiyeli yüksek olan ve yoğun rekabetin yaşandığı bir bölge
de çok kısa sürede Bölge Müdürünün görevden alınması gerek bayiler gerekse personel ve kamu
oyu nezdinde Petrol Ofisini olumsuz yolda etkileyecek sonuçlar meydana getirebileceği dikkate
alındığında M.Korel AYTAÇ tarafından yapılan işlem normal bir idari işlem olarak karşımıza çık
maktadır.
Muhasebe bilgisayar programları ise, Ağustos 1993 ayından itibaren uygulamaya konulmuş
tur. İstanbul Bölgesinde yapılan yolsuzluk olaylarının ortaya daha önceden çıkarılmamasının, ku
rum zararının daha da büyümesinin nedeni, karşılıksız çek takip programlarının çalıştırılmaması
suretiyle provizyon limiti programının devre dışı bırakılması değil, özellikle günlük banka ve çek
hesaplarının mutabakatlarının yapılmayıp, karşılıksız çekler ile tahsile gönderiİmeyerek yırtılıp atı
lan çeklerin miktar ve bayi bazında tesbit edilmemesinden kaynaklanmaktadır. Bölge Muhasebe
Müdürlükleri teknik olarak Muhasebe Daire Başkanlığına, idari yönden ise Bölge Müdürüne bağ
lı olduğu dikkate alındığında muhasebe hesaplarının gereği gibi çalışıp çalışmadığının ve muhase
beyle ilgili bilgisayar programlarının uygulanıp uygulanmadığının sorumluluğu Muhasebe Daire
Başkanlığına aittir. Dolayısıyla, yukarıda belirtilen hususların yerine getirilmesindeki Muhaebe
Daire Başkanlığının sorumluluğu gözardı edilerek bilgisayar programlarının uygulanmaması nede
niyle Bölge Müdürünün görevden alınması hakkaniyetle bağdaşmamaktadır.
c) 1992 yılından itibaren rutin teftiş programlarını uygulatmayarak yolsuzluk olaylarının za
manında tesbit edilmesi imkanını ortadan kaldırmak:
•••.'1992 yılından itibaren Bölge Müdürlüklerinde rutin teftiş programlan uygulanmamakla birlik
te, 1993 ve 1994 yıllarında muhasebe teftişinin özünü teşkil eden ve İstanbul Bölgede meydana ge
len büyük boyuttaki bir yolsuzluk olayını ortaya çıkarmaya yönelik kıymetlerin sayım ve mutaba
katlarının yapılması amacıyla Genel Müdür M.Korel AYTAÇ tarafından Müfettişler görevlendiril
miştir. 1993 yılında İstanbul Bölge Müdürlüğünde tüm muhaebe kıymetlerinin sayım ve mutaba
katlarının yapılması, Bölge Müdürlüğünde kullandırılan tüm kredilerin tahsilatlarının incelenmesi
amacıyla Müfettiş M.Tansel GÜVEN'e görev verilmiştir. Ancak, adıgeçen Müfettiş görevini tam
olarak yapmaması nedeniyle yolsuzluk olayları tesbit edilememiştir. 1994 yılı başlarında ise kasa,
alınan çekler ve karşılıksız çeklerin kontrolü gayesiyle Müfettiş Zafer YAPICIOĞLU görevlendi
rilmiştir. Adı geçen Müfettiş kasada noksanlık bulduğu halde, muhasebe personelince sözkonusu
noksanlığı gizlemek amacıyla ileri sürülen gerçeğe aykırı mazereti derinlemesine incelemeden ka
bul etmiştir.
d) POAŞ'a borcu kesinleşen firmalarla protokol imzalatmak suretiyle firmalar nezdinde açılan
ceza ve hukuk davalarının ortadan kalkmasına firmaların uhdesindeki malları devretmesine imkan
sağlayarak kamu alacağını zorlaştırmak:
Borçlu olan bayilerin POAŞ Müfettiş raporlarında belirtilmesi üzerine Kurum Hukuk Müşavirliğince gerekli cezai ve hukuk davaları açılmıştır. Yolsuzluğa karışan bayilerin sermaye şirketi
oldukları ve sermayelerin çok az olması, bu şirketlerin kayıtlarında Ofise olan borçlarını karşılaya
cak mal varlığı bulunmadığının belirlenmesi, Ofis alacaklarının mahkeme kararına bırakılması ha
linde yıllarca bu davaların sonuçlanmayacağını ve Ofis lehine sonuçlansa bile yıllar sonra mezkur
paraların değerinde azalma olacağını dikkate alan POAŞ Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Mü
dür, Ofis alacaklarının biran önce alınması amacıyla bayilerle protokol yapılmasını sağlamış ve bu
konuda son derece isabetli davranmıştır. Borcu protokole bağlandığı halde ödemeyen bayiler aley
hinde açılan davalar ise devam etmektedir. Borcunu ödeyen bayiler ise İstanbul Bölgede satışı çok
yüksek bayilerdir ve bu bayilerin bayilikleri iptal edilmemekle Ofis satışlarının düşmesi engellen
miştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 352)

-167e) PÖAŞ Müfettişlerinin tesbit ettiği yolsuzluk yapan bayilerden açık çek aldırtmak, bu çekle
ri asıl kurum zararı olan 138 Milyar TL. yerine 41 Milyar TL. olarak doldurtmak suretiyle Kuru
mu 97 Milyar TL. zarara uğratmak, görevini ihmal etmek:
I
İddia edildiği gibi Kurumun zarara uğratılması sözkonusu değildir. Zira, 41 Milyar TL.lık çek,
28.11.1994 gününe kadar POAŞ Müfettişlerince tesbit edilen Ofis alacaklarının tahsili amacıyla iş
leme konulduğu, dolayısıyla yapılan işlemin ileride doğabilecek olan Ofis alacaklarının tahsilinin
engellenmesine yönelik olmadığı, kaldı ki daha sonra tesbit edilen alacakların da dava kapsamına
dahil edildiği, büyük bir kısmının karşılıklı mutabakat yoluyla tahsil edildiği anlaşılmıştır.
Dolayısıyla, bu konuda M.Korel AYTAÇ'a atfedilecek bir hata ya da suç unsuru belirleneme
miştir.
f) İlkokul mezunu Ökkeş SİYAHOĞLU'nun Adana Hava İkmal Amirliğine, lise mezunu Nec
la TOPRAK'ın İstanbul Bölge Müdürlüğüne atanmalarına onay vemek:
.
Adana Hava İkmal İşletme Müdürlüğünde Ökkeş SİYAHOĞLU tarafından yapılan herhangi
bir yolsuzluk olayı tesbit edilememiştir. Bozuk jet yakıtları ile ilgili olarak Milli Savunma Bakan
lığı Müfettişleri tarafından yapılan incelemede askeriye tarafından alınan yakıtların bozuk olmadı
ğı, uygun evsafta olmayan yakıtların ise iade edildiği hususu Başbakanlık Müfettişleri Selahattin
ERGÖNENÇ ile Muhsin BİÇER tarafından düzenlenen 17.11.1995 gün ve 17-3 sayılı raporda be
lirtilmiş ve bu rapor 27.11.1995 tarihli TEFTİŞ.M.109 sayılı Başbakanlık Oluruna bağlanmıştır.(Ek;35)
Necla TOPRAK ise, 1976 yılında Ofisteki görevine muhasebe memuru olarak başlamış ve
Muhasebe Müdürü olarak atandığı Haziran 1993 ayma kadar aynı birimde Satış ve Stok Şefi, Mu
hasebe Kısım Amiri görevlerinde bulunmuştur. Kaldı ki, Ofiste yüksekokul mezunu sayısı olduk
ça azdır ve lise mezunu birçok Şube Müdürü mevcuttur. M.Korel AYTAÇ'ı, adı geçenlerin yolsuz
luk yapması amacıyla bu görevlerine atanması hususunda sorumlu tutmak hakkaniyetle bağdaşma
maktadır. Fakat, adı geçenlerin ataması konularında Personel Daire Başkanının teklifi, Genel Mü
dür Yardımcısının uygun görüş verdiği bir konuda, M.Korel AYTAÇ'ı doğrudan sorumlu tutmak
mümkün değildir.
h) İstanbul Bölge Müdürlüğündeki yolsuzluk olayları ile ilgili 30.01.1995 tarihli POAŞ Mer
kez Üst Disiplin Kurulu raporunu onaylahıasına karşılık gereklerini yapmamak:
30.01.1995 tarihli POAŞ Merkez Üst Disiplin Kurulu Raporu Genel Müdür tarafından imza
lanarak Yönetim Kuruluna sunulmasına rağmen POAŞ Yönetim Kurulu tarafından kabul edilme
miştir. Ayrıca, bahsekonu raporun, cari POAŞ mevzuatı hükümlerine göre Genel Müdürün onay
laması sözkonusu değildir.
Kaldı ki, bu aşamada konu Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal etmiştir. İncele
meyi yapan Başbakanlık Müfettişleri Muhsin BİÇER ve Selahattin ERGÖNENÇ, 17.11.1995
gün ve 17-3 sayılı inceleme ve soruşturma raporunu düzenlemişlerdir. Bahsekonu rapora ilişkin
olarak Başbakanlık Makamına sunulmak üzere düzenlenen ve dönemin Başbakanı Sayın Tansu
ÇİLLER tarafından onaylanan 27.11.1995 tarih ve TEFTİŞ.M.109 sayılı Olurun 2. sahifesinde
özetle "Karar usul ve esas yönünden hukuka aykırı olup yoklukla maluldür" ifadesi yer almıştır.(Ek;35)
Dolayısıyla, bu konuda POAŞ Eski Genel Müdürü M.Korel AYTAÇ'a bir kusur veya hata at
fetmek mümkün değildir.
'
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P-10/5 ARAŞTIRMA KOMİSYONU TARAFIMDAN PETROL OFİSİ A.S. GENEL
MÜDÜRLÜĞÜNE YAPILMASI ÖNERİLEN İST,EMLER VE SONUÇLARI
10/5 Sayılı TBMM Araştırma Komisyonu Raporunda Petrol Ofisi A.Ş.Genel Müdürlüğünce
yapılması önerilen işlemler konularında, adıgeçen Genel Müdürlükçe yapılan işlemler Komisyonu
muza bildirilmiştir. Ayrıca, haklannda işlem yapılması gereken Ofis personeli de, aynı konularda
Komisyonumuza bir yazı ekinde birtakım bilgi ve belgeler sunmuştur. Yukarıda yer alan hususlar,
- Komisyonumuzca bir bütün halinde değerlendirilmiştir. Buna göre, 10/5 sayılı TBMM Araştırma
Komisyonu Raporunda yer alan öneriler. Kurumca yapılan işlemler ile Komisyonumuzca gerçek
leştirilen incelemeler sonuçları aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. (Ek: 93)
1 - POAŞ Sözleşmeli Personel Yönetmeliği hükümleri gereğince "sözleşmenin feshi" cezası ile
tecziye edilmeleri gerekirken, tekerrür halinin dikkate alınmaması ve fiillerinin basite indirgenme
si suretiyle daha alt bir ceza ile teczive edilmiş bulunan ve kamu hizmetine devam etmeleri sağla
nan dönemin POAŞ İstanbul Bölge Müdürü Necdet ÖZGEN'in ve yardımcısı Erol YILDIRIM'ın
POAŞ Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin ilgili maddesiY86-n) uyarınca "Sözleşmelerinin feshi"
cezası ile teczive edilmesi.
Sözleşmelerin feshi talep edilen POAŞ İstanbul Eski Bölge Müdürü Necdet ÖZGEN'in söz
leşmesi, POAŞ Merkez Üst Disiplin Kurulunun 16.1.1997 tarih ve 97/3 sayılı kararıyla, eski Böl
ge Müdür Yardımcısı Erol YILDIRIM'ın sözleşmesi ise POAŞ Merkez Üst Disiplin Kurulunun
16.1.1997 tarih ve 97/2 sayılı kararı ile feshedilmesi uygun görülmüştür. (Ek:94,95 )
Kararlar adı geçenlere tebliğ edilmiş ve Necdet ÖZGEN'in sözkonusu karar için POAŞ Mer
kez Üst itiraz Kuruluna itiraz etmesi üzerine Üst İtiraz kurulunun 12.3.1997 tarih ve 97/1 sayılı ka
rarıyla POAŞ Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin 103/2 maddesinde disiplin cezasını gerektiren
fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza ver
me yetkisinin zaman aşımına uğrayacağı hükmü dikkate alınarak Necdet ÖZGEN'e "sözleşmenin
feshi" cezası verilmeyerek İstanbul Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesince verilecek karar doğrultu
sunda işlem yapılması hüküm altına alınmıştır. (Ek:96,97 )
Bu arada, atamaya yetkili merci olan POAŞ Yönetim Kurulunun 12.3.1997 tarih ve 7/1 sayılı
kararı ile Sözleşmeli Personel Yönetmeliği hükümlerine göre halen Genel Müdürlük uzmanı olan
Necdet ÖZGEN görevinden uzaklaştırılmıştır.(Ek; 98)
Eski Bölge Müdür Yardımcısı Erol YILDIRIM ise kendisine tebliğ edilen "sözleşmenin fes
hi" cezasına herhangi bir itirazda bulunmamış, böylelikle sözleşmesi feshedilmiştir. Ancak, Erol
YILDIRIM'ın durumu da Necdet ÖZGEN ve Zehra ÖZGEN'le aynı olduğundan hakkaniyet gere
ği "sözleşmenin feshi" cezasının iptal edilerek göreve başlatılması ve bu personel için de İstanbul
Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesince verilecek karar doğrultusunda işlem yapılması uygun olacak
tır.
Bu arada POAŞ Merkez Üst Disiplin Kurulu üyeleri Kaya TANKUT, Levent AKKOYUNLU
ve Ergun AKIN tarafından alınan 16.1.1997 gün ve 97/2 sayılı disiplin kararına da dercedildiği üze
re Necdet ÖZGEN, adıgeçen Kurula gönderdiği yazılı savunmasında; Petrol Ofisi Sözleşmeli Per
sonel Yönetmeliğinin 103. maddesi "Disiplin soruşturmasını gerektiren hallerde koğuşturma açtır
maya yetkili amirin konuyu öğrendiği tarihten bir ay geçtikten sonra soruşturma açılmaz. Sözleş
menin feshi cezasında bu süre 6 aydır" hükmüne amir bulunması sebebiyle Genel Müdürün olaya
muttali olduğu tarihten iki yılı geçen bir süre sonra konunun yeniden disiplin soruşturmasına konu
yapılmak istenmesi Yönetmeliğe aykırı bir durum olduğunu, yine Petrol Ofisi Sözleşmeli Personel
Yönetmeliğinin 103. maddesinin ikinci fıkrası "Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendi
ği tarihten itibaren iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşı
mına uğrar." hükmüne amir bulunması nedeniyle hakkında yeniden ceza tayin edilmek istenen
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ğin anılan hükmü gereğince mutlak zamanaşımı sözkonusu olup, ceza tayininin mümkün olmadı
ğının anlaşılacağını, bu bakımdan da hakkında uygulanmak istenen işlemin yasal olmadığını beyan
etmesi karşısında Merkez Üst Disiplin Kurulu üyelerinin bu hususu dikkate almayıp mevzuata ay
kırı hareket ederek Necdet ÖZGEN'i "Sözleşmenin Feshi" cezasıyla tecziye ettikleri anlaşılmış
tır.^^)
2- Kök Petrol'ün usulsüz işlemleri konusunda 1993 yılında inceleme yapan emekli Başmüfet
tiş M.Yüksel ÇAĞIRAN ile birlikte 02.07.1993 gün ve 171/8 savılı inceleme raporunu düzenleyen
Başmüfettiş Mustafa TEKER'in tespit ettiği usulsüz işlemlerin sorumlularını belirlerken dönemin
İstanbul Bölge Müdürü Necdet ÖZGEN'in görevden alınmasını teklif etmemekle kusurlu hareket
ettiği anlaşılmakla birlikte fiilinin POAŞ Sözleşmeli Personel Yönetmeliğine göre disiplin cezası
verilmesine ilişkin 2 yıllık zaman aşımına uğradığı dikkate alınarak POAŞ Başmüfettişi Mustafa
TEKER hakkında bu nedenle disiplin cezası tertip edilemeyeceği, ancak durumunun mesleki yeter
lilik hali açısından değerlendirilmesi.
POAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığının hazırladığı 12.12.1996 tarih ve 030/1260 sayılı yazıda;
TBMM 10/5 sayılı Araştırma Komisyonu Başkanlığından gönderilen 5.12.1996 tarihli
A.01.1.GEÇ. 10/5-43 sayılı yazısı ekindeki raporun "Cumhuriyet Savcılığına Suç Duyurusunda Bu
lunulacak Personel" başlığı altındaki 2. maddesine göre Cumhuriyet Savcılığına yapılacak hazırlık
soruşturması kapsamında 2.7.1993 gün ve 171/8 sayılı inceleme raporunun da yer alacağının anla
şıldığı ifade edilerek gerek ilgili Cumhuriyet Savcılığınca yapılacak hazırlık soruşturmasında, ge
rekse bu konuda yapılacak diğer soruşturmalarda Başmüfettiş Mustafa TEKER aleyhine somut bir
durum tesbit edilmediği takdirde sicil, seciye, iş verimliliği açısından Başmüfettiş Mustafa TEKER'in Başmüfettişlik görevine devamında Başkanlıklarınca bir sakıncanın görülmediği, bu itibar
la, Mustafa TEKER'in Başmüfettişlik görevine devamının sağlanması gerektiği belirtilmiş ve bu
yazı POAŞ Genel Müdürü tarafından 12.12.1996 tarihinde onaylanmıştır. (Ek:99 )
Durum böyle olmakla birlikte, Başmüfettiş Mustafa TEKER, Başmüfettiş Yüksel ÇAĞIRAN
ile birlikte, daha sonra İstanbul Bölge yolsuzluk olaylarına adı karışan Hikmet KEÇELİ'ye ait Keç
Petrol'Ün 23.02.1992 tarihinden, Kök Petrol'ün de 11.02.1992 tarihinden itibaren Haramidere De
po Müdürlüğünden aldıkları mal karşılığında Ofise tevdi ettikleri çeklerin 04.09.1992 gününe kadarki süre içerisinde karşılıksız çıkmaları hususunu incelemiş ve konuyla ilgili olarak tanzim ettik
leri 02.07.1993+171/8 sayılı rapor Genel Müdürlük Makamına sunularak 10.08.1993+030/707 sayılıonay alınmıştır. Adı geçen Müfettişlerce inceleme konusu yapılan çeklerin 11.02.199204.09.1992 tarihleri arasındaki karşılıksız çekler olduğu ve Kök Petrol'ün yolsuzluk olaylarıyla
ilişkisi 1993 yılı sonlarına doğru başladığı dikkate alındığında bahsekonu olan bu çeklerin İstanbul
Bölge yolsuzluk olayları ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Ayrıca, anılan Müfettişlerin görevleri ara
sında banka ve çek mutabakatı yapılması olmayıp, sadece adıgeçen bayilerin karşılıksız çeklerinin
incelenmesiyle sınırlı iş talimatı verilmiştir. (Ek: 100)
Bu tesbitten de anlaşılacağı üzere inceleme yaptıkları dönem ile yolsuzluk yapılan dönem ara
sında gerek zaman gerekse işlemler yönüyle bir ilişki bulunmaması sebebiyle eski Başmüfettiş
M.Yüksel ÇAĞIRAN ile Başmüfettiş Mustafa TEKER'in kusurlu görülmesi sözkonusu değildir.
Dolayısıyla, Başmüfettiş Mustafa TEKER'in durumunun mesleki yeterlilik hali açısından değer
lendirilmesinin yersiz olduğu anlaşılmıştır.
3- İstanbul Bölge Müdürlüğündeki yolsuzluk olaylarının tarama teftişi ile görevlendirildikleri
halde, yolsuzluk olaylarını mali bovut. personel, haviler açısından tam ve doğru bir şekilde tesnit
etmeyen, bu şekilde kurum zararının sürüncemede kalmasına neden olan, yolsuzluk olaylarının ma
hiyetini tam olarak tespit etmeyerek, faiz konuları, arşivin imha edilmesi gibi konuları soruşturma
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olduğu tahsilatları ve alacakları belgelendirmeyen. POAŞ'ı üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzama
yetkili olmadıkları halde soruşturma safhasında yolsuzluğa karışan bayiler ile protokol yapan, sözkonusu bayilerden taahhütname ve hangi miktar üzerinden nerede kullanılacağı belirtilmeden açık
ve boş çek alan, bu şekilde vetki aşımında bulunan, yolsuzluk olaylarının birinci derece sorumlusu
Necdet ÖZGEN ile yardımcısı Erol YILDIRIM hakkında eksik suç duyurusunda bulunulmasını ve
alt derecede disiplin cezası uygulanmasını temin eden, buna kargılık POAŞ Muhasebe ve Finans
man Daire Başkanlıkları hakkında maksadını aşan bir şekilde idari ve cezai işlem yapılmasını sağ
layan bundan dolavı kusurlu görülen ve mesleki yetersizlik içerisinde bulunan ve POAŞ'ın menfaatlerini haleldar eden POAŞ Başmüfettişleri Ali AKÇIN. Bülent BATUR. Şükrü GÖKSU hakla
rında disiplin soruşturması açılması.
Başmüfettişler Ali AKÇIN, Bülent BATUR ve eski Başmüfettiş Şükrü GÖKSU hakkındaki
dosya Merkez Üst Disiplin Kuruluna scvkedilmiştir.(Ek;101)
POAŞ Merkez Üst Disiplin Kurulunun 30.1.1997+97/5 sayılı Kararı ile Başmüfettişler Ali
AKÇIN, Bülent BATUR'un görevlerinden alınmalarının Genel Müdürlüğe önerilmesi ve adıgeçenler hakkındaki raporlar ve savunmalarına göre adli ve idari soruşturma açılması için konunun
Teftiş Kurulu Başkanlığına havalesinin talep edilmesi üzerine adıgeçenler Merkez Üst Disiplin Ku
rulu Kararı ve üyeleri aleyhine Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı nezdinde itirazda bulunmuş
lardır. (Ek; 102-106)
Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının konu ile ilgili cevap istemesi üzerine konuyu tetkik
eden POAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından alınan 26.2.1997+030/185 sayılı Olur ile; POAŞ
İstanbul Bölge Müdürlüğündeki yolsuzluk olaylarının kesin tespiti ile görevlendirilen komisyonun
21.8.1996+030/724 sayılı görev olurunda komisyonun yapacağı tespitlere ve düzenleyeceği rapor
lara göre 21.8.1996 tarihine kadar belirlenmiş olan kişi kusur ve sorumluluğu dışında ilave mahi
yetteki kişi kusur ve sorumluluğunun tespiti ve gerekli işlemlerin tesisi amacıyla Teftiş Kurulu
Başkanlığı tarafından soruşturma açılmasının öngörüldüğü, bu çerçevede komisyonun ara rapor ve
yazılarına, bu arada düzenlenen Müfettiş raporlarına istinaden soruşturma başlatıldığı, komisyonun
bilahare yapacağı tespit işlemlerinde ortaya çıkabilecek kişi kusur ve sorumluluğunun belirlenme
si maksadıyla aynca soruşturma talebinde bulunulacağı, özetle POAŞ Teftiş kurulu Başkanlığınca
yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında gerek illiyet bağından gerekse münferiden Başüfettişler Ali AKÇIN, Bülent BATUR ve eski Başmüfettiş Şükrü GÖKSU'nun da yer aldıkları husus
larından bahisle, POAŞ Merkez Üst Disiplin Kurulunun 30.1.1997+97/5 sayılı kararı yerine Ali
AKÇIN, Bülent BATUR ve Şükrü GÖKSU ile ilgili mesleki yetersizlik yönündeki tespitin atama
ya yetkili merci tarafından değerlendirilmesi, halen Müfettiş Gökhan EREN'in iş cetvelinde bulu
nan 14/1996, 1/1997, 2/1997 sıra numaralı işleri ile ilgili neticelenen ve devam eden inceleme ve
soruşturmalarda Başmüfettişler Ali AKÇIN, Bülent BATUR ve eski Başmüfettiş Şükrü GÖKSU
ile ilgili kısmın Müfettiş Gökhan EREN'den alınarak ayrı bir iş numarası vermek suretiyle soruş
turmanın POAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılması, ayrı iş numarası ile yürütülecek so
ruşturmada adıgeçenlerin TBMM Araştırma Komisyonu raporunda gösterilen fiillerinin illiyet ba
ğı nedeniyle Teftiş kurulu Başkanlığınca yürütülmekte olan diğer soruşturmalar ile birlikte değer
lendirilmesi uygun görülmüştür.(Ek;107,108)
Bu durumdan 26.2.1997+030/186 sayılı yazı ile Başbakanlık Teftiş kurulu Başkanlığına bilgi
verilmiştir(Ek; 109)
Bilahare konunun intikal ettirildiği POAŞ Yönetim Kurulunun 12.3.1997+7/1 sayılı kararı ile;
TBMM Araştırma Komisyonu raporu ve eklerinde mesleki yetersizlik içerisinde bulundukla
rı şeklinde tespit ve değerlendirmelere yer verilen Başmüfettişler Ali AKÇIN, Bülent BATUR ile
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ya yetersizlik hallerinin adıgeçenler hakkında bu konularda yürütülen soruşturmaların neticesinde
değerlendirilmesi,
POAŞ Başmüfettişleri Ali AKÇIN, Bülent BATUR ve eski Başmüfettiş Şükrü GÖKSU hak
kında devam eden soruşturmaların, Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 16. maddesindeki işlerin devri
konusundaki usullere göre Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına devredilmesinin anılan mercie
önerilmesi,
uygun görülmüştür.(Ek;98)
10/5 sayılı TBMM Araştırma Komisyon raporunda belirtilen Başmüfettişler Ali AKÇIN, Bü
lent BATUR ve Şükrü GÖKSU hakkında yukarıda 3 no'lu başlıktaki iddialardan dolayı soruştur
ma açılması önerisi doğrultusunda Merkez Üst Disiplin Kurulu oluşturulmuş ve bu Kurul
30.1.1997 tarih ve 97/5 sayılı disiplin kararı tanzim etmiştir.(Ek;102).Adıgeçen Kurul sözkonusu
iddialara ilişkin çalışma yaparken iddia edilen konuların dışına çıkarak keyfi bir uygulama sergile
yip, Başmüfettiş Şükrü GÖKSU'yıı 10/5 sayılı TBMM Araştırma Komisyonuna yaptığı açıklama
lar ve bu açıklamaların Merkez Üst Disiplin Kurulu Başkanı Kaya TANKUT'la ilgili olmasından
dolayı yargılama yoluna gitmişlerdir. Şöyle ki; Başmüfettiş Şükrü GÖKSU İstanbul Bölge Müdür
lüğündeki konularla ilgili tesbit ve duyumlarını 10/5 sayılı TBMM Araştırma Komisyonuna beyan
etmiştir. Sözkonusu beyanının bir bölümünde Genel Müdür Yardımcısı ve POAŞ Merkez Üst Di
siplin Kurulu Başkanı Kaya TANKUT ile ilgili duyumlara ve POAŞ Müfettişleri olarak müşkül du
rumda olduklarım, baskı ve tehdit altında çalıştıklarını açıklamıştır. POAŞ Merkez Üst Disiplin
Kurulu, 10/5 sayılı TBMM Araştırma Komisyonu raporunda POAŞ Başmüfettişleri Ali AKÇIN,
Bülent BATUR ve Şükrü GÖKSU ile alakalı iddialarla ilgili olarak yaptığı çalışmada anılan Araş
tırma Komisyonunu kullanma çabasıyla konunun tamamen dışına çıkarak, intikam hissi ve sübjek
tif davranışlar sergileyip konuyu kişiselliğe dönüştürerek Şükrü GOKSU'ya 15.1* 1997 tarih ve 234
sayılı yazı ile soruşturma konularıyla ilgisi olmayan sorular yönelterek, Araştırma Komisyonuna
vermiş olduğu bilgilerden dolayı yargılamışlardır. (Ek: 110)
. . .
15.1.1997 tarih ve 234 sayılı Merkez Üst Disiplin Kurulu adına yazılan yazının zihniyetin or
taya çıkması yönüyle ele alınıp irdelenmesi önem arzetmektedir. Şöyleki;
t»

1- POAŞ Merkez Ust Disiplin Kurulunun Başkanı Kaya TANKUT olmasına ve Kurulun ya
zışmalarını Başkan olarak adıgeçenin imzalaması ya da izinli olduğunda vekilinin imzalaması ge
rekirken, bu yazıdaki konular Kaya TANKUT'u ilgilendirdiğinden dikkat çekmemesi için yazının
Başkan yerine Kurul üyesi Levent AKKOYUNLU tarafından yetkisiz bir şekilde imzalandığı,
2- POAŞ Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin 97. maddesinde savunmanın 7 gün zarfında ve
rilmesi gerektiği hüküm altına alınmış olmasına karşın, sözkonusu yazıda bu sürenin, POAŞ Per
sonel Yönetmeliğine aykırı olarak savunma hakkının kısıtlanması yönüyle 3 gün ile sınırlandırıldı
ğı, (Ek;97)
3- Soruşturma kapsamına dahil olmayan konuda sanki soruşturma kapsamındaymış gibi
TBMM Araştırma Komisyonuna yapılan açıklamalarla ilgili olarak savunma istendiği, ancak
30.1.1997 tarih ve 97/5 sayılı Merkez Üst Disiplin Kurulu kararında sözkonusu yazıda belirtilen
konulara hiç değinilmediği, dolayısıyla bu yazının soruşturma kapsamında olduğu izlenimi verile
rek Şükrü GÖKSU'nun sindirilmeye çalışıldığı,
anlaşılmıştır.
Herşeyden önce, TBMM çatısı altında çalışan Araştırma Komisyonlarına bilgi veren hiçbir
personel hakkında vermiş olduğu bilgilerden dolayı disiplin soruşturması yapılması sözkonusu ola
maz. Şayet, araştırma konularında kusurlu görülen personel ya da Komisyonu yanıltmaya yönelik
yanlış ve yalan beyanlar tesbit edilmiş ise bu konu Araştırma Komisyonunu ilgilendirdiğinden Ko
misyon raporunda da belirtilmek suretiyle ilgili birimlerden gereğinin yapılması istenir.
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- 172 Hal böyle iken, Merkez Üst Disiplin Kurulu üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Levent AKKOYUNLU imzasıyla Şükrü GOKSU'ya gönderilen 15.1.1997 tarih ve 234 sayılı yazı, Şükrü
GÖKSU'nun 10/5 sayılı TBMM Araştırma Komisyonuna ifade ettiği "...Petrol Ofisinde biz Müfet
tişler olarak o kadar müşkül durumdayız ki, o kadar baskı ve tehdit altında çalışıyoruz ki..." beya
nının doğruluğunu açıkça ortaya çıkarmaktadır.
POAŞ Başmüfettişleri Ali AKÇIN, Bülent BATUR ve Şükrü GÖKSU haklarında iddia edilen
suçlamalara ilişkin olmak üzere Araştırma Komisyonumuza yazılı ve sözlü bilgiler ile bu bilgilere
mesnet teşkil edebilecek belgeleri vermişlerdir. Sözkonusu bilgi ve belgelerin incelenmesiyle adıgeçen Müfettişlerle ilgili iddialar yeniden ele alınmıştır. (Ek:36,l 11,112 )
A) İstanbul Bolce Müdürlüğündeki Yolsuzluk Olavinin Tarama Yöntemi İle İncelenme
mesi;
POAŞ Başmüfettişleri Ali AKÇIN, Bülent BATUR ve Şükrü GÖKSU tarafından İstanbul'da
ki yolsuzluk olayıyla ilgili düzenlenen 26.12,1994 tarih ve 165/8 sayılı Soruşturma Raporunda;
Bölge Müdürlüğündeki tahsil, tediye ve mahsup fişlerinin altında yeterli izahatın olmamasının dü
zenlenen birçok fişin ekinde belge bulunmamasının, kasa sayım zaptının tutulmamasının, veznedar
el defterinin bulunmamasının, bekletilen çeklerle ilgili döküm listelerinin düzenlenmemesinin, bir
çok hesapla ilgili el kaydının olmamasının, bulunanların ise son derece sağlıksız olmasının, ayrıca
arandığı anda yevmiye dosyalarının bulunamamasının, anılan Bölge Müdürlüğü hesaplarının tara
ma yöntemiyle incelenmesini imkansız hale getirdiği belirtilmiştir. (Ek:6 )
Adı geçen Başmüfettişler, ayrıca Araştırma Komisyonuna vermiş oldukları yazılı beyanların
da "tarama yöntemi ile yapılan incelemelerde konuyla ilgili veya ilgisiz tüm belgelerin tek tek ele
alınıp değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi gerektiği, örneğin, İstanbul Bölge Müdürlüğünde orta
ya çıkan bu yolsuzluk olayının tarama yöntemiyle incelenmesi halinde yolsuzluğun yapıldığı he
sapların dışında 1992-1994 yılları arasında Bölge Muhasebe Müdürlüğündeki tüm belgelerin de
ğerlendirilerek kontrol edilmesinin icap ettiği, 1000'e yakın bayi ve müşterisi bulunan, çoğu hesap
ları tasfiyelik bir hal alan, fiş ekinde bazı belgeleri bulunmayan İstanbul Bölge Muhasebe servisin
de tarama yöntemi ile inceleme yapmanın mümkün olamayacağı gibi., gereksiz bir zaman kaybına
yol açacağı, kaldı ki; TBMM Araştırma Komisyonu ve bu komisyonda görevli müfettiş, hesap uz
manı ve muhasebe elemanından oluşan 30 kişilik ekip çalışmalarını tarama yöntemi ile değil, yol
suzluğun yapıldığı hesaplar üzerinde sürdürdüğü ve 6 aya yakın bir çalışma sonucunda sadece 1992
yılına ait (yolsuzlukla ilgili) hesapların incelenmesini tamamlayabildiğini" ifade etmişlerdir.
(Ek:36,lll,112 )
Bu arada; 10/5 sayılı TBMM Araştırma Komisyonu adına çalışma yapan Başbakanlık Teftiş
Kurulu Başkanlığı Başmüfettiş ve Müfettişlerince düzenlenen 23.8.1996 tarih ve 24/96-9 sayılı in
celeme raporunda da benzer şekilde, "yaklaşık 24.000 adet faturaya ait ödemelerin usulsüz işlem
lere adı karışan Hora Petrol, Kök Petrol, Isı-Pet, Kayrak Petrol, İzcan Petrol, Özden Petrol, Asya
Petrol, Seçkin Petrol tarafından ödenip ödenmediği Müfettişlerince incelenmek istenmiş ise de PO
AŞ İstanbul Bölge Müdürlüğünün banka hesaplarının 700'ün üzerindeki bayinin ödemelerini içerJ
mesi, POAŞ İstanbul Bölge Müdürlüğü kayıtlarının evrak yokedilmesinden dolayı itimada şayan
bulunmaması nedeniyle çok uzun süreli bir inceleme gerektirdiğinin anlaşıldığı, Müfettişliklerinin
çalışma süresinin sınırlı olması nedeniyle İstanbul Bölge Müdürlüğündeki usulsüz işlemlerin ger
çek boyutunu ortaya çıkarabilecek böyle bir incelemeyi yapma imkanının bulunamadığı" belirtil
miştir. (Ek:22 )
POAŞ Başmüfettişleri Ali AKÇIN, Bülent BATUR ile Şükrü GÖKSU 'nun soruşturmayı tara
ma yöntemiyle yapılmasının imkansızlığı ve zaman kaybına meydan verilmemesine dönük gerekTürkiye Büyük Millet Meclisi
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lik göstermekte, yani Başbakanlık Müfettişlerinin gerekçeleri POAŞ Müfettişlerinin bu konudaki
gerekçelerini teyid etmektedir.
Bu durum karşısında, İstanbul Bölge Müdürlüğündeki yolsuzluk olayının tarama yöntemi ile
incelenmediği yönünde ortaya konulan iddianın hakkaniyet ölçüleriyle bağdaşmadığı ortaya çık
maktadır. İstanbul'da çalışma yapan Tasfiye Komisyonuna ait rapordaki rakamlar ile POAŞ Mü
fettişlerinin aynı rakamlara ulaşması dikkate alındığında, adıgeçen Müfettişlerin son derece isabet
li karar verdikleri anlaşılmaktadır.
B) Yolsuzluk Olavinin Malı Bovutu. Personel. Bavilcr Açisindan Tam Ve Doftru Bir Şe
kilde Tcsbit Edilememesi. Kurum Zararinin Sürüncemede Kalmasina Neden Olunması:
İstanbul'da meydana gelen yolsuzluk olayının POAŞ Müfettişlerince soruşturmaya başlama
sını müteakip konunun sık sık basında yeralmasıyla birlikte POAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Ku
rulunca kamuoyunu bilgilendirmek ve kurumun yıpratılmasına yönelik şaibelerin önlenmesi ve
.Başbakanlığa bilgi verilmesi amacıyla İstanbul'da soruşturma yapan POAŞ Müfettişlerinden mev
cut inceleme ve sonuçlarına göre soruşturma raporu acele istenmiş, Ofis üst yönetiminin bu isteği
üzerine mevcut incelemeleri, tesbitleri ve sonuçlarına göre çok kısa bir sürede Müfettişlerce
26.12.1994 tarih ve 165-8 sayılı Soruşturma Raporu düzenlenerek Genel Müdürlüğe sunulmuştur.
Sözkonusu raporda inceleme ve sonuçların bitirilmediği, çalışmaların devam edilmesi gerektiği yö
nünde açıklamalara yerverilmiştir. Zira, POAŞ Müfettişlerince hazırlanan anılan raporun 41 ve 42.
sayfasında özetle, "yolsuzluk olayıyla ilgili olarak idari ve inzibati ile cezai tedbirlerin bir an önce
alınması ve bu güne kadar tespit edilen kaybolan Ofis şahsi hakkının yasal yollardan zamanında
tahsili yoluna gidilmesi amacıyla, Müfettişliklerince raporun ve izahnamenin bazı konulara ilişkin
inceleme ve tasfiyeler tamamlanmadan makama sunulmasının gerekli görüldüğü bu nedenle, tesli
mat faturalarının ödenmesine ilişkin fış eklerinin kontrolü, 1992 ve 1993 yılı KDV ve masraf he
saplarının incelenmesi, günlük satış cetvelleri ile kasa fişlerinin kontrol edilmesi, 1992 ve 1993 yı
lı yevmiye dosyalarının sondaj suretiyle incelenmesi, Özden Petrol Nakliyat Tic. Ltd.Şti. ile 1993
yılı hesap mutabakatının yapılması, bazı müşteri hesaplarının tasfiyesi, Petrol-Tur tarafından işle
tilen Balta Limanı akaryakıt istasyonu hesaplarının incelenmesi Müfettişliklerince yapılamadığı,
Müşteri kredisi karşılığı bayilerden alınan çeklerin vadelerinin uzatılması nedeniyle Ofis'in uğra
dığı faiz kaybının hesabına ilişkin çalışmaların halen sürdürülmekte olduğu, yukarıda belirtilen in
celemelerin tamamlanmasıyla ortaya çıkacak sonucun, Ofis zararını arttırıcı bir unsur olmaktan
öteye gidemeyeceğinden, sözkonusu incelemelerin Mali Koordinatör Mehmet KONCA 'nın baş
kanlığında Ümraniye Depo Müdürlüğü personeli Nil YALTI ve İzmit Bölge Müdürlüğü personeli
Vedat EYİDİKER'den oluşacak bir komisyon marifetiyle sonuçlandırılması ve elde edilen sonuç
ların değerlendirilmesi için Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilmesinin uygun olacağı"belirtilmiştir. (EK;6 )
POAŞ Müfettişlerinin bu önerisi üzerine İstanbul Bölgede bir komisyon kurulmuş ve çalışma
ları sürdürülmüş, ayrıca Müfettişlerin soruşturmanın bitirilmediğinin 165-8 sayılı raporda belirtil
mesi üzerine eksik kalan incelemelerin tamamlanması için 28.7.1995 tarihinde Genel Müdür
M.Korel AYTAÇ'ın talimatıyla Teftiş Kurulu Başkanı tarafından Başmüfettiş Bülent BATUR ve Müfettiş Bekir BİNGÖL tekrar İstanbul'a gönderilmiştir.
Adıgeçen POAŞ Müfettişlerince İstanbul'da devam niteliğinde yapılan incelemeler sonucun
da 4.5.1995 + 167-1 sayılı rapor düzenlenmiş, ilk raporda yerverilemeyen eksiklikler büyük ölçü
de giderilmiş, bu raporun da Genel müdür tarafından acele istenmesi üzerine raporun 8. sayfasın
da ilk raporun acele istendiğine de atıfta bulunulmuştur. (Ek: 19)
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soruşturmalar sonucunda kısa sürede tesbit edilen rakamlarla tasfiye komisyonunun 15.5.1997 ta
rihli raporunda ortaya konulan rakamların farklılık göstermemesi, sorumlu personel ile bayilerin
tesbit edilerek'haklarında idari ve hukuki işlemlerin bir an evvel yapılmış olması; yolsuzluk olayı
nın mali boyutu, personel, bayiler açısından tam ve doğru bir şekilde tesbit edilememesi, kurum za
rarının sürüncemede kalınmasına neden olunduğu şeklindeki iddianın yersiz olduğunu göstermektedir.(Ek: 41)
O Yolsuzluk Olayının Maliyetini Tam Olarak Teshit Etmeyerek, Faiz Konuları. Arşivin
imha Edilmesi Gibi Konuların Soruşturma Kapsamına Alınmaması:
Yukarıda (B) kısmında daha detaylı bir şekilde açıklandığı üzere, POAŞ Müfettişlerince ken
dilerinden acele olarak istenen 26.12.1994 + 165-8 sayılı raporda Ofisin ana para kaybının yakla
şık 144 milyar TL. olduğu ortaya konulmuş ve yapılacak tasfiye çalışmaları sonucunda kesin meb
lağa ulaşılacağı belirtilmiştir. (Ek: 6)
Belirlenen bu meblağa ilişkin ve müşteri kredisi karşılığı alınan çeklerin vadelerinin uzatılma- •
sı nedeniyle oluşan, ayrıca yolsuzluk olayına karışan bayilerin kullandığı müşteri kredileri ile ilgi
li uygulanan faiz oranlarının sözleşme hükümlerine uygun olup olmadığının belirlenmesi hususla
rı 26.12.1994 + 165-8 sayılı raporun 56.sayfasının 5.maddesinin 8.fıkrasında ve 57. sayfasının
8.maddesinde, ayrıca 04.05.1995.+ 167-1 sayılı raporun 21.sayfasının 3. maddesinde açık bir şe
kilde önerilmiştir. Bu konuda Genel Müdürlük Oluru gereği Muhasebe Daire Başkanlığına yazılı
talimat verilmesine rağmen, hala hesaplanmamış faizden dolayı Müfettişlerin sorumlu tutulamaya
cağı aşikardır. (Ek: 6,19)
İstanbul Bölge Müdürlüğünde, POAŞ Müfettişlerince yapılan inceleme ve soruşturma esna
sında arşivin veya herhangi bir belgenin imha edilmesi sözkonusu değildir. Raporun acele istenme
siyle birlikte Müfettişlerce incelemelere ara verilmesi aşamasında derlenen bütün muhasebe ve ti
cari belgeler İstanbul Bölge Müdürlüğüne teslim edilirken, bunun yanında POAŞ Başmüfettişi Ali
AKÇIN tarafından yazılan 16.12.1994 tarih ve 115/65 sayılı gizli bir yazıyla hertürlü belgenin çok
iyi şekilde tasnif ve muhafaza edilmesi, özellikle muhafaza konusunda her türlü dikkatin gösteril
mesi İstanbul Bölge Müdürlüğüne talimatlandırılmıştır. (Ek: 111 Yazının 18 no'lu eki.)
'I

D) Müfettişlerin Düzenledikleri Raporda Yolsuzluk Olayına Kansan Bayilerden Yapı
lan Tahsilatları Ve Alacakları Belgelendirmemesi;
İstanbul Bölge Müdürlüğünde ortaya çıkan yolsuzluk olayıyla ilgili olarak POAŞ Müfettişle
rince sırasıyla,
-26.12.1994+165-8,
-30.12.1994 + 5-1,
-27.01.1995+ 166-1,
- 17.02.1995+ 169-4
-04.05.1995+ 167-1
-03.04.1996+ 179-4,
-09.10.1996 + 36-7,
- 18.10.1996+1-1,
-29.11.1996 + 37-9,
sayılı izahnameler ve raporlar düzenlenmiştir.
Gerek metin gerekse ekleri yönüyle bu rapor ve izahnamelerdc, personel ve bayilerden yapı
lacak tahsilatlar (Ofis alacağı) belgelendirilmiştir.
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-175Nitekim, gerek POAŞ Genel Müdürlüğünce görevlendirilen ve bilirkişi olarak seçilen iki He
sap Uzmanı, gerekse Mahkemece tesbit edilen bilirkişi elemanları bu görevlerini Müfettişlerce dü
zenlenen raporlarla, İstanbul Bölge Müdürlüğünde saklanan belge ve kayıtlar üzerinde inceleme
yapmak suretiyle yerine getirmişlerdir. Hiç bir resmi yetkili ve görevli rapor ekinde belge yok di
ye bir bilirkişi raporu düzenlemediği gibi, rapor ekinde belge yok diye Ofis aleyhine alınmış bir ka
rar veya eksik inceleme yapıldığı iddiası da bulunmamaktadır.
Bunların yanısıra, bayilerin aldığı mala karşılık yaptığı ödemeler rutin bir işlem olup istenil
diği anda muhasebe kayıtlarında görülmesi mümkün olduğundan bu belgelerin rapor ekine konul
masına gerek de yoktur. Burada önemli olan husus ofis alacağının belgelendirilmesidir ki, bu bel
gelerin tamamı Hukuk Müşavirliği aracılığı ile Mahkemeye intikal ettirilmiştir. Dolayısıyla Müfet
tişlerin düzenledikleri raporda yolsuzluk olayına kansan bayilerden yapılan tahsilatları ve alacak
ları belgelendirmemesi sözkonusu değildir.
Et Üçüncü Kişilere Karşı Temsil Ve İlzama Yetkili Olmadığı Halde Soruşturma Safha
sında Yolsuzluğa Karışan Bayilerle Protokol Yapılması. Avrıca Yolsuzluğa Adı Kansan Ba
yilerden Taahhütname Ve Hanpi Miktar Üzerinden Nerede Kullanılacağı Belirtilmeden Açık
Çek Ve Boş Çek Alınması;
POAŞ Müfettişleri tarafından yolsuzluk olaylarına karışan bayilerden sadece Özden Petrol ye
Isı-Pet şirketi yetkilileri ile soruşturma aşamasında protokol imzalanmıştır. Ancak bu protokoller
de bayii ile birlikte tasfiye elemanlarının, Ofisi temsile ve ilzama yetkili Bölge Müdür Yardımcısı
Erol YILDIRIM'ın da imzası bulunmaktadır. (Ek: 36 Yazının 18/A eki. )
Yapılan her iki protokolün özü ise, belli bir zaman dilimi için yapılan tasfiye çalışmaları so
nucunu belgelemektir. Yoksa, POAŞ'ı temsil ve ilzama neden olacak bir mahiyet taşımamaktadır.
Kaldı ki, Genel Müdürlükçe Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarından oluşturulan özel
bir komisyon daha sonra tüm bayilerle yeni protokoller imzaladığından, sözü edilen protokollerin
hiç bir geçerliliği de kalmamıştır.
Yolsuzluğa adı karışan bayilerden taahhütname ve hangi miktar üzerinden nerede kullanılaca
ğı belirtilmeden açık ve boş çek alınmasıyla POAŞ Müfettişlerinin herhangi bir ilgileri bulunma
maktadır. Zira, yolsuzluk olaylarına adı karışan bir kısım bayiler ile bankalarla mutabakat yapılma
sı amacıyla Finansman Daire Eski Başkanı Celalettin DÖVER'de İstanbul Bölge Müdürlüğüne git
miş, aldıkları mal bedellerini ödememek suretiyle Ofise borçlu olduğu tesbit edilen bayilerle gö
rüşmeler yapmış, bu görüşmelere zaman zaman Müfettişlerde katılmıştır. Daha sonra, Celalettin
DÖVER'in talebi üzerine POAŞ Hukuk Müşavirliğince hazırlanan taahhütname örneği, Celalettin
DÖVER'e faksla iletilmiş ve bu bayilere, soruşturma sonucunda tesbit edilecek borçlarını ödeye
ceklerine dair taahhütnameler imzalatılmıştır. Ayrıca, Kök Petrol, Hora Petrol, Isı-pet, İzcan Petrol
' ile Asya Petrol'den daha sonra belirlenecek borçlarını ödemeleri amacıyla Petrol Ofisi adına dü
zenlenmiş boş çekler Bölge Müdür Yardımcısı Erol YILDIRIM tarafından teslim alınmıştır. An
cak, yolsuzluk olayının basında yer alması üzerine o ana kadar tesbit edilen Kök Petrol, Hora Pet
rol, Isı-pet ve İzcan Petrolün toplam 41 Milyar Tl.lık borçları Celalettin DÖVER'in talimatıyla söz
konusu açık çeklerine yazılmak suretiyle tahsile gönderilmiş, bunlar da karşılıksız çıkmıştır. (Ek:
9,10,11 )
Bu durum karşısında, iddia edildiği gibi taahhütname ve çek alma işlemini POAŞ Müfettişle
ri değil, Finansman Dairesi eski Başkanı Celalettin DÖVER ile bu şahsın talimat verdiği eski Böl
ge Müdür Yardımcısı Erol YILDIRIM gerçekleştirmiştir.
Ofisi dolandırdığı tesbit edilen bayilerden taahhütname ve Ofis adına tanzim edilmiş açık çek
lerin alınması, Ofis kaybının kambiyo senedine bağlanması açısından son derece isabetli olmakla
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birlikte, bayilerin kesin borçları tesbit edilmeden bu çeklerin tahsile gönderilmesinde hata yapıl
mıştır.
F) İstanbul Bölgesi Eski Müdürü Nejdet Özgen ile Yardımcısı Erol Yıldırım Hakkında
Muhasebe Ve Finansman Daire Başkanları Hakkında Maksadı Aşan Bir Şekilde İdari Ve Ce
zai işlem Yapılması;
POAŞ Müfettişlerince düzenlenen 26.12.1995 + 165-8 sayılı soruşturma raporunda Nejdet
ÖZGEN ve Erol YILDIRIM için disiplin yönünden "AYLIK KAT'}" cezası ile tecziyesi ve cezai
yönden işlem yapılması için izahname düzenlenerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bu
lunulması sağlanmış, ayrıca, görevlerinden alınmaları teklif edilmiştir. (Ek: 6)
Tüm kamu kuruluşlarında olduğu gibi Petrol Ofisinde de Müfettişlerin düzenlediği raporda
tüm idari, inzibati ve cezai işlemler bir tekliften ileri gitmemektedir.
Bu tekliflerin disiplinle ilgili olanların uygulama mercii ise disiplin kurullarıdır. Kaldı ki; PO
AŞ Sözleşmeli Personel Yönetmeliği gereğince disiplin kurulları bu teklifleri alacağı kararla uygu
layıp uygulamamakla veya teklif edilen cezayı artırıp eksiltmekle yetkilidir. Tabii ki alacağı karar
lar ne yönde olursa olsun bunun bir mesnede ve haklı gerekçelere dayandırılması esastır. (Ek: 97)
Dolayısıyla, 1.11.1995 tarih ve 95/18 sayılı POAŞ Merkez Üst Disiplin Kurulu Kararı ile PO
AŞ Müfettişlerinin önerisiyle 3. kez "AYLIK KATI" tecziyesiyle gelen Necdet ÖZGEN'e bu ku
rulca POAŞ Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin 103. maddesi gereğince, "SÖZLEŞMESİNİN
FESHİ" cezası uygulanması gerekirdi. Zira 26.12.1994 + 165-8 sayılı rapor düzenlenirken Necdet
ÖZGEN'in başka bir müfettiş raporuna istinaden ilk kez "AYLIK KAT'I" cezası ile tecziye edil
diği, ikinci kez aynı cezanın bu raporda Müfettişlerce önerildiği, aynı cezanın üçüncü kez ise Baş
müfettiş Nevzat ŞAFAK'ın düzenlediği 23.06.1995 + 59-1 sayılı raporda teklif edildiği anlaşılmış
tır. (Ek: 111 yazımn 19 no'lu eki.)
Bu öneri Personel Daire Başkanlığının (Memur Personel Şubesi) hazırlayıp görüşülmek üzere
bir karar metni halinde Disiplin Kuruluna sunulurken İstanbul Bölge Müdürü Necdet ÖZGEN'in
fiilleri ve daha önce aldığı "AYLIK KAT'I" cezaları dile getirildikten sonra, bu raporda 3. kez is
tenen "AYLIK KAT T" cezası ile tecziyesine ilişkin teklif gözönünde bulurdurularak bu kez "SÖZ
LEŞMESİNİN FESHİ" cezası uygulanması gerektiği belirtilmiştir. (Ek: 111 yazının 19 no'lu eki.)
Ancak, Personel Daire Başkanlığının 1.11.1995 tarih ve 95/18 sayılı karara dercedilen teklif
ve uyarısını dikkate almayan Genel Müdür Yardımcıları Kaya TANKUT, Ergun AKIN, Recep İZGİ ile Bekir YURT'tan oluşan Merkez Üst Disiplin Kurulu üyeleri kasıtlı bir şekilde görevlerini
kötüye kullanarak Necdet ÖZGEN'in sözleşmesinin feshi yerine "4 gün aylıktan kesme" cezası ile
tecziyesini uygun görrnüşlerdir. (Ek: 111 yazının 19 no.lu eki.)
Adıgeçen kurul üyeleri kasıtlı olarak mevzuata aykırı böyle bir işlemi gerçekleştirmek suretiy
le Necdet ÖZGEN'in "Sözleşmenin Feshi" cezası almasına mani olurken, aynı zamanda "Sözleş
menin Feshi" cezasını POAŞ Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin 103. maddesinde yeraldığı üze
re zamanaşımına uğratarak, 10/5 sayılı TBMM Araştırma Komisyonu önerisi gereği anılan disip
lin cezasının verilmesini engelleyerek Necdet ÖZGEN'in görevde kalması sağlanmıştır.
Böylesine keyfi bir uygulamaya girişerek mevzuata aykırı hareket edip görevlerini kötüye kul
lanan POAŞ Merkez Üst Disiplin Kurulu üyelerini oluşturan Genel Müdür Yardımcılarından halen
görevde bulunan Kaya TANKUT ile Ergun AKIN'ın Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinden
alınması gerekmektedir. Recep İZGİ ve Bekir YURT daha önce bu görevlerinden alınmış oldukla
rından bu konuda ayrıca teklif getirilmemiştir.
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-177Bu durum karşısında, 26.12.1994 tarih ve 165/8 sayılı Soruşturma Raporuna bağlı 30.12.1994
tarih ve 5/2 sayılı İzahname ile İstanbul eski Bölge Müdürü Necdet ÖZGEN ile eski Bölge Müdür
Yardımcısı Erol YILDIRIM hakkında C.Savcılığına suç duyurusunda bulunan POAŞ Müfettişleri
nin personele ceza verme mercii olmayıp öneri mercii olduğu da dikkate alındığında, Necdet ÖZGEN'e ve Erol YILDIRIM'a alt derecede disiplin cezası uygulanması şeklindeki suçlamanın Mü
fettişlere değil görevlerini kötüye kullanan Merkez Üst Disiplin Kurulu üyelerine yapılması gerek
mektedir.
Detayı raporumuzun ön bölümlerinde bulunan ve haklarında POAŞ Müfettişlerince maksadı
aşan idari, inzibati ve cezai teklifte bulunulduğu iddia edilen Muhasebe eski Daire Başkanı Recep
ÖZHAN ile Finansman eski Daire Başkanı Celalettin DÖVER ile ilgili konulara kısaca değinilme
si gerekmektedir.
26.12.1994 tarih ve 165/8 sayılı Soruşturma Raporunu düzenleyen POAŞ Müfettişleri sözkonusu raporda adıgeçenlerle ilgili olarak özetle; "İstanbul Bölge Müdürlüğünün 1993 yılı bilançosu
' ile 1994 Mart, Haziran ve Eylül ayı ara bilançolarındaki bazı banka hesaplarında kayıtlı tutarların
bankalardan alınan yazılardaki tutarları doğrulamadığı, sözkonusu bilançoların ekini oluşturan ban
ka yazılarının muvakkat mizandaki banka bakiyeleri ile kontrol edilmediği, ayrıca sözü edilen bilançolardaki satış-maliyet hesaplarında kayıtlı miktarlar arasında farkılıklar olduğu, banka yazıla
rı, tank raporları, aynntıhçek döküm listesi gibi bilanço ekine konulması zorunlu, kontrola esas
belgelerin bahse konu bilanço ekleri arasında bulunmadığı, Bölge Müdürlüğünün nakit akım tab
lolarını haftalık ve gayri ciddi bir şekilde düzenlenmesine rağmen ilgili daire başkanlıklarınca bu
duruma seyirci kalındığı, yıllık cirosu 94 Trilyon olan POAŞ'ın nakit akımını izleyecek bir siste
min Finansman Daire Başkanlığınca bugüne kadar oluşturulmadığı, tüm bunların sonucunda İstan
bul Bölge Müdürlüğünde toplam 126.956.569.788.-TL. Ofis kaybının oluşmasına ortam hazırlan
dığı anlaşılmış" denilerek Muhasebe Daire Başkanı Recep ÖZHAN için "AYLIK KÂT T", görev
den alınması ve C.Savcılığına suç duyurusunda bulunulması, Finansman Daire Başkanı Celalettin
DÖVER için "KINAMA" cezası ile tecziyesi ve görevden alınması teklif edilmiştir. (Ek: 6,111 ya
zının 1,21 no.lu ekleri.)
Çünkü, bir çok banka hesabında olduğu gibi, T.C. Ziraat Bankası Bakırköy Şubesindeki iki ay
rı hesapta bulunan toplam 640.192.316.-TL.nm 1993 yılı bilançosunda 53.502.371.051.-TL olarak,
yine aynı bankanın Bakırköy ve Avcılar Şubelerindeki hesaplarda bulunan toplam 724.965.099.TL.nın Haziran 1994 ayı ara bilançosunda 39.752.349.667.-TL. olarak kaydedilmesine, dolayısıy
la banka hesaplarında fiilen bulunmayan paraların varmış gibi gösterilmesine göz yuman, bu dav
ranışlarıyla da yolsuzluğun ortaya çıkmamasını ve Ofis kaybının artmasını sağlayan Muhasebe Da
ire Başkanı Recep ÖZHAN ile Finansman Daire Başkanı Celalettin DÖVER hakkında cezai, idari
ve inzibati tekliflerde bulunulmaması mümkün değildir. (Ek: 6 raporun 108-115 no'lu ekleri.)
Bu arada sözkonusu farkların görülmesi için ilgili bilançolardaki rakamlarla bu bilançoların
ekindeki banka yazılarında kayıtlı rakamların karşılaştırılması yeterli olacaktır. Zira, İstanbul Böl
ge Müdürlüğünün çalıştığı 18 banka hesabından Demirbank hesabı dışındaki 17'sinin bakiyeleri bi
lançoda kayıtlı rakamlarla farklılık arzetmektedir. (Ek: 6 raporun 108-115 no'lu ekleri.)
Adıgeçen Daire Başkanlarının bu durumu görmemelerini, cari Ofis mevzuatıyla belirlenen gö
rev, yetki ve sorumluluk anlayışıyla bağdaştırmak imkansızdır.
İstanbul yolsuzluk olayıyla ilgili 1994- Kasım ayında başlanılan soruşturmada mevcut belge
ve bilgilere göre suç unsuru tesbit edilemeyen Finansman eski Daire Başkanı Celalettin DÖVER
ile ilgili olarak daha sonra elde edilen belge ve bilgilere göre bu raporda belirtildiği üzere kusurlu
fiillerinin tesbit edilmesi, yine aynı dönemdeki soruşturma esnasında mevcut belge ve bilgilere gö
re Türk Ceza Kanunu yönüyle suç unsuru tesbit edilen Muhasebe eski Daire Başkanı Recep ÖZTürkiye Büyük Millet Meclisi
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- 178 HAN hakkında CSavcılığına suç duyurusunda bulunulması, C.Savcılığının da adıgeçen hakkında
suç unsuru tesbit ederek dava açması şeklinde cereyan eden olaylara bakıldığında, adıgeçen eski
Daire Başkanları hakkında maksadı aşan idari, inzibati ve cezai teklifte bulundukları yönünde suç
lama getirilen POAŞ Müfettişlerine yönelik böyle bir suçlama mesnetsiz kalmaktadır. Zira, bu
mantıkla konuya yaklaşıldığında Recep ÖZHAN hakkında dava açan C.Savcısının da maksadını
aşan bir suçlamayla dava açtığı sonucuna ulaşılması gerekmektedir.
G) İstanbul Bölffc Müdürlüsünde Soruşturmayı Yapan Müfettişlerin Mesleki Bakımdan

Yetersi?; Olmaşu
POAŞ Müfettişleri, Türkiye genelinde yapılan Müfettiş Yardımcılığı yazılı ve sözlü sınavını
kazandıktan sonra 17.05.1971 tarih ve 7/2931 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan
"Müfettiş Yardımcıları Özel Yeterlik Sınav Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda tabi tutulduk
ları yazılı ve sözlü sınavları da başarmak suretiyle Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş ve Başmüfettiş
olarak görev yapan Türkiye'deki diğer denetim elemanları gibi mesleki kariyere sahip kişilerdir.
Başmüfettiş Ali AKÇIN 26, Bülent BATUR 31, Şükrü GÖKSU 21 yıllık memuriyet hayatla
rının büyük bölümlerini Müfettiş olarak sürdürmüşlerdir. Adıgeçen Müfettişlerin istanbul yolsuz
luğu ile ilgili olarak düzenlenmiş oldukları 26ı 12.1994 tarih ve 165-8 sayılı soruşturma raporu ay
nı konularda inceleme yapan Maliye Bakanlığı Müfettişlerince yeterli görülüp kabul edilmiş bunun
yanısıra yine gerek adıgeçen Müfettişlerin sözkonusu 165-8 sayılı raporu gerekse diğer POAŞ Mü
fettişlerinin istanbul Bölge ile ilgili olarak düzenledikleri inceleme ve soruşturma raporları Başba
kanlık Başmüfettişleri Muhsin BlÇER ile Selahattin ERGÖNENÇ tarafından ayrıntılı olarak ince
lenmiş bu raporların yeterli olduğu adıgeçen Başbakanlık Başmüfettişlerince düzenlenen
17.11.1995 tarih ve 17/3 sayılı raporda belirtilmiş ve bu raporu dönemin Başbakanı Tansu ÇİLLER
28.12.1995 tarihinde onaylamıştır.
(Ek: 35,113)
POAŞ Başmüfettişleri Ali AKÇIN, Bülent BATUR ve Şükrü GÖKSU ile ilgili olarak yukarı
da 7 başlık altında irdelenen iddialar ve bunlara ilişkin tesbitlere göre adıgeçen Başmüfettişlere ko
misyonumuzca herhangi bir suç atfedilmemiş, bu konularda Müfettişlerin görevlerinin gereklerini
yaptıkları anlaşılmıştır.
4) Kök Petrol. Kayrak Petrol ve Seçkin Petrol'ün usulsüz işlemleri ile bu bayilere istanbul
Bölge Müdürlüğünce sağlanan haksız menfaat ve neden olunan Kurum zararı konularında 1994 yı
lı içerisinde soruşturma yapmak ile görevlendirildiği ve bu konularda 28.3.1994 gün ve 98/2.
7.6.1994 gün ve 99/3 savılı soruşturma raporlarını düzenlediği halde. Kök Petrol ile ilgili usulsüz
lük iddialarını incelemeye değer görmeyen. Kayrak Petrol'ün 1993 yılındaki. Seçkin Petrol'ün
1993 ve 1994 yıllarındaki usulsüz işlemlerini tespit edemeyen, bu şekilde Kurum zararının artma
sına ortam hazırlayan POAŞ Başmüfettişi Nuri ARDIÇ'ın teftiş ve denetim hizmetinden alınarak

hakkında POAŞ tarafından soruşturma, açılması.
Yukarıda belirtilen fiillerinden dolayı kurum zararının artmasına ortam hazırladığı belirtilen
ve teftiş ve denetim hizmetinden alınarak hakkında POAŞ tarafından soruşturma açılması istenen
Başmüfettiş Nuri ARDIÇ'ın, Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 50. maddesi nazarı itibara alınarak
Başmüfettişlik görevinden alınması ve almakta bulunduğu ücretle Genel Müdürlük Uzmanı olarak
atanması POAŞ Yönetim Kurulunun 12.3.1997 + 97.7/1 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
(Ek:96,114,115)
Bu arada Başmüfettiş Nuri ARDIÇ hakkında açılan soruşturmanın, yine POAŞ Teftiş Kurulu
Başkanlığı tarafından yürütülmesi 26.2.1997 + 030/185 sayılı Olur ile uygun görülmüş ise de de
vam eden soruşturmanın, Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 16. maddesindeki işlerin devri konusunda
ki usullere göre Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına devredilmesinin anılan mercie önerilmesi
12.3.1997 + 97.7/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile uygun bulunmuştur. (Ek: 108,114,98)
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Araştırma Komisyonumuza yazılı ve sözlü bilgiler ile bu bilgilere mesnet teşkil edebilecek belge
ler vermiştir. Sözkonusu bilgi ve belgelerin değerlendirilmesiyle Nuri ARDIÇ ile ilgili iddialar ye
niden ele alınmıştır. (Ek: 116)
Başmüfettiş Nuri ARDIÇ, Kayrak Petrolün, .12.10.1993 - 25.11.1993 tarihleri arasında aldığı
yakıtlar karşılığında Ofise tevdi ettiği çeklerin karşılıksız Çıkması hususunda inceleme yapmış
olup, konuyla ilgili olarak tanzim ettiği 28.03.1994 + 98/2 sayılı raporu 09.05.1994 + 030/456 sa
yılı Genel Müdürlük onayına bağlanarak işlem görmüştür. (Ek: 117)
Adıgeçen Müfettişin bu işle görevlendirildiği tarih 17.10.1994'tür . Bayiin 7,5 Milyar TL.lık
yolsuzluk olayı anılan Müfettişin göreve başladığı tarihten 9-12 ay önce gerçekleştirmiştir. Ayrıca,
yolsuzluk olayının olduğu 20.01.1993 - 24.04.1993 tarihleri arasında bayiin cari hesabında bir bor
cu görülmemektedir. Yani, bu tarihlerde bayiin cari hesabına kayıtlı müşteri kredileri borcu bayi
den tahsil edilmiş gibi fış düzenlenerek hesabın kapatılması yoluna gidilmiştir. Bu yolsuzluğun or
taya çıkması ancak bankalara yazılacak yazılarla ve çek-kasa gibi kıymet sayımlarının yapılması
ile mümkündür. Oysa Başmüfettiş Nuri ARDIÇ'ın POAŞ Teftiş Kurulu Yönetmeliği ve Teftiş Ku
rulunca çıkarılan genelgeler gereğince kendisine verilen görev dışında kasa, banka ve kıymet sa
yımları yapması sözkonusu olamaz. Bu tür işlemlerin yapılabilmesi ancak Genel Müdürün talima
tı veya Müfettişe yapılacak sözlü veya yazılı ihbarlarla mümkündür. Böyle bir hususun varlığı ise
tesbit edilememiştir. Kaldı ki, Kayrak Petrolün 7,5 Milyar TL.lık borcu İstanbul Bölge yolsuzluğu
nu ilk inceleyen Müfettişlerce de tesbit edilememiş, ancak 26.12.1994 + 165-8 sayılı soruşturma
raporu ile oluşturulan komisyon tarafından 1993 yılı banka hesaplarının tasfiyesi sırasında ortaya
çıkarılabilmiş ve bilahare gerekli işlemler yapılmıştır.
Bu arada, Kayrak Petrol'ün 7,5 Milyar Tl.lık borcu, İstanbul Bölgede Kayrak Petrol'ün işlem
lerinin incelenmesiyle görevlendirilen Genel Müdür Yardımcısı Ergün Akın Başkanlığında Finans
man eski Daire Başkanı Celalettin DÖVER, Muhasebe eski Daire Başkanı Recep ÖZHAN ve İk
mal Fıyatlandırma eski Daire Başkanı E.Hakan CODOĞLU'ndan oluşan komisyonca da tesbit edi
lememiş, zira bu komisyonun düzenlediği 15.8.1994 tarihli raporda sözkonusu 7,5 Milyar TLJık
borca ycrverilmemiştir. Bunun dışında yolsuzluğun ortaya çıkarılmasına yönelik yaptığı ilk çalış
malarında Mali Koordinatör Mehmet KONCA'da bu yönde bir tesbit yapamamıştır. (Ek: 36 yazı
nın 28 no'lu eki.)
Diğer taraftan Başmüfettiş Nuri ARDIÇ, Seçkin Petrolün 2,8 TL.lık karşılıksız çekleri, Kök
Petrolün çeklerinin tahsile geç gönderilmesi ile diğer bir takım ihbar konularıyla ilgili incelemele
ri yapmış ve tanzim edilen 07.06.1994 + 99/3 sayılı rapor 05.07.1994 + 030/640 sayılı Genel Mü
dürlük onayına bağlanarak işlem görmüştür. (Ek: 118)
Adıgeçen Müfettiş tarafından incelenen Seçkin Petrolün 2,8 Milyar TL.lık karşılıksız çeklerin
den; 17.02.1994 tarihinde karşılıksız olması nedeniyle Ofise iade edilen, ancak anılan bayi tarafın
dan bu tarihten bir gün önce faiz ve tazminatıyla birlikte Ofis veznesine nakit olarak yatırılan
170.470.600.-TL tutarındaki çeki dışında diğerlerinin dayanağını teşkil eden faturalar bulunma
maktadır. Bahsekonu çekin karşılığında fatura bulunmadığı hususunda Başmüfettiş Nuri AR
DIÇ'ın raporunda yer verilmemesini bir eksiklik olarak görmek mümkün değildir. Bayiin karşılık
sız çeklerini inceleyen bir Müfettişin karşılıksız çıkan ve bayi tarafından Ofis veznesine nakden ya
tırılan çekin faturasının olup olmadığına bakmaması son derece doğaldır. Zira, basiretli bir tücca
rın faturası bulunmayan bir karşılıksız çek bedelini Ofise nakden ödemesi mantıkla bağdaşmamak
tadır.
Kök Petrolün çeklerinin bekletilmesi konusunda yaptığı incelemede ise, böyle bir hususun ola
madığını sözkonusu raporunda belirtmiştir. İstanbul Bölge yolsuzluk olayının ortaya çıkmasından
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rol tarafından Ofise tevdi edilen çeklerdir. Aynca, Nuri ARDIÇ'in inceleme yaptığı sürede Kök
Petrolün cari hesabında yolsuzluk olayına tabi olan çeklerin görülmediği belirlenmiştir. Adıgeçen
Müfettişin görevleri arasında banka, kasa, çek ve diğer kıymetlerin sayım ve mutabakatı görevi bu-,
lunmamaktadır.
Başmüfettiş Nuri ARDIÇ'ın İstanbul Bölge Müdürlüğü Bayii Kayrak Petrolle ilgili
28.03.1994 + 98/2 sayılı raporu, Seçkin Petrol ve Kök Petrolle ilgili 07.06.1994 + 99/3 sayılı rapo
ru, Başmüfettiş Mustafa TEKER'in, Başmüfettiş Yüksel ÇAĞIRAN ile birlikte Kök Petrolle ilgili
düzenledikleri 02.07.1993 + 171/8 sayılı raporu zamanında Genel Müdürlük onayı alınarak işlem
görmesine rağmen, İstanbul Bölge yolsuzluk olayının ortaya çıkmasından sonra POAŞ Müfettişle
ri tarafından yeniden incelemeye tabi tutulmuş ve adıgeçenlere herhangi bir kusur atfedilmemiştir.
Bilahare POAŞ Müfettişlerince İstanbul Bölge ile ilgili olarak tanzim edilen bütün raporlar Başba
kanlık Müfettişleri Selahattin ERGÖNENÇ ile Muhsin BİÇER tarafından da incelenmiş ve tanzim
ettikleri 17.11.1995 + 17-3 sayılı raporlarında Başmüfettişler Nuri ARDIÇ'a herhangi bir kusur at
fedilmemiştir. Ayrıca, Başmüfettiş Nuri ARDIÇ, sözkonusu raporlarıyla ilgili olarak Ocak 1995
ayında görevden alınmış, ancak, adıgeçenin mahkemede dava açması ve bu davayı kazanması üze
rine yeniden Müfettişliğe ataması yapılmıştır. Bu kez yukarıda da belirtildiği üzere aynı iddialar
dan dolayı adıgeçen Başmüfettiş Nuri ARDIÇ POAŞ Yönetim Kurulunun 12.3.1997 tarih ve 97.7/1
sayılı kararı ile tekrar görevden alınarak mahkeme kararı güzardı edilmiştir. (Ek:
100,117,118,35,96)
5- İstanbul Bölge Müdürlüğündeki yolsuzluk olaylarının tarama teftiş yöntemi ile tespit edil
mesi cmredildiği halde bunu temin etmeven. hatalı iş talimatı düzenleyen, daha evvel yolsuzluk
olaylarına karışan havileri ve personeli aklavan müfettişleri avnı konulardaki soruşturma grubunda

görevlendirilerek fiillerinin gizlenmesini sağlayan. 1993 yılından bü yana birbirine temi teşkil eden
raporları işleme kovan. Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin verdiği vetki ve sorumluluğu kullanmamak
suretiyle raporlardaki eksik bilgi ve belgeleri tamamlattırmayan, bu şekilde kimim zararının sürün
cemede kalmasına ve POAŞ'in menfaatlerinin haleldar edilmesine neden olan, sorumlu personel
hakkındaki eksik idari ve cezai teklif ve tedbirlere müdahale etmeven bu şekilde dönemin İstanbul
Bölge Müdtirü Necdet ÖZGEN hakkında Sözleşmeli Personel Yönetmeliği hükümlerine göre ge
rekli işlemi tesis ettirmeyen ve mesleki yetersizlik içerisinde bulunan dönemin Teftiş Kurulu Baş
kanı Yalçın GÖKÇE ve Yardımcısı Ahmet ŞAHİN'in POAŞ tarafından teftiş ve denetim hizmet-

lerinde görevlendirilmemeleri. haklarında soruşturma açılması,
s Yukarıdaki fiillerinden dolayı teftiş ve denetim hizmetlerinde görevlendirilmemeleri ve hak
larında soruşturma açılması istenen Teftiş Kurulu eski Başkanı Yalçın GÖKÇE ve eski Yardımcı
sı Ahmet ŞAHİN hakkında açılan soruşturmanın, Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 16. maddesindeki
işlerin devri konusundaki usullere göre Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına devredilmesinin
anılan mercie önerilmesi 12.3.1997 + 97.7/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile uygun bulunmuştur.
(Ek: 96)
POAŞ Teftiş Kurulu eski Başkanı Yalçın GÖKÇE ve eski Yardımcısı Ahmet ŞAHİN, hakla
rında ileri sürülen suçlamalara ilişkin olmak üzere Araştırma Komisyonumuza yazılı ve sözlü bil
giler ile bu bilgilere mesnet teşkil edebilecek belgeleri vermişlerdir. Sözkonusu bilgi ve belgelerin
değerlendirilmesiyle adı geçen kişilerle ilgili iddialar yeniden ele alınmıştır. (Ek: 119,120)
a) istanbul Bölge Müdürlüğündeki yolsuzluk olaylarının tarama teftiş yöntemi ile tesbit edil
mesi emredildiği halde bunu temin etmemek:
"Kök Petrol Hakkında Not" başlığı altında düzenlenen yazıya POAŞ Eski Genel Müdürü
M.Korel AYTAÇ'ın "Sn.Y.Gökçe İstanbul Bölgenin 1994 yılı son üç ay faaliyetlerini tarayalım"
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şerhini düşmesi üzerine Teftiş Kurulu Eski Başkanı Yalçın GÖKÇE inceleme grubu başkanı Ali
AKÇIN ile diğer 4 Başmüfettişe verdiği talimatla; İstanbul Bölge Müdürlüğü Muhasebe Servisi iş
lemlerinden kasa, banka, kredili ve opsiyonlu teslimat, bayilere kullandırılan krediler ile teminat ve
provizyon limitleri işlemlerinin son üç ay itibariyle tarama suretiyle incelenmesini emretmiştir. Bi
lahare yolsuzluk olayları ile ilgili olarak Muhasebe Daire Başkanlığınca, İstanbul Bölge Muhasebe
işlemlerinin Haziran-1992 ayından itibaren tarama yöntemiyle incelenmesi hususunda Genel Mü
dürlükten istihsal edilen 28.10.1994 tarih ve 140-1327/3605 sayılı olur adıgeçen Müfettişlere iş ta
limatı olarak verilmiştir. (Ek: 15 Raporun 4 no'lu, Ek: 6 Raporun 8 no'lu ekleri. )
Bunun üzerine 01.11.1994 günü İstanbul Bölge Müdürlüğünde incelemeye başlayan Müfettiş
ler ilk olarak 26.12.1994 + 165-8 sayılı soruşturma raporu ile 30.12.1994 + 5-1 sayılı İzahnameyi
tanzim etmişlerdir. (Ek: 6,12 )
Tarama teftiş, muhasebe fişleri ekinde bulunan bütün belgelerin doğruluğunun Müfettiş tara
fından doğru olup olmadıkları yönünden incelenmesi ve her bir belgenin doğruluğunun anlaşılma
sından sonra Müfettiş tarafından paraf edilmesidir. 1000'e yakın bayii bulunan İstanbul Bölge Mü
dürlüğünde, muhasebe hesaplarının tasfiyelik halde bulunması, fiş ekinde belgelerin olmaması dik
kate alındığında incelemelerin 1992 yılından itibaren tarama yapılması imkansızdır, en azından in
celemelerin 2-3 yıl sürmesi demektir. Bu süre içerisinde yolsuzluğa karışanların tesbit edilerek hak
larında idari ve cezai tedbirlerin alınmamasına belirlenen Ofis alacaklarının yıllarca tahsil edileme
mesine delillerin karartıl masına ve suçluların kaçmasına neden olunacağı kaçınılmazdır.
Adıgeçen Müfettişler, olayın basına yansıması üzerine Genel Müdür tarafından raporun bir an
önce tanzim edilmesinin istenmesi, yolsuzluğa karışan bayilerin ve ilgili personelin tesbit edilme
si, bunların üzerindeki borç ve zimmetin bir an önce ortaya çıkarılarak haklarında idari, inzibati ve
cezai işlemlerin yapılması amacıyla yolsuzluk yapılabilecek hesaplar üzerinde inceleme yapmışlar
ve yaklaşık iki aylık bir sürede, 12 personel ve 5 bayi hakkında suç unsuru tesbit etmişler, Ofis kay
bının 128 Milyarlık bölümünü belirleyip, bahsekonu soruşturma raporunu ve izahnameyi tanzim
ederek ilgililer hakkında işlem yapılmasını sağlamışlardır. Adıgeçen Müfettişler tarafından tanzim
edilen 20.12.1994 tarihli, 165-8 sayılı Soruşturma Raporunun 41. sayfasının 2. paragrafında niçin
tarama teftiş yapılmadığını belirtmişler ve bu rapor Genel Müdür tarafından onaylanmıştır. Adıge
çen Müfettişler bununla da yetinmeyip İstanbul Bölgede meydana gelen yolsuzluk olaylarının tam
olarak tesbitini sağlamak amacıyla Ofis muhasebesini çok iyi bilen kişilerden komisyon kurdura
rak incelemelerin devam etmesini sağlamışlardır. Bu komisyon ve bundan sonra 10/5 sayılı TBMM
Araştırması adına görev yapan müfettiş, hesap uzmanı ve muhasebe elemanından oluşan 30 kişilik
komisyon, 1992 yılından itibaren tarama yapmak suretiyle incelemelerini ancak 1997 yılı ortaların
da bitirebilmişlerdir. Dolayısıyla Ofis Müfettişlerince tarama yapılmadan sadece yolsuzluk yapıl^
dığı belirtilen hesaplar üzerinde inceleme yapılması son derece isabetli olmuştur.
POAŞ Müfettişlerince yapılan inceleme bununla da sınırlı tutulmamış, bilahare görevlendiri
len Müfettişler marifetiyle 27.01.1995+ 166/1,17.02.1995 + 169/4,04,05.1995+ 167/1,03,04.1995
+ 179/4, 09.10.1996 + 36/7,18.10.1996 + 1/1 ve 29.11.1996 + 37/9 sayılı İzahnameler ve raporlar
düzenlenmiştir.
Öteyandan, Müfettiş Tansel GÜVEN'e verilen 23.06.1993 + 532/5 sayılı iş talimatında muha
sebe başlığı altındaki (d) şıkkında tüm kıymetlerin sayılarak mizan mutabakatının yapılacağı erarolunmuştur. (Ek: 6 Raporun 141 no'lu eki. )
Aynı şekilde, Müfettiş Zafer YAPICIOĞLU 24.02.1994 + 200/2 sayılı iş talimatı ile bayiler
tarafından İstanbul-Haramidere Bölge Müdürlüğüne tevdi edilen çeklerin karşılıksız çıkma duru
mu ile bu çeklerin bekletilmesinin sözkonusu olup olmadığı hususunun incelenmesiyle görevlendi
rilmiş, sonradan inceleme kapsamına kasa, alınan çekler sayımının da dahil edilmesi emrolunmuş
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ve adıgeçen Müfettişçe 10.03.1994 + 9/9 sayılı yazısında belirtilen hesaplann kayıtlarla mutabık
olduğu belirtilmiştir. (Ek: 6 raporun 124,125 no'lu ekleri.)
Dolayısıyla, Teftiş Kurulu Başkanı Yalçın GÖKÇE ve Başkan Yardımcısı Ahmet ŞAHİN yol
suzluk olaylarının tarama teftiş yöntemi ile tesbit edilmesi konusunda görevlerini yerine getirdik
lerinden taraflarına hata ya da kusur atfedilmemiştir.
b) Hatalı iş talimatı düzenlemek:
Bu suçlamanın da (a) bendi ile bağlantılı olduğu, dolayısıyla Teftiş Kurulu Eski Başkanı Yal
çın GÖKÇE ile Başkan Yardımcısı Ahmet ŞAHİN'in hatalı ya da kusurlu olmadığı belirlenmiştir.
c) Daha evvel yolsuzluk olaylarına karışan bayileri ve personeli aklayan Müfettişleri aynı ko
nulardaki soruşturma grubunda görevlendirerek fiillerinin gizlenmesini sağlamak, 1993 yılından bu
yana birbirine tezat teşkil eden raporları işleme koymak:
İstanbul Bölge yolsuzluk olayları ile ilgili incelemelerin yapılması amacıyla Muhasebe Daire
Başkanlığınca ilk defa 28.10.1994 + 1327/3635 sayılı Genel Müdürlük Oluru alınmıştır. Bu sırada
olayın kesin boyutları belli değildir. Teftiş Kurulu Başkanı tarafından iş cetvelindeki işleri müsait
olan ve Ankara'da bulunan Başmüfettişler Ali AKÇIN, Bülent BATUR, Şükrü GÖKSU, Nuri AR
DIÇ ve Mustafa TEKER konu ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere görevlendirilmişlerdir. Adı
geçen Müfettişlerce yapılan ilk incelemeleri müteakip 26.12.1994 + 165-8 sayılı soruşturma rapo
runun tanziminden önce Başmüfettişler Mustafa TEKER ile Nuri ARDIÇ, kendi iş cetvellerinde
bulunan işlerle ilgili çalışma yapmak üzere sözkonusu soruşturmadan çekilmişlerdir. İstanbul Böl- .
ge yolsuzluk olaylarında ilk inceleme için görevlendirilen Başmüfettişlerden Mustafa TEKER ile
Nuri ARDIÇ daha önce İstanbul Bölge Müdürlüğünde bazı bayilerle ilgili inceleme yapmışlardır.
Başmüfettiş Nuri ARDIÇ'ın İstanbul Bölge Müdürlüğü Bayii Kayrak Petrolle ilgili
28.03.1994 + 98/2 sayılı raporu, Seçkin Petrol ve Kök Petrolle ilgili 07.06.1994 + 99/3 sayılı rapo
ru; Başmüfettiş Mustafa TEKER'in, Başmüfettiş Yüksel ÇAĞIRAN ile birlikte Kök Petrolle ilgili
düzenledikleri 02.07.1993 + 171/8 sayılı raporu zamanında Genel Müdürlük onayı alınarak işlem
görmesine rağmen, İstanbul Bölge yolsuzluk olayının ortaya çıkmasından sonra POAŞ Müfettişle
ri tarafından yeniden incelemeye tabi tutulmuş ve adıgeçenlere herhangi bir kusur atfedilmemiştir.
Bilahare POAŞ Müfettişlerince İstanbul Bölge ile ilgili olarak tanzim edilen bütün raporlar Başba
kanlık Müfettişleri Selahattin ERGÖNENÇ ile Muhsin BİÇER tarafından da incelenmiş ve tanzim
ettikleri 17.11.1995 +.17-3 sayılı raporlarında Başmüfettişler Nuri ARDIÇ ve Mustafa TEKER'e
herhangi bir kusur atfedilmemiştir. (Ek: 117,118,100,35)
Öteyandan, POAŞ Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümleri muvacehesinde Müfettişler tarafın
dan tanzim edilen raporlarda Başkanlıkça noksanlık tesbit edilmesi halinde bunlar ilgili Müfettişe
tamamlattırılabilmekte, bazı zamanlarda Müfettiş raporları Genel Müdürlükten Olur alınmak sure
tiyle Başkanlıkça tevsien bir başka Müftettişe incelettirilebilmektedir. Ortaya çıkan yeni raporlar
Genel Müdürlük onayına bağlanarak işlem görmektedirler. Birbirinden farklı olduğu ileri sürülen
raporlarda, Başbakanlık Müfettişlerince hazırlanan bahsekonu raporda bir yolsuzluğun gizlendiği
şeklinde herhangi bir görüş beyan edilmemiştir.
Dolayısıyla, POAŞ Teftiş Kurulu Eski Başkanı Yalçın GÖKÇE ile Yardımcısı Ahmet ŞAHİN'e bu konularda da herhangi bir kusur atfetmek mümkün değildir.
d) Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin verdiği yetki ve sorumluluğu kullanmamak suretiyle rapor
lardaki eksik bilgi ve belgeleri tamamlattırmamak: dolayısıyla Kurum zararının sürüncemede kal
masına ve POAŞ'in menfaatlerinin haleldar olmasına neden olmak:
Böyle bir iddia ileri sürülmekle birlikte, hangi Müfettiş raporunda ne şekilde ve nasıl bir ek
siklik olduğu ortaya konulmamıştır. Kurum zararının sürüncemede kalmasına neden olan raporlar
dan İstanbul Bölge yolsuzluk olaylarında POAŞ Müfettişlerince hazırlanan raporların kasdedildiği
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- 183 sonucuna varıldığında, bu konuda Kurum Müfettişlerince ilk önce 26.12.1994 + 165-8 sayılı soruş
turma raporu ve 30.12.1994 + 5-1 sayılı izahname tanzim edilmiş, bilahare 04.05.1994 + 167/1 sa
yılı soruşturma raporu ile 05.05.1995 + 2-1 sayılı izahname düzenlenmiş, bunların ekine de Ofis
kaybına yol açılan işlemlere ve bayilerin borçlarına ait ayrıntılı dokümanlar konulmuştur. Ayrıca,
yolsuzluğa adı karışan bayiler ile Ofis personeli hakkında K.Çekmece Cumhuriyet Savcılığına suç
duyurusunda bulunulmuştur. Anılan Savcılık tarafından bu raporlar ve eki belgelerin yeterli görül
mesi sonucunda ilgililer hakkında dava açılmıştır. Aynı şekilde, mahkemece Sayıştay denetçileri
bilirkişi raporunda da Ofis Müfettişlerince tesbit edilen tutarlar aynen kabul edilmiştir. (Ek:
6,12,19,20,13,21,63 )
Dolayısıyla bu konuda gerek İstanbul Bölge yolsuzluk olaylarını soruşturan Müfettişlerin ge
rekse POAŞ Teftiş Kurulu Eski Başkan ve Yardımcısının bu konulardan sorumlu tutulması sözkonusu değildir.
e) Sorumlu personel hakkında eksik idari ve cezai teklif ve tedbirlere müdahale etmemek, bu
şekilde dönemin İstanbul Bölge Müdürü Necdet ÖZGEN hakkında Sözleşmeli Personel Yönetme
liği hükümlerine göre gerekli işlemin tesis edilmesine engel olunmasının yanısıra, Teftiş Kurulu
Yönetmeliğinin verdiği yetki ve sorumluluğu kullanmayarak, raporlardaki eksik bilgi ve belgeleri
tamamlattırmamak suretiyle kurum zararının sürüncemede kalmasına ve POAŞ'in menfaatlerinin
haleldar olmasına neden olmak:
Müfettişlerce yapılan incelemeler; konu ile alakalı belge ve dokümanlar toplanır, gerekirse il
gili personelin ifadesine başvurulur ve sonuçta bütün bunlar Müfettiş tarafından değerlendirilerek
rapor: cezai yönden, disiplin yönünden, idari yönden ve kaybolmuş Ofis şahsi hakkı yönünden ge
rekli teklifler getirilerek tanzim edilmektedir.
Mahallinde fiili incelemeyi yapan müfettiş olduğundan Raporun incelenmesi sırasında Teftiş
Kurulu Başkanlığınca tesbit edilen noksanlıklar Müfettişe tamamlattırılmaktadır. Bu rapora Başkanlıca da iştirak edilmesinden veya Başkanlığın görüşünün ilave edilmesinden sonra bir mucip
düzenlenerek Genel Müdürden onay alınır ve işleme konulup raporda kişi sorumluluğu tesbit edil
mişse, personelin statüsü dikkate alınarak, yapılan fiile göre POAŞ Sözleşmeli Personel Yönetme
liği veya Toplu İş Sözleşmesinde belirtilen disiplin cezaları önerilir. Cezayı vermeye yetkili kurul,
Teftiş Kurulu değil POAŞ Disiplin Kurullarıdır. Disiplin Kurulları ilgili personelden savunma al
dıktan sonra, Müfettiş tarafından teklif edilen cezayı kaldırabilir, azaltabilir veya artırabilir. Bu ku
rulun çalışmalarına Teftiş Kurulu veya Müfettişin etki etmesi, dolayısıyla Teftiş Kurulunun İstan
bul Bölge Müdürü Necdet ÖZGEN'e az ceza verilmesini sağlaması mümkün değildir. Bu husus ta
mamen disiplin kurullarının yetkisindedir.
Durum böyle olmakla birlikte, POAŞ Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde Personel
daire Başkanlığının üst üste iki kez "AYLIK KATI" cezası alan Necdet ÖZGEN'in "Sözleşmesi
nin Feshi" cezası ile gerektiği uyarısını nazarı dikkate almayan POAŞ Merkez Üst Disiplin Kuru
lu üyeleri, 1.11.1995 gün ve 95/18 sayılı kararları ile Necdet ÖZGEN'e bir alt ceza olan "Aylık Ka
tı" cezasını vererek görevlerini kötüye kullanmışlardır. (Ek: 111 Yazının 19 no'lu eki.)
6- Bugüne kadar yapılmış olan soruşturma ve incelemelerde İstanbul Bölge Müdürlüğündeki
yolsuzluk olaylarının gerçek boyutunun ve tüm usulsüz işlemlerin ortaya konulamadığı dikkate alı
narak. kurumun gerçek zararının ve zararın bayiler ve personel nezdindeki dağılımının yeniden tes
pit edilmesi ve belgelendirilmesi.
İstanbul'da meydana gelen yolsuzluk olayları sonucunda, kurumun gerçek zararı ile zararın
bayiler ve personel nezdindeki dağılımı konusunda POAŞ Genel Müdürlüğünce yapılan çalışmalar
tamamlanmıştır. Bu konudaki tesbitler ve olaylar komisyon raporumuzun önceki bölümünde ay
rıntılı bir şekilde ortaya konulmuştur.
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-1847- Düzenlenen soruşturma raporlarında kurum zararının sorumlu personelden tazminine iliş
kin bir teklif getirilmediği ve böyle bir işlem yapılmadığı, bundan dolavı Adnan BARLAH. Sürey
ya SELVİ ve Adnan ÇOBAN'dan tahsil edilmesi istenen yaklaşık 23 Milvar TL. meblağın haricinde tesnit edilen ve edilecek kurum zararının baviler ile birlikte sorumlu POAŞ İstanbul Bölge Mü-

rittrittgtl personeli plan Necdet ÖZGEN. Erci YILDIRIM, Necla TOPRAK, Beyhan ÖKTBM. Ad
nan BARLAH, Süreyya SELVt VE Adnan ÇOBAN'dan mtiteselsilen tazminine yOndik hnk»ki iş
lem yapılması,
1992, 1993 ve 1994 yıllarında istanbul Bölge Müdürlüğünde yapılan yolsuzluk olayının orta
ya çıkarılmasını müteakip sözkonusu yıllara ait kurum zararının kesin tespitlerinin yapılamaması
sebebiyle, kusurlu görülen ve haklarında C. Savcılığına suç duyurusunda bulunulan personelden ku
rum zararının tazminine yönelik bir teklifin getirilmesi ve böyle bir işlemin yapılması hukuken im
kan dahilinde değildir. Ancak, kesin olarak tesbit edilen kurum zararının, ilgili bayiler ile birlikte
bu zararın oluşumunda kusurlu bulunan personelden müteselsilen tazminine yönelik hukuki işle
min POAŞ Genel Müdürlüğünce ivedi olarak yapılması gerekmektedir.
8- İstanbul Bölge Müdürlüğündeki yolsuzluk olaylarına iştirak eden baviler ile yapılan muta
bakat protokolleri ile POAŞ'ın ilgili bayiler hakkında açmış olduğu iflas davaları, hukuk davaları.
icra davaları, karşılıksız çek ile ilgili ceza davalarından feragat etmesine, avrıca İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına yapılmış olan suç duyumları konusunda POAŞ'ın bu baviler nezdinde şahsi hak ve alacağının kalmadığının bevan edilmesine, bu şekilde Isı-pet ve Hora Petrol fir
maları nezdinde POAŞ alacağının risk edilmesine ve karşılıksız kalmasına neden olan POAŞ I.Hukuk Müşaviri Avşe CEYLAN hakkında soruşturma açılması.
POAŞ I.Hukuk Müşaviri Ayşe CEYLAN hakkında POAŞ Genel Müdürlüğünce yapılan so
ruşturma sonucunda; İstanbul Bölge Müdürlüğündeki yolsuzluk olaylarına iştirak eden bayiler ile
yapılan mutabakat protokollerinin POAŞ Yönetim Kurulu Kararları ile kabul edilerek yürürlüğe
konulduğu, Petrol Ofisi A.Ş. Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşmeye göre şir
ketin temsil ve idare organı olduğu, Yönetim Kurulunun kanun ve ana sözleşme ile genel kurula
verilmiş olanlar dışındaki tüm görevler ile yükümlü olduğu ve bu görevlerin gerektirdiği bütün yet
kilere sahip bulunduğu, sözkonusu mutabakat protokollerinin Teftiş Kurulu Başkanlığının aldığı
Olur ile; bayi taleplerine ilişkin değerlendirmenin Genel Müdür Yardımcısı Recep İZGİ'nin koordinesinde diğer Genel Müdür Yardımcıları ile Teftiş Kurulu Başkanı ve I. Hukuk Müşaviri ile Mu
hasebe, Finansman, Pazarlama, İkmal ve Fiyatlandırma, Madeniyağ, Bayilik İşleri Daire Başkan
lıklarının iştirakiyle oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılması, bu komisyonca alınacak ka
rarların Genel Müdürlüğe ve POAŞ Yönetim Kuruluna sunulmasının uygun görülmesi üzerine ya
pılan görüşmeler sonucunda aktedilerek 1 Genel Müdür Yardımcısı haricinde yukarıda bahsi geçen
ilgililerin imzaları ile aktedildiği, yapılan incelemelerde mutabakat protokollerinin yürürlüğe gir
mesi ile POAŞ'nın hukuki konularda öngördüğü yükümlülükleri yerine getirdiği, protokollerde sö
zü edilen davalardan feragat ettiğinin anlaşıldığı, konuyla ilgili olarak yapılan soruşturmada ortaya
konan durum, yetki ve görevlendirmeler karşısında, mutabakat protokolü aktedilen bayiler aleyhi
ne açılmış bulunan hukuk davaları ile karşılıksız çeklerle alakalı ceza davalarından vazgeçilmesi
konusunda ne Ayşe CEYLAN'a ne de herhangi bir Ofis mensubuna kusur atfetmenin mümkün gö
rülmediği belirtilmiştir. (Ek: 121 )
9- İstanbul Bölge Müdürlüğü eski Kredi Tahsilat ve Cari Hesap Şefi ve Muhasebe Şube Mü
dür Yardımcısı Zehra OZGEN'in provizyon limitleri üzerinde yetkisi olmadığı halde değişiklikler
yaparak baviler lehine işlemler temin ederek. POAŞ zararına volaçtığı. bu sebeple POAŞ Sözleş
meli Personel Yönetmeliğinin ilgili maddesi (86-n) uyarınca "Sözleşmenin Feshi" cezası ile teczi
ye edilmesi:
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-185Sözleşmesinin feshi talep edilen POAŞ istanbul Bölge Müdürlüğü eski kredi Tahsilat ve Cari
Hesap Şefi ve Muhasebe Şube Müdür Yardımcısı Zehra ÖZGEN'in sözleşmesi, POAŞ Merkez Üst
Disiplin Kurulunun 16.1.1997 tarih ve 97/4 sayılı kararı ile feshedilmesi uygun görülmüştür. (Ek:
122 )
Karar adıgeçene tebliğ edilmiş ve Zehra ÖZGEN'in sözkonusu karar için POAŞ Merkez Üst
İtiraz Kuruluna itiraz etmesi üzerine üst itiraz kurulunun 12.3.1997 tarih ve 97/2 sayılı kararı ile
POAŞ Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin 103/2 maddesinde disiplin cezasını gerektiren fiil ve
hallerin işlendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yet
kisinin zaman aşımına uğrayacağı hükmü dikkate alınarak Zehra ÖZGEN'e "Sözleşmenin Feshi"
cezası verilmeyerek İstanbul Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesince verilecek karar doğrultusunda iş
lem yapılması hüküm altına alınmıştır. (Ek: 123)
Bu arada, atamaya yetkili merci olan POAŞ Yönetim Kurulunun 12.3.1997 tarih ve 7/1 sayılı
kararı ile Sözleşmeli Personel Yönetmeliği hükümlerine göre halen memur olan Zehra ÖZGEN'in
görevden uzaklaştırılması uygun görülmüştür. (Ek: 98)
Öte yandan, POAŞ Merkez Üst Disiplin Kurulu üyeleri Kaya TANKUT, Levent AKKOYUNLU ve Ergun AKIN tarafından alınan 16.1.1997 gün ve 97/4 sayılı disiplin kararına da dercedildiği üzere Zehra ÖZGEN adıgeçeh Kurula gönderdiği, yazılı savunmasında; POAŞ Sözleşmeli Per
sonel Yönetmeliğinin 103. maddesinin 2. fıkrasında "Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin iş
lendiği tarihten itibaren iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zama
naşımına uğrar" denildiğini, tarafına tebliğ edilen Personel Daire Başkanlığı yazısından da anlaşı
lacağı üzere isnat edilen son fiil tarihinin 22.11.1996 olduğunu, anılan tarihe göre iki yıllık disip
lin zamanaşımı süresi dolduğundan hakkında disiplin cezası uygulaması cihetine gidilmesinin
mümkün bulunmadığını beyan etmesi karşısında Merkez Üst Disiplin Kurulu üyelerinin bu husu
su dikkate almayıp mevzuata aykırı hareket ederek Zehra ÖZGEN'i "Sözleşmenin Feshi" cezasıy
la tecziye ettikleri anlaşılmıştır.
10- İstanbul Bölge Müdürlümü eski Ticaret Şube Müdürü Recep KARADUMANileTicaret es
ki şefi Hasan AYDOĞMUŞ'un gerekli kontrolü yapmayarak havilerin kredili çekişlerine ait sipa
riş mektuplarında havin kredi durumunun uygun olup olmadığına dair herhangi bir ibare bulıınmamasına rağmen kredili fatura düzenlenmesine ve teminat mektubu tutarlarının üzerinde kredili sa
tış yapılmasına sebebiyet verdiklerinden 14 ncü dönem Toplu İş Sözleşmesinin 76 ceb 1 nci mad
desi uyarınca "İki yevmiye kesilmesi" cezası ile tecziye edilmesi.
- İstanbul Bölge Müdürlüğü eski Ticaret Şube Müdürü Recep KARADUMAN'm, POAŞ Yük
sek disiplin ve Danışma Kurulunun 7.2.1997 tarih ve 99002-7 sayılı kararı ile POAŞ 14. Dönem
Toplu İş Sözleşmesinin 76-ccb-l maddesi gereğince "2 Yevmiye Kesilmesi" cezası ile tecziye edil
mesine,
- İstanbul Bölge Müdürlüğü Ticaret eski Şefi Hasan AYDOĞMUŞ'un, POAŞ Yüksek Disip
lin ve Danışma Kurulunun 19.2.1997 tarih ve 99002-4 sayılı kararı ile POAŞ 14. Dönem Toplu İş
Sözleşmesinin 76-cbb-l maddesi gereğince "2 Yevmiye Kesilmesi" cezası ile tecziye edilmesine,
karar verilmiş ve adıgeçenler görevlerinden alınarak, Recep KARADUMAN İstanbul Bölge
de Tetkik Uzmanı, Hasan AYDOĞMUŞ da İstanbul Bölgede Büro Personeli olarak görevlendiril
mişlerdir. (Ek: 124 )
'
11- POAŞ tarafından Şişli-Feriköv istasyon veri işleticisi ORSAY A.Ş.den alınan 179.000 $
(İmamoglu Seracılık firması adına düzenleneni tutarındaki çekin tahsil edilmesi. Kadıköv-İçerenköv istasyon veri işleticisi NEMA Petrol firmasından. Gaziosmanpaşa-Küçükköv istasyon veri iş
leticisi ISI-PET firmasından alınan teminat mektuplarının nakte çevrilmesi.
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Tahsilatların havilerden gerçekleşmemesi halinde istanbul eski Bölge Müdürü Necdet ÖZGEN'den faizleriyle tahsili için Hukuk davası açılması.
POAŞ Hukuk Müşavirliğince istanbul Küçükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesine 26.2.1997
tarihli dava dilekçesi verilmek suretiyle "POAŞ'ın fazlaya ilişkin talep ve dava hakkı saklı kalmak
kaydıyla, kafi işletme teminatlarından doğan 314.700 USD. zarar ile bu miktarların kullanılmama
sı dolayısıyla uğranılan 74.019.63 USD faiz alacağı ve bu faiz miktarına tahakkuk ettirilen
11.102.94 USD KDV olmak üzere toplam 399.822.57 USD alacağın dava tarihinden itibaren Ban
kaların Dövize uyguladığı Mevduat Faizi olan % 6.05 faiz oranı üzerinden faiz tahakkuk ettirilerek
ödeme günündeki kur üzerinden tahsiline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar ve
rilmesi" talebiyle dava açılmıştır. (Ek: 125 )
12- istanbul Bölgesinde yolsuzluk olaylarına adı karışan bayilerin bayiliklerin feshi hususu
nun Ofise getireceği varar ve zararın Hukuk Müşavirliği ve Bavilik İşleri Daire Başkanlığınca de
ğerlendirilerek. buna ilişkin işlemlerin tekemmül ettirilmesi.
İstanbul Bölge Müdürlüğünde yolsuzluk olaylarına adı karışan ve haklarında dava açılan ba
yilerin bayiliklerinin kademeli olarak feshedildiği, borcunu ödeyen bayilerin ise çalışmalarına izin
verildiği, bu konudaki değerlendirmenin Bayilik İşleri Daire Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği ta
rafından yapıldığı anlaşılmıştır. (Ek: 125 )
13- İskenderun Bölge Müdürlüğüne 1994 yılında yapılan benzin nakliyesi sırasında akaryakı
tın + 15' C kesafetinin yüksek olmasının ve kalite bozulmasının nedenlerini araştırmadan uygun di
yerek kabulünü sözleşme hükümlerine ve POAŞ'ın menfaatlerine aykırı olmasına rağmen gcrçekleştiren. bundan dolayı zamanında olaya müdahale edilmesi imkanını ortadan kaldıran, iskenderun
Bölge Müdürlüğü Laboratuvar Şefi Nurettin ULAŞLI hakkında soruşturma açılması.
POAŞ Genel Müdürlüğünce bu konuyla ilgili olarak soruşturma açılmış ve bu soruşturmaya
ilişkin düzenlenen 7.3,1997 tarih ve 21/18 sayılı raporda özetle;
- TBMM 10/5 sayılı Araştırma Komisyonu Başkanlığınca yapılan araştırmaya konu edilen,
10.8.1994-3.10.1994 tarihleri arasında Değer Uluslararası Nakliyet Ticaret Limited Şirketince Tüpraş Kırıkkale Rafinerisinden İskenderun Bölge Müdürlüğüne nakliyesi yapılan ve 389 seferinde +
15 C deki kesafeti 0.7400'ün üzerinde bulunan N.Benzin'in bozuk olup olmadığı, içerisine yaban
cı bir madde karıştırılıp karıştırılmadığı, kalitesinin bozulup bozulmadığını yakıtın satılmış olması
sebebiyle şu an için tesbit etmek imkanı olmamakla birlikte, sözkonusu yakıtla ilgili olarak yapı
lan incelemelerde POAŞ İkmal ve Fiyatlandırma Daire Başkanlığının - Ulaştırma Şube Müdürlü
ğü 19.10.1994 + 855/19305 sayılı yazısıyla İskenderun Bölge tanklarından ve Üniteye yakıt geti
ren kara tankerlerinden N.Benzine ait 9 tane numune alınarak RVP, Destilasyon ve yoğunluk test
leri uygulanması amacıyla MSB. Ankara Akaryakıt ve Madeniyağ Laboratuvarlarma gönderilerek
analizi yapılan ve + 15 C kesafet değerleri 0.740 ile 0.744 arasında değişen sözkonusu N.Benzin
için MSB İç Tedarik daire Başkanlığınca Ekim 1994 tarih ve 180.... 188 no.lu N.Benzin Analiz Ra
poru düzenlendiği, sözkonusu Analiz Raporu sonuçlanmn değerlendirilmesi, analiz sonuçlarına
göre analize tabi tutulan numunelerin normal benzin olup olmadığı, özellikle + 15 C deki yoğun
luk rakamlarının 0.740 değerinin üzerinde olmasının, sözkonusu yakıtın bozulduğu ya da kalitesi
nin bozulduğu anlamına gelip gelmediği hususlarında Müfettişliğince MSB İç Tedarik Daire Baş
kanlığından (MSB Ankara Akaryakıt ve Madeniyağ Lab.) 12.2.1997 + 18/3 sayılı yazıyla bilgi is
tenildiği, MSB. İç Tedarik daire Başkanlığından alınan 21.2.1997 + 6242 -140-97/ İÇ TED.D.
(AKYA) sayılı yazı ekinde gönderilen Teknik Raporda özetle; Ekim 1994 tarih ve 180... 188 sayı
lı rapor ile sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda Laboratuvara gelen numunelere ilk önce RVP
(Reid Buhar Basıncı) testlerinin uygulandığının, sonuçların limitler içinde bulunduğu tesbit edil
dikten sonra, Destilasyon testleri uygulanarak yakıtın durumu içine solvent veya benzeri ürünleriTürkiye Büyük Millet Meclisi.
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-187nin karışıp karışmadığına bakıldığının Destilasyon sonunda neticelerin normal şartname limitleri
içinde olduğu ve herhangi bir başka madde ile karışmadığının tesbit edildiğinin, daha sonra yoğun
luk testlerinin yapıldığının, beş (5) adedinin yoğunluklarının şartname limitlerini binde bir ile bin
de dört oranında sapmış olduğu belirlenmekle beraber bunun işlenen ham petrolden kaynaklandı
ğının ve yakıtın kalitesini ve evsafını bozmadığının yapılan testler sonucunda yakıtta herhangi bir
bozukluk bulunmadığının ve normal benzin şartname limitleri içine girdiği belirlendiğinden (des
tilasyon testi ile) diğer testlerin yapılmasına gerek görülmediğinin taraflarınca sorulduğu üzere ko
nunun tekrar değerlendirildiğinin buna göre bu yakıtların normal benzin olup kullanılmasında her
hangi bir sakıncanın bulunmadığının kaldı ki yoğunluk limitlerinin çok az sapmasının yakıtın bo
zuk veya kalitesinin bozuk olduğu anlamına gelmediği böyle durumlarda yoğunluğun yakıtın kali
tesini belirleyen bir faktör olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin bildirildiği.
- İncelemeler sırasında benzer olayla karşılaşıldığı, Tüpraş Kırıkkale Rafinerisinden POAŞ İs
kenderun Bölge Müdürlüğüne 21.12.1996 tarihinde N. Benzin getiren tankerlerden alınan numune
lerden 7 tanesinde yakıtın destilasyon testi esnasında taşma yapması, 1 tanesinin de kesafetinin
0.7437 olarak maksimum kesafetten (0.7400'den) yüksek çıkması neticesinde yakıt getiren tanker
lerin tahliye edilmeyip kesafeti yüksek çıkan tankerin 4 gözünden ayrı ayrı, diğer tankerlerin de bü
tün gözlerinden ortak yakıt numuneleri alınıp bu konuda 21.12.1996 tarihli tutanak düzenlenerek,
yakıtın bozuk olduğu şüphesiyle alınan numuneler Kırıkkale Rafineri Tesislerinde Full-Test Ana
lizinin yapılması amacıyla Genel Müdürlüğe gönderildiğinin anlaşıldığı, anılan Rafineri Laboratuvarında yaptırılan analiz neticesinde Rafineri Yetkililerince analizlerin değerlendirilmesiyle ilgili
25.12.1996 + TSM.586/12877 sayılı yazı yazılarak 8 tankere ait 11 adet N.Benzin numunelerinin
analizlerinin yapıldığı ve elde edilen sonuçların N.Benzin Standartlarına uygun olduğu bildirilerek
yazı ekinde detaylı sonuçların gönderildiği, ayrıca, Tüpraş Genel Müdürlüğü Petrol İkmal ve Tica
ret Daire Başkanlığının 26.12.1996 + PETİC- 9275/30666 sayılı yazısında, 11 adet numunenin
dansite yönünden 0.740 standart değeri üzerinde sonuçların bulunmasıyla ilgili olarak, Kırıkkale
Rafineri Müdürlüğü tarafından yapılan dansite analiz sonuçları değerlendirildiğinde, numunelerin
normal benzin evsafına uygun olduğu ve analiz sonuçlarının ASTM-1298 Dansite mertebede dan
site farklılıklarının taşıma hata limitleri içinde de değerlendirileceğinin belirtildiği, bu durumun
POAŞ İkmal Fiyatlandırma Daire Başkanlığınca 27.12.1996 + 113-1174/28800 sayılı yazı ile İs
kenderun Bölge Müdürlüğüne bildirildiği,
- Gerek Ekim 1994 tarih ve 180 ... 188 sayılı N.Benzin Analiz Raporunun'irdelenerek değer
lendirilen ve yukarıda detaylı bir şekilde açıklanan MSB İç Tedarik Daire Başkanlığının 21.2.1997
+ 6242-140-97/ TED.D. (AKYA) sayılı yazısı ekindeki Teknik Rapordan, gerekse 21.12.1996 gü
nü Kırıkkale'den İskenderun Bölge Müdürlüğüne nakledilen N.Benzin'in bozuk olduğu şüphesiy
le numunelerin alınarak Tüpraş Kırıkkale Rafineri Laboratuvarında yaptırılan analiz sonuçlarından
görüleceği üzere N.Benzinin + 15'C deki kesafetinin 0.740'ın üzerinde olmasının sözkonusu yakı
tın bozuk olduğu veya kalitesinin bozulduğu anlamına gelmediğinin sonucunu ortaya çıkardığı, Zi
ra, 1994 Ekim tarih ve 180... 188 sayılı N.Benzin Analiz Raporunda 5 numunenin + 15 C deki yo
ğunluğunun 0.741 ile 0.744 olarak çıkmasına karşın bu sonuçların değerlendirildiği Teknik Rapor
da sözkonusu N.Benzin Numunelerinde, herhangi bir başka madde ile karışımın tesbit edilmediği,
yakıtın kalitesinin ve evsafının bozuk olmadığı dolayısıyla N.Benzin olduğu ve kullanılmasında
herhangi bir sakıncanın bulunmadığının açıkça ortaya konulduğu,
- Bu tesbitlerin ışığında, İskenderun Bölge Müdürlüğüne 10.8.1994 - 3.10.1994 tarihleri ara
sında Kırıkkale'den İskenderun'a Değer Uluslararası Nakliyat ticaret Limited Şirketi tarafından ta
şman N.Benzin'in sadece + 15'C deki kesafetin 0.740 limitinin az bir miktar üzerinde olmasından
dolayı bu yakıtın N.Benzin olmadığı, kalitesinin bozulduğu'gibi bir sonuca'gidilmesinin mümkün
olmadığı.
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-188- Hal böyle iken, İskenderun Bölge Müdürlüğü Laboratuvar Şefi Nurettin Ulaşlı'nın sırf +
15 'C deki kesafeti 0.740'ın üzerinde olması gerekçesiyle karışımlı ve bozuk yakıt teslim aldığı şek
liyle kusurlu bulunmasının doğru bir yaklaşım biçimi olmayacağı, kaldı ki ifadesinde yakıtın kesa
fetinin bir miktar fazla olmasıyla yakıtın bozuk olmadığını uzmanlığı ve tecrübesiyle bildiğini ve
bu yakıtların N.Benzin olduğunu açıklayan beyanı analiz ve Teknik Raporlar ile de doğrulanmış
olduğundan, Nurettin Ulaşlı'nın, İskenderun Bölge Müdürlüğüne 1994 yılında yapılan benzin nak
liyesi sırasında akaryakıtın + 15'C kesafetinin yüksek olması ve kalitesinin bozulması nedenlerini
araştırmadan uygun diyerek kabulünü gerçekleştirmesi ve bundan dolayı zamanında olaya müda
hale edilmesi imkanını ortadan kaldırması yönündeki suçlamalara maruz kalmasının hakkaniyetle
bağdaşmayacağı,
belirtilmiştir. (Ek: 126 )
Sözkonusu Teftiş Kurulu Raporu, ekine konulan ve konunun uzmanı olan birimlerce düzenle
nen ve detaylı açıklamalara yerverilen teknik ve bilimsel raporlara dayandırılarak tanzim edilmiş
tir.
,
Kırıkkale'den İskenderun Bölge Müdürlüğüne 10.8.1994 - 3.10.1994 tarihleri arasında Değer
Uluslararası Nakliyat tic.Ltd.Şti. tarafından taşınan N.Benzin de herhangi bir karışımın olmadığı,
bu yakıtın kalitesinin ve evsafının bozuk olmadığı, dolayısıyla N.Benzin olduğu ve kullanılmasın
da bir sakınca bulunmadığı; gerek POAŞ Teftiş Kurulunun düzenlemiş olduğu 7.3.1997 tarih ve
21/18 sayılı raporla, gerek bu konuyla ilgili olarak haklarında dava açılan dönemin POAŞ Yöne
tim Kurulu üyelerinin, Genel Müdür M.Korel AYTAÇ'ın, Teftiş Kurulu Başkanı Yalçın GÖKÇE'nin Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet ŞAHİN'in, Başmüfettiş Şükrü GÖKSU'nun bu
davadan beraat etmeleriyle gerekse sözkonusu bu davada Bilirkişi olarak tayin edilen ODTÜ Öğ
retim görevlilerinden Prof.Dr.Ender OKANDAN, Prof Dr.Tanju MEHMETOĞLU ve
Doç.Dr.Mahmut PARLAKTUNA tarafından düzenlenen N.Benzin'e ait Mahmut PARLAKTUNA
tarafından düzenlenen N.Benzin'e ait 19.2.1997 tarih ve PAL-97/043 sayılı bilirkişi raporuyla çok
açık bir şekilde ortaya konulmuştur. (Ek: 126-128 )
Kırıkkale'den İskenderun'a 1994 yılında yapılan N.Benzin'in karışımlı yakıt, bozuk yakıt ol
duğu, ayrıca Askeri uçaklara verilen jet yakıtının bozuk olduğu bu nedenle askeri uçakların düştü
ğü yönündeki iddiaların siyaseten ortaya atılan iddialar olduğu açıktır. Şöyle ki, bir Devlet Kuru
luşu olan Petrol Ofisi A.Ş.nin yakıtını bozuk göstererek kamuoyunu etkileyip POAŞ.ın pazar payı
nı düşürerek rakip şirketlere avantaj sağlamak ve yine özelleştirme kapsamında olan bu şirketi ka
muoyu nezdinde küçük düşürmek isteyen art niyetli kişiler sözkonusu iddialara ilişkin gerçek dışı
bilgiler ile bir takım belgeleri dönemin ANAP Bilecik eski Milletvekili Mehmet SEVEN'e götür
müşlerdir. Mehmet SEVEN'de, 1991 seçimlerinde DYP-Muş Milletvekili adayı olan dönemin PO
AŞ Genel Müdürü M.Korel AYTAÇ ile DYP-Ağrı Milletvekili adayı Yalçın GÖKÇE'yi siyaseten
yıpratmak amacıyla kendisine gelen bilgi ve belgeleri incelemeden, adı geçen Ofis mensupları ile
bu konularla ilgili bulunan Teftiş Kurulu eski Başkan Yardımcısı Ahmet ŞAHİN ile Başmüfettiş
Şükrü GÖKSU ve dönemin POAŞ Yönetim Kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuş
tur. Bu konuda Ankara 16. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda, anılan mah
kemenin vermiş olduğu 25.3.1997 tarih ve 1997/298 sayılı kararla adıgeçen Ofis mensupları bera
at etmişlerdir. (Ek: 127) Kaldı ki Kırıkkale'den İskenderun'a 1994 yılında taşınan N.BENZİN'in
bozuk olmadığı yukarıda detaylı açıklanırken, askeri uçaklara verilen jet yakıtının da bozuk olma
dığı MSB. Müfettişlerince yapılan soruşturma ile MSB.nın yaptığı detaylı basın açıklaması ve Baş
bakanlık Başmüfettişleri Muhsin BİÇER ve Selahaddin ERGÖNENÇ tarafından düzenlenen
17.11.1995 tarih ve 17-3 sayılı raporla ortaya konulmuştur. (Ek: 35,154,155)
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-189Bu arada POAŞ Teftiş Kurulu Başkanı Vedat ASLAN'ın bahse konu olan yakıt nakliyesiyle
ilgili olarak gerek 10/5 sayılı TBMM Araştırma Komisyonu adına soruşturma yapan Başbakanlık
Müfettişlerine vermiş olduğu yanlış açıklamalarla kasten yanıltmasının yanı sıra 10/5 sayılı TBMM
Araştırma Komisyonunda kasten yanılttığı, gerekse 10/160 sayılı TBMM Araştırma Komisyonunu
kasden yanıltmaya çalıştığı belirlenmiş ve bu konunun açıklanmasına gerek duyulmuştur.
POAŞ Teftiş Kurulu Vedat ASLAN Başbakanlık Başmüfettişleri Muhsin BÎÇER ve Selahaddin ERGÖNENÇ'e verdiği ve adıgeçen Başmüfettişler tarafından düzenlenen 17.11.1995 tarih ve
17-3 sayılı Raporun 173 no.lu ekini oluşturan 13.7.1995 tarihli yazısında, o dönemde Refakat Mü
fettişi (Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı) olarak Değer Uluslararası Nakliyet ve Ticaret Ltd.Şti. ta
rafından yapılan taşımalar ve bozuk evsaflı yakıt konusunda aynen; "Firmanın 1994 yılında Kırkkale Rafinerisinden İskenderun Bölge Müdürlüğüne yaptığı 8000 ton normal ve süper benzin taşı
ması işinde ihaleye 10 firma katıldığını ve taşıma işinin 2 ay süreli olduğunu, taşıma sırasında nor
mal ve süper benzinde meydana gelen fire limitinin üzerindeki noksanlıklar ile bazı numunelere ait
tahlil sonuçlarının Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından incelendiğini, nakliyeci tankerlerinden alı
nan numunelerin analizi sonucunda elde edilen bulguların, taşınan ürüne yabancı madde karıştırıl
dığı kuşkusunu doğrulamadığının anlaşıldığını, bu incelemede gerek ünite tanklarından, gerekse
nakliyeci tankerlerinden alınan numunelerin analizinin Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt ve Madeniyağ Laboratuvarlarında yaptırıldığını ve analiz raporlarında yakıtın benzin ve süper benzin ola
rak kullanılamayacağına dair herhangi bir bilgiye yer verilmediğini,
burada
dik-kat
edilmesi gereken hususun, yakıtın spekt de geri erindeki sapma ile evsaf bozukluğunun aynı şey ol
madığını. şayet analiz sonuçlarının yakıtın benzin ve süper benzin olarak kullanılmayacak derece
de bozuk olduğunu gösterseydi, bu hususun Laboratuvar yetkililerince "Analiz Raponf'nun üzeri
ne açık şekilde yazılmış olması gerektiğini" ifade etmiştir. (Ek: 76 )
Teftiş Kurulu Başkanı Vedat ASLAN, 10/5 sayılı TBMM Araştırma Komisyonu Başkanlığı
adına soruşturma yapan Başbakanlık Müfettişleri R.Tarık LÜLEÇ, Ahmet MUTLU ve Mehmet
ÖZTÜRK'e aynı konuda vermiş olduğu ve adıgeçen Müfettişlerce düzenlenen 23.8.1996 tarih ve
24/96-9 sayılı raporun 148 no.lu ekini oluşturan 12.7.1996 tarihli teknik bilgi yazısının 1 sayfasın
da bu kez aynen "akaryakıtın bir veya bir kaç testinin sertifika değerlerinin (Spekt değerlerinin) dı
şına çıkması, vasfının-kalitesinin bozulduğu anlamına geldiğini" belirtmiştir. (Ek: 129 )
Anlaşılacağı üzere Vedat ASLAN aynı konuda tam bir yıl ara ile birbirine zıt yönde tesbitleri
ortaya koymaktadır. Sosyal Bilimler Eğitimi almış ve yakıtın analizi konusunda hiçbir uzmanlığı
bulunmayan POAŞ Teftiş Kurulu Başkanı Vedat ASLAN'ın, aksi açıklamalı uzman teknik rapor
ları ve bilirkişi raporlarıyla tesbit ve isbat edilmiş olan "akaryakıtın bir veya birkaç testinin spekt
değerlerinin dışına çıkması, vasfının-kalitesinin bozulduğu anlamına geldiği" beyanı 10/5 sayılı
TBMM Araştırma Komisyonunu kasten yanıltma amacını taşımaktadır. Kaldı ki adıgeçenin bu be
yanıyla kamuoyunda Ofis yakıtlarının bozuk olduğu kanaatini uyandırarak şirketin pazar payının
düşmesine dolayısıyla rakip firmalara avantaj sağlanmasına ve kurumun prestijinin sarsılmasına
neden olduğu aşikardır.
Böylelikle POAŞ Teftiş Kurulu Başkanı Vedat ASLAN; 10/5 sayılı TBMM Araştırma Komis
yonunu kasten yanıltıp yanlış yönlendirerek gerçeğe aykırı sonuçlara gidilmesine sebep olmak, ka
muoyunda Ofisin yakıtlarının bozuk olduğu kanaatini uyandırarak şirketin pazar payının düşmesi?
ne, dolayısıyla rakip firmalara avantaj sağlanması ve özelleştirme kapsamında bulunan Kurumun
prestijinin sarsılmasına neden olmak suretiyle kasıtlı olarak görevini kötüye kullanmıştır.
POAŞ Teftiş Kurulu Başkanı Vedat ASLAN, kurum açısından hayati önem taşıyan bu konu
larda bir Teftiş Kurulu Başkanı sorumluluğuna yakışmayan davranış sergilemiş ve bu yakışıksız
davranışlarını 10/160 sayılı TBMM Araştırma Komisyonuna karşı da sürdürerek gerek yazılı ge
rekse sözlü olarak gerçek dışı beyanlarda bulunmuştur. (Ek :130 )
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-190Şöyle ki; Vedat ASLAN, Başbakanlık Müfettişlerine verdiği ve amlan Müfettişlerin düzenle
diği 23.8.1996 tarih ve 24/96-e, sayılı raporun 148 no.lu ekini oluşturan bilgi yazısında beyan etti
ği "akaryakıtın bir veva birkaç testinin sertifika değerlerinin (spekt değerlerinin^ dışına çıkması.
vasfının-kalitesinin bozulduğu anlamına geldiğini" tesbitini uzman bir kişi olmamasına karşın ne
ye göre yaptığını açıklaması istenmesi karşısında, Komisyonumuza yakıt ve analizlere ilişkin ibraz
ettiği belge ve dokümanlardan tesbit ettiğini beyan etmiştir. İbraz edilen belge ve dokümanlar üze
rinde yapılan incelemede komisyonumuzca Vedat ASLAN'ın bu beyanını teyid eden hiçbir açık
lamaya rastlanılmamıştır. Zaten bu beyanın gerçeği yansıtmadığı uzmanlarca düzenlenen teknik ra
porlar ve bilirkişi raporlarıyla da aydınlığa çıkarılmıştır. (Ek: 130)
Vurgulamak istediğimiz husus; haklı veya haksız birçok ihbar konusunda Ofis ile ilgili ince
leme yaptırması, Ofisin her türlü menfaatini koruması, bu sırada doğruların ortaya çıkması ve ada
letin tecelli
etmesi ve objektiflik unsurundan sapma göstermemesi gereken bir görev olan
Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Vedat ASLAN'ın, mesleki yetersizlik içinde olması,
Ofis işlemlerinin yanısıra Komisyonumuzca yapılan araştırmalar sırasında dahi gerçekleri saptıra-,
rak, bu değerlerden uzaklaşmış olması ve güvenilirliğini yitirmesidir.
14- Akaryakıt nakliyesi taşımalarında yeterlilik belgesi olmayan tankerlere yükleme yapılma
ması.
POAŞ Genel Müdürlüğünden 10/160 sayılı TBMM Araştırma Komisyonumuza gönderilen
12.3.1997 tarih ve 030/232 sayılı yazıdan, akaryakıt nakliyesi taşımalarında yeterlilik belgesi ol
mayan tankerlere yükleme yapılmamasının temin edildiği anlaşılmıştır. (Ek : 131 )
15- Değer Nakliyat Şirketi tarafından İskenderun Bölge Müdürlüğüne yapılan benzin nakliye
si konusunda Ankara 16. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmekte olan davaya POAŞ'ın müdahil
olarak katılması,
Değer Nakliyat Şirketi tarafından İskenderun Bölge Müdürlüğüne yapılan benzin nakliyesi ko
nusunda POAŞ Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğince Ankara 16. Asliye Ceza Mahkemesinde
görülmekte olan davaya 17.12.1996 tarihinde müdahil olunmuş, Ankara 16. Asliye Ceza Mahke
mesince görülen dava sonucunda haklarında dava açılan Ofis Personeli ile nakliyeci firma sahibi
Mehmet Emin DEĞER beraat etmişlerdir. (Ek: 127,132)
16- Değer Nakliyat Şirketinin Petrol Ofisi tarafından açılacak nakliye ihalelerine alınmaması,
POAŞ Genel Müdürlüğü tarafından, Değer Nakliyat Şirketinin Petrol Ofisi tarafından açılacak
nakliye ihalelerine alınmaması konusunda 12.12.1996 tarihli ve 030/1239 sayılı onay hazırlanarak,
bu durum 26.12.1996 tarihinde POAŞ'ın bütün birimlerine bir yazı ile duyurulmuştur. (Ek :
133,134 )
17- t°°ı yılında ilk partide alımı gerçekleştirilen 50 adet sayacın şartlı alındığını ve henüz de
nenmediğini müspet veya menfi sonuçlarının görülemediğini Yönetim Kuruluna sunmayan, bun
dan dolayı ihale yapılmaksızın aynı sayaçtan 100 adet daha alınmasını sağlayan dönemin Malzeme
İkmal Daire Başkanı Sevim UĞUR. Yardımcısı Tayyip MÜFTÜOĞLU ve Malzeme Alım Şube
Müdürü Nazmi ERTÜRK hakkında soruşturma açılması.
Yukarıda ifade edilen konularla ilgili olarak dönemin Malzeme İkmal Daire Başkanı Sevim
UĞUR, yardımcısı Tayyip MÜFTÜOĞLU ve Malzeme alım Şube Müdürü Nazmi ERTÜRK hak
kında 12.12.1996 tarih ve 030/1242 sayılı Genel Müdürlük Onayı ile soruşturma açılmıştır. POAŞ
Müfettişi Rafet DİLMEN tarafından yapılan soruşturma sonucunda, adıgeçen Müfettişçe düzenle
nen 8.4.1997 tarih ve 32/4 sayılı raporda özetle;
- İlk önce ünitelerin sayaç taleplerini karşılamak ve sabit sıcaklıkta akaryakıt vermeyi temin
etmek amacıyla 1990 yılında 144 adet sayaç alınması için ihaleye çıkıldığı, ancak ihalenin Yöne
tim Kurulunca iptal edildiği, bu arada Mersin Bölgesinde mevcut sayaçlara ısı kompansatörleri, numaratör gibi ilave parçaların montajıyla sabit sıcaklıkta akaryakıt verilebileceğinin tesbit edildiği,
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- Bunun üzerine yeni çıkılacak ihalede önce acil olan sayaç ihtiyaçlarının alınmasına diğer ünitelerdeki sayaçlara uygulanacak işlemin ise Mersin Bölgesinde yapılacak uygulamanın sonucuna
göre tesbit edilmesi yönünde karar verildiği ve bu doğrultuda ihaleye çıkılarak acil ihtiyaç olarak
tesbit edilen 50 adet marka sayaç alınmasına karar verildiği,
- Ancak, bahsekonu sayaçlar henüz gelmeden bölge ve depo müdürlüklerinin ihtiyacına bina
en önceki ihaledeki fiyat ve şartlar doğrultusunda aynı firmadan 100 adet daha akaryakıt sayacı al
mak için Malzeme İkmal Daire Başkanlığı tarafından teklifte bulunulduğu ve bu doğrultuda Genel
Müdürlük Oluru ve Yönetim Kurulu Karan ihdas edildiği,
- İkinci partideki 100 adet sayaç alımında, ilk 50 adet sayaç alımına Onay veren Genel Mü
dürlük Olurundaki Mersin Bölgesinde mevcut sayaçlara ilave parçaların montajı suretiyle yapıla
cak uygulamanın sonuçlarına göre diğer ünitelerdeki sayaçlara uygulanacak işlemin tesbit edilme
si yönündeki hususun gözardı edildiği,
- Bu çerçevede, Mersin bölgesinde yapılan uygulamanın sonuçları beklenmeden, bu konuda
alınan karar dikkate alınmadan ve konuyla ilgili Yönetim Kuruluna bilgi sunulmadan aynı sayaç
ların sipariş usulüyle 100 adet daha alınmasının hatalı olduğu ve bunu sağlayan dönemin Malzeme
Daire Başkanı Sevim UĞUR, Yardımcısı Tayib MÜFTÜOĞLU ile Malzeme Alım Şube Müdürü
Nazmi ERTÜRK'ün hatalı davrandıkları,
- Ancak, 1986 yılından başlamak üzere bayilerce sürekli olarak ısı kompansatörlü sayaca geçil
mesinin talep edildiği, bu talepler dikkate alınarak 1991 yılın yatırım programına ödenek konduğu,
- Sözkonusu sayaçlar alındıktan sonra kullanılması sırasında altyapıdan kaynaklanan problem
lerle karşılaşıldığı, bu nedenle eskiyen dolum tesislerinin, yeni alınan sayaçlar ile birlikte teknolo
jik bir bütünlük arz edecek şekilde revizesine başlandığı, bu doğrultuda yapılan bazı çalışmaların
tamamlandığı, bazılarının ise devam ettiği, ancak, bugün itibariyle, bahsekonu sayaçların sabit sı
caklıkta ölçüm yapabilme özelliğinden henüz tam olarak yararlanılamadığı,
- Diğer taraftan, sözkonusu sayaçların alındığı dönem itibariyle ünitelerin sayaç ihtiyaçlarının
had safhaya çıktığı, tamir bakım maliyetlerinin çok arttığı, yedek parça bulma sıkıntısının çekildi
ği, dolayısıyla sabit sıcaklıkta ölçüm yapabilmenin dışında ihtiyacın giderilmesi için sayaç alımı
nın gerektiği, bunun yanında, sayaçların aynı marka ve grup halinde alınmasının, yedek parça standartizasyonu ve bunların üniteler arasında transfer edilebilme imkanını sağlaması gibi yararlarının
da bulunduğu ve aynı zamanda bu sayaçların teşvikli alındığı,
- Tüm bu tesbit ve değerlendirmelerin neticesinde sözkonusu sayaçların alınmasında Mersin
bölgesindeki uygulamanın sonuçlarını dikkate almayan ve bu konuda ilgili makamlara gerekli bil
gileri vermeyen dönemin Malzeme İkmal Daire Başkanı Sevim UĞUR, Yardımcısı Tayib MÜF
TÜOĞLU ve Malzeme Alım Şube Müdürü Nazmi ERTÜRK'ün bu davranışlarından dolayı teczi
ye edilebilecekleri, ancak, POAŞ Sözleşmeli Personel yönetmeliğinin 103. maddesine istinaden ce
za verme yettkisinin zaman aşımına uğradığı, bu nedenle adıgeçen şahisların disiplin cezasıyla tec
ziyelerinin mümkün olmadığı, ayrıca, dönemin Malzeme İkmal Daire Başkanı Sevim UGUR'un
halen bu görevinden alınmış bulunması, Malzeme Alım Şube Müdürü Nazmi ERTÜRK'ün de
Ofisten ve memuriyetten ayrılmış bulunması nedeniyle haklarında herhangi bir idari teklif getiril
meye gerek duyulmadığı,
- Öte yandan, halen aynı görevini sürdüren dönemin Malzeme İkmal Daire Başkan Yardımcı
sı Tayib Müftüoğlu'nun da sözkonusu alım Onayını imzalamasının görevi geldiği tarihten çok kı
sa bir süre sonrasına rastlaması, olayın evveliyatından bilgi sahibi olmayabileceği ve o dönemde
bölgelerin sayaç için yoğun taleplerinin bulunması hususları gözönüne alınarak halen bulunduğu
görevden alınmasını teklif etmenin çok ağır bir müeyyide olacağı,
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-192belirtilmiş, sözkonusu rapor POAŞ Genel Müdürü tarafından 16.4.1997 tarih ve 030/363 sayı
lı yazı ile onaylanmıştır. (Ek: 135 )
18- Ankara Dışkapı Babaharman istasyonunun işletilmesi için 1992 yılında Petrol Tur Limi
ted Şirketi ile yapılan bayilik sözleşmesinde veralan intifa hakkının POAŞ Yönetim Kurulu Kara
rı olmasına rağmen tapuya tescil edilememesi neticesinde. POAŞ'ın tok kaybına uğramasına, neden olan sorumluların tesbit edilmesi hususunda POAŞ tarafından soruşturma açılması.
Avrıca. Petrol Tur Limited Şirketi ile yapılan bavilik sözleşmesinde bu hususta veralan ceza-i
gart hükmünün uygulanabilmesi için (İstasyonun 24.3.1995 tarihinde Fuat AYSOY'a satılması neti
cesinde POAŞ'ın zarara uğramasından dolavı) POAŞ Hukuk Müşavirliğinin görevlendirilmesi.
Bu konuda soruşturma yapılması için POAŞ Genel Müdürlüğünün 12.12.1996 tarih ve
030/1246 sayılı onayı ile Hukuk Müşavirliğinin görevlendirilmesi konusunda soruşturma sonucu
nun beklenmesi uygun görülmüştür.(Ek: 136)
POAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 28.4.1997 tarih
ve 9/9 sayılı raporda özetle;
- Petrol Tur Limited Şirketinin ortaklarının % 14 hisse ile POAŞ Genel Müdürlüğü % 86 his
se ile POAŞ Mensupları Sosyal Güvenlik Vakfının teşkil ettiği,
- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının açmış olduğu akaryakıt satış istasyonları ihalesi
ne katılan Petrol Tur Limited şirketinin BP amblemi altında faaliyet gösteren ve Ankara/Dışkapı/Babaharmanı mevkiinde bulunan istasyon ihalesini kazandığı ve evvelce Ofis tarafından alman
destek kararlarına göre Ofisten kredi talebinde bulunduğu,
- Bunun üzerine POAŞ Satış Organizasyon Daire Başkanlığının 9. L1991 +57 sayılı teklifini
inceleyen POAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 9.1.1991 + 91.1/11 sayılı karan ile belirlenen
kredi ve diğer unsurların yanısıra Petrol tur Limited Şirketinden 49 yıllık intifa hakkı alınmasının
uygun görüldüğü, .
- Bunu müteakip alınan 28.1.1991 + 91.3/11 sayılı POAŞ Yönetim Kurulu Kararında belirle
nen şartlar dahilinde Petrol Tur Limitet Şirketine akaryakıt bayiliği verilmesinin uygun bulunduğu,
- Bunun üzerine Petrol-Tur Limited Şirketinden gönderilen 21.2.1991 + 50 sayılı yazı ile inti
fa hakkı tesis tutarı olarak ödenecek olan meblağın 384.000.000.-TL. olması ve Ofisin aynı zaman
da şirketin hissedarı bulunmasından bahisle Petrol-Tur Limited Şirketinden intifa hakkı alınması
nın talep edildiği,
- Bu arada, kredinin garantisi olarak istasyon üzerinde ipotek tesis edilmesine dair yazışmaların
yapıldığı ve 13.3.1991 tarihinde Petrol Tur Limited Şirketi ile intifa hakkı sözleşmesi imzalandığı,
- Ancak, Petrol-Tur Limited Şirketinden alınan 30.4.1991 tarihli yazıda ipotek masraflarının
da yüksek ve şirketin ticari faaliyetlerinin Petrol Ofisi Mensupları Sosyal Güvenlik Vakfının temel
gelir kaynağı olmasından bahisle Petrol-Tur Limited Şirketinden ipotek alınmaması yönünde talep
te bulunulduğu,
- Bu arada Satış Organizasyon Daire Başkanlığının 8.3.1991 + 1627 sayılı teklifini inceleyen
POAŞ Yönetim Kurulunun 20.3.1991 + 91.6/9 sayılı kararı ile, şirketin Ofis personeli tarafından
kurulan vakıfa ve vakıf üyelerine gelir temin etmek amacıyla kurulduğu ve Ofis iştiraki olduğu dik
kate alınarak istasyon üzerinde intifa hakkı yerine 1.000.000.000.-TL. re'sen taahhütname alınarak
sözleşme akdedilmcsinin uygun görüldüğü,
- Ayrıca; Satış Organizasyon Daire Başkanlığının 21.5.1991 + 1040 sayılı teklifini inceleyen
POAŞ Yönetim Kurulufnun 24.5.1991 + 91.13./11 sayılı kararı ile, re'sen taahhütname ve kredi
nin garantisi olarak alınan ipotek masraflarının Ofis tarafından karşılanması ve bu işlemlerle ilgili
yapılacak masrafların anarapaya ilave edilerek ana borcun tahsil usullerine göre tahsil edilmesinin
uygun bulunduğu,
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-193- Ancak, inceleme konusunun sadece "intifa hakkı tesis edilmesi" olduğundan hareketle, şir
kete kullandırılan kredi ve diğer imkanlar bu inceleme kapsamına alınmadığı ve şirkete kullandırı
lan kredi ve diğer imkanlar ile ilgili herhangi bir sorun mevcut ise, bu durumun POAŞ'ın ilgili bi
rimlerince çözüme kavuşturulmasının uygun görüldüğü,
- İntifa hakkı tesisi konusunda özetlenen gelişmeleri müteakip Petrol Tur Limited Şirketinden
22.11.1991 tarihli 1.000.000.000.-TL. tutarında "düzenleme şeklinde taahhütname" alınarak şirket
ile 25.6.1992 tarihinden geçerli 5 yıl süreli akaryakıt bayilik sözleşmesinin akdedildiği,
-Petrol-Tur Limited Şirketinden alınan sözkonusu taahhütnamede; "bayilik sözleşmesinin sü
resi dolmadan Ofisçe feshedilmesi veya Ofisin rıza ve muvafakatini almaksızın tarafımızdan tek ta
raflı feshedilmesi veya sözleşme süremiz dolduğunda Ofisçe yenilenmesini kabul etmeyip, Ofisle
ilişkimizi keserek" başka bir şirketin bayiliğini doğrudan doğruya veya dolaylı olarak alırsak, mah
keme kararı olmaksızın 1.000.000.000.- TL. (Bir milyar TL.) şart-ı ceza miktarını Ofisçe bayilik
ilişkimizin başladığı tarihten itibaren geçen sürenin her yılı için % 20 artışla ödeyeceğimizi kabul
ve taahhüt ederiz" denildiği,
- 1994 yılma gelindiğinde ise Petrol-Tur Limited Şirketinden alınan 5.10.1994 tarihli yazıda;
şirketin Ortaklar Kurulunca % 86 hisse ile ortak bulunan POAŞ Sosyal Güvenlik Vakfının olağan
genel kurulunda almış olduğu tavsiye kararı ve Vakıf Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda Ankara/Dışkapı/Babaharmanı mevkiindeki akaryakıt istasyonunun satışına karar verildiği, bu konuda
şartname hazırlanması ve muhammen bedelin tespiti çalışmalarına başlanıldığı, istasyonun satışın
dan sonra da POAŞ logosu altında çalışması düşüncesinin hakim olduğu, bu düşüncenin gerçekleş
mesi için istasyonun ekonomik değerinde intifa bulunmasından dolayı doğabilecek değer düşüşü
nün ancak Ofis tarafından sağlanacak imkanların belirlenmesi ve bu hususun şartnameye konula
rak alıcılara sunulması suretiyle belirli ölçülerde bertaraf edilebileceği, dolayısıyla alıcılara verile
bilecek kredi ve istenilen intifa süresine ilişkin görüşlerin bildirilmesinin istendiği,
- Bunun üzerine, Bayilik işleri Daire Başkanlığının 8.11.1994 + 162/9498 sayılı yazısını in
celeyen POAŞ Yönetim Kurulunun 11.11.1994 + 94.52/13 sayılı karan ile; diğer şartların yanısıra
istasyonun satışına bağlı olarak Ofis lehine 20 yıllık intifa hakkı tesis edlimesi ve yılda 10.000 ton
beyaz ürün, 40 ton madeniyağ satış taahhüdüne karşılık 10 Milyar Tl. kredi verilmesi ile bu kredi
ye uygulanacak faiz oranının % 3.80 şeklinde olmasının uygun görüldüğü,
- POAŞ yönetim Kurulu Kararının bilgi için 16.12.1994+ 23996 sayılı yazı ile Pterol-Tur Li
mited Şirketine gönderildiği,
- Belirtilen gelişmeleri müteakip Petrol-Tur Limited Şirketi Müdürü Zeki CANATALI'nın im
zasını havi ihale şartnamesi ile anılan şirket tarafından ihale yapıldığı ve satış bedeli olan KDV ha
riç 65.100.000.000.-TL.nin 23.2.1995 + 13694 sayılı faturaya bağlandığı,
- Bu arada, istasyonda bulunan Ofise ait demirbaşların da alıcıya teslim edileceğinin şartname
eki teknik bilgiler lisetsine kayıtlandığı,
- Aynı şartnamede ayrıca;
- İstekliye POAŞ Kredi Genel Esasları hükümleri çerçevesinde 10.000 ton akaryakıt, 40 ton
madeniyağ satış taahhüdüyle % 3.80 faiz uygulanarak 10 milyar TL. kredi kullandırılacağı, kullan
dırılacak krediye karşılık istekli tapu tescil anında POAŞ lehine 20 yıl intifa tesis edeceği,
- İhale bedeli (teklif edilen bedelin % 60 peşinatı ye ihale bedelinin KDV.si) şirket veznesi ve
ya şirket banka hesabına yatırılıp, bakiye için istekli tarafından POAŞ'ca verilecek krediye karşı
lık intifa tesis edeceğine dair taahhütname ve banka teminat mektubunun alınmasını takiben 1 haf
ta (yedi gün) sonunda taşınmazın istekliye teslim edileceği,
şeklindeki maddelere yer verildiği,
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- 194 - Petrol-Tur limited şirketi tarafından sonuçlandırılan ihaleyi müteakip yapılan işlemlerin ve
bir dizi yazışmanın incelenmesi sonucunda ise;
- Babaharmanı istasyonunun tapudaki satış işleminin Petrol-Tur Limited Şirketi Ortaklar Ku
rulu üyesi (halen Ofis emeklisi) Metin Balkır tarafından gerçekleştirildiği,
- Satış işlemi sırasında Ofis lehine intifa hakkı tesis edilmediği, intifa hakkı tesis edilmeden ta
puya tescil işleminin yapıldığı,
- Akabinde yeni malik Fuat Aysoy'ün Ofisten bayilik talebinde bulunduğu, bayilik sözleşme
si imzaladığı, ancak satış taahhütnamesi ile demirbaş malzeme taahhütnamesi vermediği, Ofisin
önerdiği kerdiyi kullanmaktan ve istasyon üzerinde Ofis lehine intifa hakkı tesis etmekten imtina
ettiği,
- Fuat Aysoy'ün kısa bir süre sonra bayilik sözleşmenin iadesini istediği, bu talebe karşılık
sözleşmenin Ofis tarafından işleme konulması üzerine Ankara Bölge Müdürlüğü idarecileri hak
kında Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğu,
- Yeni malikin bayilik sözleşmesinden vazgeçmesi üzerine istasyondaki Ofis malı demirbaş
eşyaların geri alınmasını talep etmesine karşılık, bilahare satış bedeli içerisinde demirbaş malzeme
nin de bulunduğunu gerekçe göstererek Ofise teslim etmediği ve yapılan tüm girişimlere rağmen
ihale şartnamesi ekindeki listede yer alan POAŞ mali donatım malzemelerinin veya bedelinin Fu
at AYSOY'dan veya Petrol-Tur Limited Şirketinden alınamadığı,
- Neticede Fuat Aysoy'ün imzalamış olduğu bayilik sözleşmesine işlerlik kazandırılamadığı
ve yeni malikin tüm çağrılara menfi cevap vererek akaryakıt istasyonunu BP şirketine transfer et
tiği,
özetlenen gelişmeler üzerine;
1) Petrol-Tur Limited Şirketi tarafından, akaryakıt istasyonunun ihale yolu ile satışından son
ra satışın usulsüz belgeye istinaden yetkisiz imza ile ihale şartnamesine aykırı olarak yapıldığından
bahisle satış işleminin iptali ve istasyon mülkiyetinin Petrol-Tur Limited Şirketine ait olduğu yo
lunda karar verilmesi talebiyle Fuat AYSOY aleyhine dava açıldığının yapılan yargılama sonucun
da mahkemece davanın reddine karar verildiğinin kararın temyiz ve tashihi karar aşamalarından da
geçmek suretiyle kesinleştiğinin,
2) Petrol Ofisi A.Ş. tarafından, Fuat AYSOY'un POAŞ ile imzalamış olduğu bayilik sözleş
mesi hükümlerine uyması gerektiğinin tespiti talebiyle Fuat AYSOY aleyhine dava açıldığının
mahkemede davanın reddine karar verildiğinin karann temyiz edildiğinin ve temyiz sonucunun
beklendiğinin,
3) Petrol-Tur Limited Şirketi tarafından, şirketin eski Müdürü Zeki CANATALI hakkında em
niyeti suistimalden dava açıldığının, takipsizlik kararı verildiğinin ve karara itirazın da red edildi
ğinin,
anlaşıldığı,
- Yukarıda ayrıntısı özetlendiği şekilde istasyonun Petrol-Tur Limited Şirketi tarafından satın
alınması ve satış konularının ayrı ayrı irdelenmesinin gerektiği,
- Petrol Ofisi A.Ş. Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve ana sözleşmeye
göre şirketin temsil ve idare organı olduğu, Yönetim Kurulunun Kanun ve ana sözleşme ile genel
kurula verilmiş olanlar dışındaki tüm görevler ile yükümlü olup, bu görevlerin gerektirdiği bütün
yetkilere sahip bulunduğu,
- Bu çerçevede akaryakıt istasyonunun satın alındığı tarihte yürürlükte olan, kredi kullandırı
lan bayilerin istasyonları üzerinde intifa hakkı tesis edilmesi uygulamasının Petrol-Tur Limited Şir
ketine uygulanmaması ve yerine re'sen taahhütname alınması konusunda yetki sahibi Yönetim Ku
ruluna kusur atfetmenin mümkün görülmediği,
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 352)

-195- Konuya usul yönünden bakıldığı takdirde gelişmelerin hiç birinin POAŞ Yönetim Kurulun
dan gizlenmediği, dolayısıyla bu konuda Yönetim Kuruluna teklif götüren Ofis idarecilerinin de
kusurlu görülmediği, Zira, Yönetim Kurulunun kendileri tarafından konulan usul ve esasları değiş
tirmeye, genişletmeye veya kaldırmaya yetkili bulunduğu,
- Olaya bir bütün halinde bakıldığında ise; Petrol-Tur Limited Şirketinden intifa hakkı yerine
re'sen taahhütname alınmasının, keyfi veya şahsileştirilmiş bir uygulama olmadığı sonucunun or
taya çıktığı, Zira Petrol-Tur Limited Şirketinin Ofis iştiraki bir şirket olduğu gibi, şirketin büyük
ortağı Ofis mensuplarının ve emeklilerinin oluşturduğu Sosyal Güvenlik Vakfının teşkil ettiği,
- Ofisin iştiraki olan, POAŞ'ın ve mensuplarının kontrol ve idaresinde bulunan bir şirkete ta
nınan iyi niyetli ve zamanında Ofis aleyhine bir durum yaratmayan re'sen taahhütname alınması
uygulamasının, bilahare münferit hatalar ile müspet sonuç vermemesinden dolayı 1991 yılınındaki
POAŞ Yönetim Kurulunu veya idarecilerini kusurlu görmenin hakkaniyetle bağdaşmayacağı,
- Keza aynı durumun istasyonun 1995 yılında satılması aşamasında görevde bulunan POAŞ
Yönetim Kurulu ve Ofis idarecileri açısından da sözkonusu olduğu,
- Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere istasyonun satış kararının Ofis idarecilerinin mün
ferit yetki ve sorumlulukları dışındaki merciler tarafından alındığı, Sosyal Güvenlik Vakfı Genel
Kurulu ve üyelerinin taleplerinden kaynaklanaak ayrı bir tüzel kişiliğe sahip Petrol-Tur Limited
Şirketince alınan satış kararına POAŞ yöneticilerinin münferiden ve yetki ve sorumlulukları çerçe
vesinde müdahale kabileyeti bulunmadığı, buna rağmen istasyonun satışı sonrasında yine Ofis lo
gosu ile çalışmaya devam etmesini sağlamak amacıyla gerekli imkanların POAŞ tarafından kulla
nılarak karara bağlandığı,
- Buna karşılık, şartnamenin yazılışında intifa hakkı tesis işleminin kullandırılacak krediye
bağlanması, tapu tescil işlemi sırasında intifa hakkı tesisi aranmaksızın ferağ muamelesi yapılma
sı gibi münferit hatalar ile Ofisin öngördüğü amacın gerçekleşmediği, bunlardan yararlanan yeni
malik Fuat AYSOY 'un da muhtemelen daha cazip maddi imkanları dikkate alarak tercihini bir baş
ka dağıtım şirketinden yana kullandığı,
- Petrol-Tur idarecilerinin münferit hataları ve Fuat AYSOY'un değişen tavrı karşısında PO
AŞ 'ca gerekli hukuk yoluna müracaa edilmiş ise de yukarıda belirtildiği şekilde sonuç alınamadı
ğı ve tapu tescil işleminin mahkeme kararı ile kesinleştiği,
- Keza Fuat AYSOY ile imzalanmış bulunan ancak işlerlik kazandırılamayan bayilik sözleş
mesine uyulması gerektiğinin tepiti talebiyle adıgeçen aleyhine açılmış bulunan davanın temyiz so
nucu beklendiğinden bu konuda, bu aşamada yapılacak bir işlemin bulunmadığı,
- Ortaya konan durum karşısında; istasyonun satışından POAŞ'ın beklediği amacın gerçekleş
mediği ve bayilik sözleşmesine dayanarak POAŞ'ın Petrol-Tur Limited Şirketinden yapacağı tale
bin diğer Ofis alacakları dışında re'sen taahhütname ve kara mahrumiyeti ile sınırlı görüldüğü,
- Bu arada, soruşturma konusu olayda, incelemenin bitirilmesi için devam eden davaların so
nuçlanabileceği ve alınacak kesin yargı kararlarına göre işlem yapılabileceği düşüncesiyle beklen
miş ise de 10/160 sayılı TBMM Araştırma Komisyonunun görev süresinin azaldığı hususu dikka
te alınarak incelemenin sonuçlandırıldığı,
Bu itibarla;
1) Ankara/Dışkapı/Babaharmanı akaryakıt istasyonu ile ilgili olarak Petrol-Tur Limited Şirke
ti ile imzalanmış bulunan 25.6.1992 tarihli 5 yıllık akaryakıt bayilik sözleşmesinin iptal edilerek,
22.11.1991 tarihli 1.000.000.000.-TL. tutarındaki düzenleme şeklinde taahhütnamenin işleme ko
nulmasının,
2) Ankara/Dışkapı/Babaharmanı akaryakıt istasyonu ile ilgili olarak Petrol-Tur Limited Şirke
tine kullandırılmış bulunan maliyete ayni imkanlar ile demirbaş olarak tahsis edildiği halde satışı
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-196yapılan istasyon donatım malzemelerinden kaynaklanan Ofis alacağının ve Petrol-Tur Limited Şir
keti ile imzalanmış bulunan bayilik sözleşmesinin tamamlanmamasından kaynaklanan kar mahru
miyetinin Finansman Daire Başkanlığı ile Bayilik işleri Daire Başkanlığı tarafından nihai olarak
tespit edilerek Hukuk Müşavirliği ile işbirliği yapmak suretiyle Petrol Tur Limited Şirketinden tah
siline yönelik işlem yapılmasının,
3) Ankara/Dışkapı/Babaharmanı akaryakıt istasyonu ihale şartnamesinde imzası bulunan, do
layısıyla Ofis lehine intifa hakkı tesisi işlemini kullandırılması düşünülen kredi şartına başlayan
Petrol Tur Limited Şirketi eski Müdürü Zeki CANATALI ile Ofis lehine intifa hakkı tesis edilme
den tapuda Fuat AY SOY lehine satış işlemini gerçekleştiren dönemin Petrol Tur Limited şirketi
Ortaklar Kurulu üyesi (halen Ofis emeklisi) Metin BALKIR aleyhine hukuk yoluna gidilip-gidilemeyeceğinin, bugüne kadar sonuçlanan ve devam eden davaların da dikkate alınması suretiyle Hu
kuk Müşavirliği, Bayilik işleri Daire Başkanlığı ve Finansman Daire Başkanlığı tarafından değer
lendirilerek varılacak sonuca göre işlem yapılmasının,
uygun görüldüğü" açıklanmış ve sözkonusu raporun işlem görebilmesi için 29.4.1997 tarih ve
030//386 sayılı Olur hazırlanmış ve Olur POAŞ Genel Müdürü Hayrullah Nur AKSU tarafından
onaylanmıştır. (Ek: 137) )
Bu konuda POAŞ tarafından başlatılan işlemlerin bir an evvel sonuçlandırılması ve AnkaraDışkapı-Babaharmanı akaryakıt istasyonu ihale şartnamesinde imzası bulunan, dolayısıyla Ofis le
hine intifa hakkı tesisi işlemini kullandırılması düşünülen kredi şartına bağlayan Petrol Tur Limi
ted Şirketi eski Müdürü Zeki CANATALI ile Ofis lehine intifa hakkı tesis edilmeden tapuda Fuat
AYSOY lehine satış işlemini gerçekleştiren dönemin Petrol Tur Ltd.Şti. Ortaklar Kurulu üyesi (ha
len Ofis emeklisi) Metin BALKIR hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulma
sı gerekli görülmüştür.
19- İstanbul Böl^e Müdürlüğündeki yolsuzluk olayları ile ilgili 30.01.1995 tarihli POAŞ Üst
Disiplin Kumlu raporunun Genel Müdür tarafından onaylanmasına .ve Yönetim Kuruluna sunulma
sının istenmesine karşılık sözkonusu raporu POAŞ Yönetim Kuruluna sunmamakla hatalı hareket
eden Personel Daire Başkanı Nihat ULUÇEÇEN'in uyarılması.
10/5 sayılı TBMM Araştırma Komisyonunun yukarıdaki önerisi doğrultusunda; POAŞ Genel
Müdürü Hayrullah Nur AKSU'mnr 12.12.1996 tarih ve 030/1236 sayılı Olur'u ile Personel Daire
Başkanı Nihat ULUÇEÇEN uyarılmıştır. (Ek: 138) )
POAŞ Merkez Üst Disiplin Kurulunun 30.1.1995 tarihli kararı ile bu kararla ilgili prosedür ve
yapılan jşlemler, 10/160 sayılı TBMM Araştırma Komisyonumuzca ele alınarak incelenmiş ve söz
konusu kararın bazı yönleriyle hukuka aykırı olduğu anlaşılmıştır. Şöyleki;
30.1.1995 tarihli Merkez Üst disiplin Kurulu Kararı ile POAŞ Teftiş Kurulu Başkanı, Başkan
Yardımcısı ve 5 Müfettişten savunma alınmadan anılan unvandaki personele disiplin cezaları ve
rilmiş, görevden alınmaları sonucuna varılmıştır. Sadece 2 Müfettişten karar tarihi olan 30.1.1995
tarihinden sonra suç belirtilmeden 15.2.1995 tarihinden, daha sonra da 22.3.1995 tarihinde yazı
yazmak suretiyle savunmaları istenmiş, dolayısıyla önce ceza verilmiş daha sonra savunma isten
miştir. (Ek: 139,140,141)
' POAŞ Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin Savunma Hakkı başlıklı 97 maddesinde "Disiplin
cezası tayin ve tatbik olunabilmesi veya zararın tazmini hakkında karar verilebilmesi için suçlu ve
ya kusurlu görülen sözleşmeli personele isnat olunan suç açıkça ve yazılı olarak bildirilir ve yazılı
olarak savunmasının 7 gün zarfında vermesi istenir." hükmünün yanısıra daha önemlisi T.C. Ana
yasasının 129 maddesinin 2nçi fıkrasında "Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların.üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınma
dıkça disiplin cezası verilemez" hükmüne rağmen dönemin POAŞ Merkez Üst disiplin Kurulu üyeTürkiye Büyük Millet Meclisi
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-197leri Kaya TANKUT, Bekir YURT, Ergun AKIN ve Recep ÎZGİ yukarıda unvanları belirtilen per
sonele savunma hakkı tanımayıp 30.1.1995 tarihli karar ile disiplin cezası vermek suretiyle kasıtlı
olarak görevlerini kötüye kullanarak T.C. Anayasasının 129. maddesini ihlal etmişlerdir. (Ek:
97,142)
Bunun yanısıra, 30.1.1995 tarihli Merkez Üst Disiplin Kurulu Kararında disiplin cezalarının
yanısıra görevden alma kararları yeralmakta olup, bu konu Disiplin hukukunun kapsamı, dolayısıy
la POAŞ Merkez Üst Disiplin Kurulunun yetkisi dışındadır. Zira, POAŞ Sözleşmeli Personel Yö
netmeliğinde Merkez Üst Disiplin kurulunun merkez ve Taşra Teşkilatında Şef unvanının daha üst
görev ünvanındaki vazifeliler hakkında disiplin cezalan vermek yetkisine haiz olduğu açıkça belir
tilmiştir. Görevden almak veya göreve atama ise ya kurumun bağlı olduğu Bakan tarafından, ya il
gili Bakanın kurumun Yönetim Kuruluna yetki devriyle Yönetim Kurulunca ya da yine yetki dev
riyle Kurumun Genel Müdürü tarafından yapılması sözkonusudur. Dolayısıyla, bu şekliyle de dö
nemin POAŞ Merkez Üst Disiplin Kurulu Üyeleri görev ve yetkilerini aşarak 30.1.1995 tarihli ka
rar ile Şef düzeyinin üzerindeki personelin görevden alınmalarına ilişkin karar almak suretiyle ka
sıtlı olarak görevlerini kötüye kullanmışlardır.
20- Halen POAŞ Adana Hava İkmal İşletme Müdürü olarak görev yapan Ökkeş SİYAHOĞLU'nun bu göreve atanmasının siyasi etkiler ile yapıldığı ihtimalinin güçlü olduğu dikkate alına
rak durumunun yeniden değerlendirilmesi.
Adana Hava İkmal İşletme Müdürlüğü görevini yürüten Ökkeş SİYAHOGLU'nun bu göreve
devam etmesi POAŞ Personel Daire Başkanlığının Genel Müdür Hayrullah Nur AKSU'dan almış
olduğu 12.12.1996 tarih ve 2103 sayılı Olur ile uygun görü!müştür.(Ek:143)
DEĞERLENDİRME
Sözleşmelerinin feshi talep edilen POAŞ eski İstanbul Bölge Müdürü Necdet ÖZGEN, Yar
dımcısı Erol YILDIRIM ve İstanbul Bölge Müdürlüğü eski kredi tahsilat ve bayi cari hesap şefi
Zehra ÖZGEN'in sözleşmelerinin feshedilmesi Merkez Üst Disiplin Kurulu tarafından uygun gö
rülmüştür.
Kararlar adıgeçenlere tebliğ edilmiş, Necdet ÖZGEN ve Zehra ÖZGEN'in, sözkonusu karar
lar için POAŞ Merkez Üst İtiraz Kuruluna itiraz etmeleri üzerine, M.Üst İtiraz Kurulunun
12.3.1997 tarih ve 97/İ, 97/2 sayılı kararlarıyla, POAŞ Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin 103/2
maddesinde disiplin cezasını,gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde disip
lin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisinin zaman aşımına uğrayacağı hükmü dikkate alı
narak Necdet ÖZGEN'e ve Zehra ÖZGEN'e "Sözleşmenin Feshi" cezası verilmeyerek İstanbul
Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesince verilecek karar doğrultusunda işlem yapılması hüküm altına
alınmıştır.
Eski Bölge Müdür Yardımcısı Erol YILDIRIM ise kendisine tebliğ edilen "Sözleşmenin Fes
hi" cezasına herhangi bir itirazda bulunmamış, böylelikle sözleşmesi feshedilmiştir. Ancak, Erol
YILDIRIM'ın durumunu da Necdet ÖZGEN ve Zehra ÖZGEN ile aynı olduğundan hakkaniyet ge
reği "sözleşmenin feshi" cezasının iptal edilerek göreve başlatılması ve bu personel için de İstan
bul Bakırköy ağır Ceza Mahkemesince verilecek karar doğrultusunda işlem yapılması uygun ola
caktır.
Başmüfettiş Mustafa TEKER, Başmüfettiş Yüksel ÇAĞIRAN ile birlikte, daha sonra İstanbul
Bölge yolsuzluk olaylarına adı karışan Hikmet KEÇELİ'ye ait Keç Petrol'ün 23.02.1992 tarihin
den, Kök Petrol'ün de 11.02.1992 tarihinden itibaren haramidere Depo Müdürlüğünden aldıkları
mal karşılığında Ofise tevdi ettikleri çeklerin 04.09.1992 gününe kadarki süre içerisinde karşılıksız
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 352)

-198çıkmaları hususunu incelemiş ve konuyla ilgili olarak tanzim ettikleri 02.07.1993+171/8 sayılı ra
por Genel Müdürlük Makamına sunularak 10.08.1993+030/707 sayılı onay alınmıştır. Adı geçen
Müfettişlerce inceleme konusu yapılan çeklerin 11.02.1992-04.09.1992 tarihleri arasındaki karşı
lıksız çekler olduğu ve Kök Petrol'ün yolsuzluk olaylarıyla ilişkisi 1993 yılı sonlarına doğru baş
ladığı dikkate alındığında bahsekonu olan bu çeklerin İstanbul Bölge yolsuzluk olayları ile bir ilgi
si bulunmamaktadır. Ayrıca, anılan Müfettişlerin görevleri arasında banka ve çek mutabakatı ya• pılması olmayıp, sadece adıgeçen bayilerin karşılıksız çeklerinin incelenmesiyle sınırlı iş talimatı
verilmiştir.
Bu tesbitten de anlaşılacağı üzere inceleme yaptıkları dönem ile yolsuzluk yapılan dönem ara
sında gerek zaman gerekse işlemler yönüyle bir ilişki bulunmaması sebebiyle eski Başmüfettiş
M.Yüksel ÇAĞIRAN ile Başmüfettiş Mustafa TEKER'iri kusurlu görülmesi sözkonusu değildir.
Dolayısıyla, Başmüfettiş Mustafa TEKER'in durumunun mesleki yeterlilik hali açısından değer
lendirilmesinin yersiz olduğu anlaşılmıştır.
POAŞ Başmüfettişleri Ali AKÇIN, Bülent BATUR ve eski Başmüfettiş Şükrü GÖKSU hak
kındaki dosya Merkez Üst Disiplin Kuruluna sevkedilmiştir.
POAŞ Merkez Üst Disiplin Kurulunun 30.1.1997+97/5 sayılı Kararı ile Başmüfettişler Ali
AKÇIN, Bülent BATUR'un görevlerinden alınmalarının Genel Müdürlüğe önerilmesi ve adıgeçenler hakkındaki raporlar ve savunmalarına göre adli ve idari soruşturma açılması için konunun
Teftiş Kurulu Başkanlığına havalesinin talep edilmesi üzerine adıgeçenler Merkez Üst disiplin Ku
rulu Kararı ve üyeleri aleyhine Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı nezdinde itirazda bulunmuş
lardır.
Başbakanlık Teftiş kurulu Başkanlığının konu ile ilgili cevap istemesi üzerine konuyu tetkik
eden POAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından alınan 26.2.1997+030/185 sayılı Olur ile; POAŞ
İstanbul Bölge Müdürlüğündeki yolsuzluk olaylarının kesin tespiti ile görevlendirilen komisyonun
21.8.1996+030/724 sayılı görev olurunda komisyonun yapacağı tespitlere ve düzenleyeceği rapor
lara göre 21.8.1996 tarihine kadar belirlenmiş olan kişi kusur ve sorumluluğu dışında ilave mahi
yetteki kişi kusur ve sorumluluğunun tespiti ve gerekli işlemlerin tesisi amacıyla Teftiş Kurulu
Başkanlığı tarafından soruşturma açılmasının öngörüldüğü, bu çerçevede komisyonun ara rapor ve
yazılarına, bu arada düzenlenen Müfettiş raporlarına istinaden soruşturma başlatıldığı, komisyonun
bilahare yapacağı tespit işlemlerinde ortaya çıkabilecek kişi kusur ve sorumluluğunun belirlenme
si maksadıyla ayrıca soruşturma talebinde bulunulacağı, özetle POAŞ Teftiş kurulu Başkanlığınca
yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında gerek illiyet bağından gerekse münferiden Başüfettişler Ali AKÇIN, Bülent BATUR ve eski Başmüfettiş Şükrü GÖKSU'nun da yer aldıkları husus
larından bahisle, POAŞ Merkez Üst Disiplin Kurulunun 30.1.1997+97/5 sayılı kararı yerine Ali
AKÇIN, Bülent BATUR ve Şükrü GÖKSU ile ilgili mesleki yetersizlik yönündeki tespitin atama
ya yetkili merci tarafından değerlendirilmesi, halen Müfettiş Gökhan EREN'in iş cetvelinde bulu
nan 14/1996, 1/1997,-2/1997 sıra numaralı işleri ile ilgili neticelenen ve devam eden inceleme ve
soruşturmalarda Başmüfettişler Ali AKÇIN, Bülent BATUR ve eski Başmüfettiş Şükrü GÖKSU
ile ilgili kısmın Müfettiş Gökhan EREN'den alınarak ayrı bir iş numarası vermek suretiyle soruş
turmanın POAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılması, ayrı iş numarası ile yürütülecek so
ruşturmada adıgeçenlerin TBMM Araştırma Komisyonu raporunda gösterilen fiillerinin illiyet ba
ğı nedeniyle Teftiş kurulu Başkanlığınca yürütülmekte olan diğer soruşturmalar ile birlikte değer
lendirilmesi uygun görülmüştür.
Bu durumdan 26.2.1997+030/186 sayılı yazı ile Başbakanlık Teftiş kurulu Başkanlığına bilgi
verilmiştir.
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_199Bİlahare konunun intikal ettirildiği POAŞ Yönetim Kurulunun 12.3.1997+7/1 sayılı kararı ile;
TBMM Araştırma Komisyonu raporu ve eklerinde mesleki yetersizlik içerisinde bulundukla
rı şeklinde tespit ve değerlendirmelere yer verilen Başmüfettişler Ali AKÇIN, Bülent BATUR ile
eski Başmüfettiş Şükrü GÖKSU hakkındaki rapor konusu işlemleri ile ilgili mesleki yeterlilik ve
ya yetersizlik hallerinin adıgeçenler hakkında bu konularda yürütülen soruşturmaların neticesinde
değerlendirilmesi,
Ali AKÇIN, Bülent BATUR ve eski Başmüfettiş Şükrü GÖKSU hakkında devam eden soruş
turmaların, Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 16. maddesindeki işlerin devri konusundaki usullere gö
re Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına devredilmesinin anılan mercie önerilmesi,
uygun görülmüştür..
10/5 sayılı TBMM Araştırma Komisyon raporunda belirtilen iddialardan dolayı soruşturma
açılması önerisi doğrultusunda POAŞ Merkez Üst Disiplin Kurulu oluşturulmuş ve bu Kurul
30.1.1997 tarih ve 97/5 sayılı disiplin karan tanzim etmiştir. Anılan Kurul üyeleri bu çalışmaları
yaparken sözkonusu iddiaların dışına çıkarak, 10/5 sayılı Araştırma Komisyonu raporunu kullan
mak suretiyle keyfi uygulamalara başvurmuş ve adıgeçen Komisyonun bilgisine başvurduğu per
sonel hakkında Komisyona yaptığı açıklamaları ve bu açıklamaların POAŞ Genel Müdür Yardım
cısı Kaya TANKUT'u ilgilendirmesi sebebiyle soruşturmaya girişerek usulsüz bir şekilde Kurul
üyesi Levent AKKOYUNLU imzasıyla hazırlanan 15.1.1997 tarih ve 274 sayılı yazı ile savunma
sı istenmiştir. Böylelikle Komisyonun bilgisine başvurduğu personel, Komisyona yaptığı açıklama
lardan dolayı POAŞ Merkez Üst Disiplin Kurulunca yargılanmış, Merkez Üst Disiplin Kurulu üye
leri Kaya TANKUT, Levent AKKOYUNLU ve Ergun AKIN' da bu konuda mevzuata aykırı, his
si ve sübjektif davranışlar sergileyerek keyfi uygulamalara girişmişlerdir.
POAŞ Başmüfettişleri Ali AKÇIN, Bülent BATUR ve Şükrü GÖKSU haklarında iddia edilen
suçlamalara ilişkin olmak üzere Araştırma Komisyonumuza yazılı ve sözlü bilgiler ile bu bilgilere
mesnet teşkil edebilecek belgeleri vermişlerdir. Sözkonusu bilgi ve belgelerin incelenmesiyle adı
geçen Müfettişlerle ilgili iddialar yeniden ele alınmıştır.
POAŞ Başmüfettişleri Ali AKÇIN, Bülent BATUR ve Şükrü GÖKSU'nun İstanbul Bölge
Müdürlüğündeki yolsuzluk olayı ile ilgili olarak düzenledikleri 26.12.1994 tarih ve 165/8 sayılı So
ruşturma Raporunda belirttikleri, soruşturmayı tarama yöntemiyle yapılmasının imkansızlığı ve za
man kaybına meydan verilmemesine dönük gerekçeler ile Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı
Başmüfettiş ve Müfettişlerince düzenlenen 23.8.1996 tarih ve 24/96-9 sayılı İnceleme Raporunda
ileri sürdükleri soruşturmanın tarama yöntemiyle yapılmasının imkansızlığı ve zaman kaybına
meydan verilmemesine yönelik gerekçeler benzerlik göstermekte, yani Başbakanlık Müfettişlerinin
gerekçeleri POAŞ Müfettişlerinin bu konudaki gerekçelerini teyid etmektedir.
Bu durum karşısında, İstanbul Bölge Müdürlüğündeki yolsuzluk olayının tarama yöntemi ile
incelenmediği yönünde ortaya konulan iddianın hakkaniyet ölçüleriyle bağdaşmadığı ortaya çık
maktadır.
İstanbul'daki yolsuzluk olayının sürekli basında yer alması nedeniyle, kurumun yıpranması
nın ve olumsuz etkilenmesinin önlenmesi bakımından POAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu
nun kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla soruşturma yapan POAŞ Müfettişlerinden Soruşturma
Raporunun acele istenmesi karşısında POAŞ Başmüfettişleri Ali AKÇIN, Bülent BATUR ve Şük
rü GÖKSU incelenmesi gereken ancak tamamlanamayan hususları gerekçeleriyle belirten
26.12.1994 tarih ve 165/8 sayılı raporu düzenlemişler ve bu raporda ayrıca, incelemelerin tamam
lanmasıyla ortaya çıkacak sonucun, Ofis zararını arttırıcı bir unsur olmaktan öteye gidemeyeceği,
sözkonusu incelemelerin Mali Koordinatör Mehmet KONCA 'nm başkanlığında, Ofis personeli
Nil YALTI ve Vedat EYİDİKER'den oluşacak bir komisyon marifetiyle sonuçlandırılması ve elTürkiye Büyük Millet Meclisi
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-200de edilen sonuçların değerlendirilmesi için Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilmesi istenmiştir. Bu
öneriler üzerine komisyon kurulmuş, daha sonra ayrıca POAŞ Başmüfettişleri Bülent BATUR ile
Bekir BİNGÖL istanbul'da devam niteliğinde soruşturma yapmaları ve düzenledikleri 4.5.1995 ta
rih ve 167-1 sayılı raporda yerverilmeyen eksiklikleri büyük ölçüde gidermişlerdir.
Raporumuzda detaylı bir şekilde yerverildiği üzere POAŞ Müfettişlerince yapılan inceleme ve
soruşturmalar sonucunda kısa sürede tesbit edilen rakamlarla tasfiye komisyonunun 15.5.1997 ta
rihli raporunda ortaya konulan rakamların farklılık göstermemesi, sorumlu personel ile bayilerin
tesbit edilerek haklarında idari ve hukuki işlemlerin bir an evvel yapılmış olması, yolsuzluk olayı
nın mali boyutu, personel, bayiler açısından tam ve doğru bir şekilde tesbit edilememesi, kurum za
rarının sürüncemede kalınmasına neden olunduğu şeklindeki iddianın yersiz olduğunu göstermek
tedir.
POAŞ Müfettişlerince Ofis üst yönetimi tarafından kendilerinden acele olarak istenen
26.12.1994 + 165-8 sayılı raporda Ofisin ana para kaybının yaklaşık 144 Milyar TL. olduğu orta
ya konulmuş ve yapılacak tasfiye çalışmaları sonucunda kesin meblağa ulaşılacağı belirtilmiştir.
Belirlenen bu meblağa ilişkin ve müşteri kredisi karşılığı alınan çeklerin vadelerinin uzatılma
sı nedeniyle oluşan, ayrıca yolsuzluk olayına karışan bayilerin kullandığı müşteri kredileri ile ilgi
li uygulanan faiz oranlarının sözleşme hükümlerine uygunolup olmadığının belirlenmesi hususla
rı 26.12.1994 + 165-8 sayılı raporun 56.sayfasının 5.maddesinin 8.fıkrasında ve 57. sayfasının
8.maddesinde, ayrıca 04.05.1995 + 167-1 sayılı raporun 21.sayfasının 3. maddesinde açık bir şe
kilde önerilmiştir. Bu konuda Genel Müdürlük oluru gereği Muhasebe Daire Başkanlığına yazılı ta
limat verilmesine rağmen, hala hesaplanmamış faizden dolayı Müfettişlerin sorumlu tutulamayaca
ğı aşikardır.
İstanbul Bölge Müdürlüğünde, POAŞ Müfettişlerince yapılan inceleme ve soruşturma esna
sında arşivin veya herhangi bir belgenin imha edilmesi sözkonusu değildir. Raporun acele istenme
siyle birlikte Müfettişlerce incelemelere ara verilmesi aşamasında derlenen bütün muhasebe ve ti
cari belgeler istanbul Bölge Müdürlüğüne teslim edilirken, bunun yanında POAŞ Başmüfettişi Ali
AKÇIN tarafırdan yazılan 16.12.1994 tarih ve 115/65 sayılı gizli bir yazıyla hertüriü belgenin çok
iyi şekilde tasnif ve muhafaza edilmesi, özellikle muhafaza konusunda her türlü dikkatin gösteril
mesi istanbul Bölge Müdürlüğüne talimatlandırılmı^'r.
istanbul Bölge Müdürlüğünde ortaya çıkan yolsuzluk olayıyla ilgili olarak POAŞ Müfettişle
rince sırasıyla; 26.12.1994 + 165-8, 30.12.1994 + 5-1, 27.01.1995 +166-1, 17.2.1995 + 169-4,
4.5.1995 + 167-1, 3.4.1996 + 179-4 , 9.10.1996 + 36-7 , 18.1C.1996.+ 1-1 ve 29.11.1996 + 37-9
sayılı izahnameler ve raporlar düzenlenmiş, gerek metin gerekse ekleri yönüyle bu rapor ve izahnamelerde, personel ve bayilerden yapılacak tahsilatlar (Ofis alacağı) belgelendirilmiştir. Dolayı
sıyla, Müfettişlerin düzenledikleri raporda yolsuzluk olayına karışan bayilerden yapılan tahsilatlar
ve alacakları belgelendirmemesi sözkonusu değildir.
Yolsuzluğa adı karışan bayilerden taahhütname ve hangi miktar üzerinden nerede kullanılaca
ğı belirtilmeden açık ve boş çek alınmasıyla POAŞ Müfettişlerinin herhangi bir ilgileri bulunma
maktadır. Zira, yolsuzluk olaylarına adı karışan bir kısım bayiler ile bankalarla mutabakat yapılma^
sı amacıyla Finansman Daire Eski Başkanı Celalettin DÖVER'de istanbul Bölge Müdürlüğüne git
miş, aldıkları mal bedellerini ödememek suretiyle Ofise borçlu olduğu tesbit edilen bayilerle gö
rüşmeler yapmış, bu görüşmelere zaman zaman Müfettişlerde katılmıştır. Daha sonra, Celalettin
DÖVER'in talebi üzerine POAŞ Hukuk Müşavirliğince hazırlanan taahhütname örneği, Celalettin
DÖVER'e faksla iletilmiş ve bu bayilere, soruşturma sonucunda tesbit edilecek borçlarını ödeye
ceklerine dair taahhütnameler imzalatılmıştır. Ayrıca, Kök Petrol, Hora Petrol, Isı-pet, İzcan Petrol
ile Asya Petrol'den daha sonra belirlenecek borçlarını ödemeleri amacıyla Petrol Ofisi adına düTürkiye Büyük Millet Meclisi
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— 201 zenlenmiş boş çekler Bölge Müdür Yardımcısı Erol YILDIRIM tarafından teslim alınmıştır. An
cak, yolsuzluk olayının basında yer alması üzerine o ana kadar tesbit edilen Kök Petrol, Hora Pet
rol, Isı-pet ve Izcan Petrolün toplam 41 Milyar Tl.lık borçları Celalettin DÖVER'in talimatıyla sözkonusu açık çeklerine yazılmak suretiyle tahsile gönderilmiş, bunlarda karşılıksız çıkmıştır.
Bu durum karşısında, iddia edildiği gibi taahhütname ve çek alma işlemini POAŞ Müfettişle
ri değil, Finansman Dairesi eski Başkanı Celalettin DÖVER ile bu şahsın talimat verdiği eski Böl
ge Müdür Yardımcısı Erol YILDIRIM gerçekleştirmiştir.
Ofisi dolandırdığı tesbit edilen bayilerden taahhütname ve Ofis adına tanzim edilmiş açık çekMerin alınması, Ofis kaybının kambiyo senedine bağlanması açısından son derece isabetli olmakla
birlikte, bayilerin kesin borçları tesbit edilmeden bu çeklerin tahsile gönderilmesinde hata yapıl
mıştır.
Teftiş Kurulları icra birimi olmadığından, Teftiş Kurulu raporlarındaki tüm idari, inzibati ve
cezai işlemler sadece birer tekliften ibarettir. Bu tekliflerin disiplinle ilgili olanların uygulama mer
c i ise disiplin kurullarıdır. POAŞ Sözleşmeli Personel Yönetmeliği gereğince Disiplin Kurulları
cezai teklifleri uygulayıp, uygulamamakla veya teklif edilen cezayı artırıp eksiltmekle yetkilidir.
Ancak bu kararları bir mesnede ve haklı gerekçelere dayandırılması gerekir.
POAŞ Müfettişleri tarafından düzenlenen 26.12.1994 tarih ve 165/8 sayılı Soruşturma Raporunda Necdet ÖZGEN'e "Aylık katı" cezası önerilmiştir. Necdet ÖZGEN iki kez "Aylık katı" ce
zası ile tecziye edildiğinden POAŞ Sözleşmeli Personel Yönetmeliği gereğince Merkez Üst Disip
lin Kurulunca üçüncü kez teklif edilen "Aylık Katı" cezası gözönüne alınarak 1.11.1995 tarih ve
95/18 sayılı Kararda Necdet ÖZGEN'in "Sözleşmesinin Feshi" cezası verilmesi gerekirdi. Kaldı ki
POAŞ Personel Daire Başkanlığınca (Memur Personel Şubesi) Necdet ÖZGEN'in iki kez "Aylık
Katı" cezası alması sebebiyle bu kez "Sözleşmenin Feshi" cezasıyla tecziyesi gerektiğini Merkez
Üst Disiplin Kuruluna bildirilmiştir.
Ancak, Personel Daire Başkanlığının 1.11.1995 gün ve 95/18 sayılı Karara dercedilen teklif ve
uyarısını dikkate almayan Genel Müdür Yardımcıları Kaya TANKUT, Ergun AKIN, Recep İZGİ
ile Bekir YURT'tan oluşan Merkez Üst Disiplin Kurulu üyeleri kasıtlı bir şekilde görevlerini kötü
ye kullanarak Necdet ÖZGEN'in sözleşmesinin feshi yerine A4 gün aylıktan kesme cezası" ile tec
ziyesini uygun görmüşlerdir.
Adıgeçen Kurul üyeleri kasıtlı olarak mevzuata aykırı böyle bir işlemi gerçekleştirmek sure
tiyle Necdet ÖZGEN'in "Sözleşmenin Feshi" cezası almasına mani olurken, aynı zamanda "Sözı leşmenin Feshi" cezasını POAŞ Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin 103. maddesinde yeraldığı
üzere zaman aşımına uğratarak, 10/5 sayılı TBMM Araştırma Komisyonu önerisi gereği anılan di
siplin cezasının verilmesini engelleyerek Necdet ÖZGEN'in görevde kalması sağlanmıştır. Böyle
sine keyfi bir uygulamaya girişerek mevzuata aykırı hareket edip kasıtlı olarak görevlerini kötüye
kullanan POAŞ Merkez Üst Disiplin Kurulu üyelerini oluşturan Genel Müdür Yardımcılarından
halen görevde bulunan Kaya TANKUT ile Ergun AKIN'in Genel Müdür Yardımcılığı görevlerin
den alınması gerekmektedir.
İstanbul yolsuzluk olayıyla ilgili 1994- Kasım ayında başlanılan soruşturmada mevcut belge
ve bilgilere göre suç unsuru tesbit edilemeyen Finansman eski Daire Başkanı Celalettin DÖVER
ile ilgili olarak daha sonra elde edilen belge ve bilgilere göre bu raporda belirtildiği üzere kusurlu
fiillerinin tesbit edilmesi, yine aynı dönemdeki soruşturma esnasında mevcut belge ve bilgilere gö
re Türk Ceza Kanunu yönüyle suç unsuru tesbit edilen Muhasebe eski Daire Başkanı Recep ÖZHAN hakkında C.Savcılığma suç duyurusunda bulunulması, C.Savcılığının da adıgeçen hakkında
suç unsuru tesbit ederek dava açması şeklinde cereyan eden olaylara bakıldığında, adıgeçen eski
Daire Başkanları hakkında maksadı aşan idari, inzibati ve cezai teklifte bulundukları yönünde suçTürkiye Büyük Millet Meclisi
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-202lama getirilen POAŞ Müfettişlerine yönelik böyle bir suçlama mesnetsiz kalmaktadır. Zira, bu
mantıkla konuya yaklaşıldığında Recep ÖZHAN hakkında dava açan C.Savcısının da maksadını
aşan bir suçlamayla dava açtığı sonucuna ulaşılması gerekmektedir.
POAŞ eski Başmüfettişi Nuri ARDIÇ hakkında iddia edilen, Kök Petrol, Kayrak Petrol ve
Seçkin Petrol'ün usulsüz işlemleri ile bu konularda 28.3.1994 gün ve 98/2, 7.6.1994 gün ve 99/3
sayılı soruşturma raporlarını düzenlediği halde bu bayilerin usulsüz işlemlerini tesbit etmemek şek
lindeki suçlamalara ilişkin olmak üzere Araştırma Komisyonumuzca yazılı ve sözlü bilgiler ile bu
bilgilere mesnet teşkil edebilecek belgeler vermiştir. Sözkonusu bilgi ve belgelerin değerlendiril
mesiyle Nuri ARDIÇ ile ilgili iddialar yeniden ele alınmıştır.
Başmüfettiş Nuri ARDIÇ Kayrak Petrolün, 12.10.1993 - 25.11.1993 tarihleri arasında aldığı
yakıtlar karşılığında Ofise tevdi ettiği çeklerin karşılıksız çıkması hususunda inceleme yapmış
olup, konuyla ilgili olarak tanzim ettiği 28.03.1994 gün ve 98/2 sayılı raporu 09.05.1994 gün ve
030/456 sayılı Genel Müdürlük onayına bağlanarak işlem görmüştür.
Adıgeçen Müfettişin bu işle görevlendirildiği tarih 17.10,1994'tür. Bayiin 7,5 Milyar TL.lık
yolsuzluk olayı anılan Müfettişin göreve başladığı tarihten 9-12 ay önce gerçekleştirmiştir. Ayrıca,
yolsuzluk olayının olduğu 20.01.1993 - 24.04.1993 tarihleri arasında bayiin cari hesabında bir bor
cu görülmemektedir. Yani, bu tarihlerde bayiin cari hesabına kayıtlı müşteri kredileri x>rcu bayi
den tahsil edilmiş gibi fiş düzenlenerek hesabın kapatılması yoluna gidilmiştir. Bu yolsuzluğun or
taya çıkması ancak bankalara yazılacak yazılarla ve çek-kasa gibi kıymet sayımlarının yapılması
ile mümkündür. Oysa Başmüfettiş Nuri ARDIÇ'ın POAŞ Teftiş Kurulu Yönetmeliği ve Teftiş Ku
rulunca çıkarılan genelgeler gereğince kendisine verilen görev dışında kasa, banka ve kıymet sa
yımları yapması sözkonusu olamaz. Bu tür işlemlerin yapılabilmesi ancak Genel Müdürün talima
tı veya Müfettişe yapılacak sözlü veya yazılı ihbarlarla mümkündür. Böyle bir hususun varlığı ise
tesbit edilememiştir. Kaldı ki, Kayrak Petrolün 7,5 Milyar TL.lık borcu İstanbul Bölge yolsuzluğu
nu ilk inceleyen Müfettişlerce de tesbit edilememiş, ancak 26.12.1994 gün ve 165-8 sayılı soruş
turma raporu ile oluşturulan komisyon tarafından 1993 yılı banka hesaplarının tasfiyesi sırasında
ortaya çıkarılabilmiş ve bilahare gerekli işlemler yapılmıştır.
Diğer taraftan Başmüfettiş Nuri ARDIÇ, Seçkin Petrolün 2,8 TL.lık karşılıksız çekleri, Kök
Petrolü çeklerinin tahsile geç gönderilmesi ile diğer bir takım ihbar konularıyla ilgili incelemeleri
yapmış ve tanzim edilen 07.06.1994 gün ve 99/3 sayılı rapor 05.07.1994 gün ve 030/640 sayılı Ge
nel Müdürlük onayına bağlanarak işlem görmüştür.
Adıgeçen Müfettiş tarafından incelenen Seçkin Petrolün 2,8 Milyar TL.lık karşılıksız çeklerin
den; 17.02.1994 tarihinde karşılıksız olması nedeniyle Ofise iade edilen, ancak anılan bayi tarafın
dan bu tarihten bir gün önce faiz ve tazminatıyla birlikte Ofis veznesine nakit olarak yatırılan
170.470.600.-TL tutarındaki çeki dışında diğerlerinin dayanağını teşkil eden faturalar bulunma
maktadır. Bahsekonu çekin karşılığında fatura bulunmadığı hususunda Başmüfettiş Nuri AR
DIÇ'ın raporunda yer verilmemesini bir eksiklik olarak görmek mümkün değildir. Bayiin karşılık
sız çeklerini inceleyen bir Müfettişin karşılıksız çıkan ve bayi tarafından Ofis veznesine nakden ya
tırılan çekin faturasının olup olmadığına bakmaması son derece doğaldır. Zira, basiretli bir tüccarın faturası bulunmayan bir karşılıksız çek bedelini Ofise nakden ödemesi mantıkla bağdaşmamak
tadır.
Kök Petrolün çeklerinin bekletilmesi konusunda yaptığı incelemede ise, böyle bir hususun ola
madığını sözkonusu raporunda belirtmiştir. İstanbul Bölge yolsuzluk olayının ortaya çıkmasından
sonra bekletildiği anlaşılan çekler, adıgeçen Müfettişin inceleme yaptığı dönemden sonra Kök Pet
rol tarafından Ofise tevdi edilen çeklerdir. Ayrıca, Nuri ARDIÇ'm inceleme yaptığı sürede Kök
Petrolün cari hesabında yolsuzluk olayına tabi olan çeklerin görülmediği belirlenmiştir. Adıgeçen
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-203Müfettişin görevleri arasında banka, kasa, çek ve diğer kıymetlerin sayım ve mutabakatı görevi bu
lunmamaktadır.
Gerek başmüfettiş Nuri ARDIÇ'ın Kayrak Petrolle ilgili 28.3.1994 gün ve 98/2 sayılı raporu,
Seçkin Petrol ve Kök Petrol ile ilgili 7.6.1994 gün ve 99/3 sayılı raporu, gerek Başmüfettişler Ali
AKÇIN, Bülent BATUR ile Şükrü GÖKSU'nun İstanbul yolsuzluk olaylarıyla ilgili olarak düzen
ledikleri ve Maliye Bakanlığı Müfettişlerince yeterliye kabul görülen 26.12.1994gün ve 165-8 sa
yılı Soruşturma raporu ve gerekse diğer POAŞ Müfettişlerinin İstanbul Bölge ile ilgili düzenledik
leri inceleme ve soruşturma rapörlan Başbakanlık Başmüfettişleri Muhsin BİÇER ile Selahaddin
ERGÖNENÇ tarafından ayrıntılı olarak incelenmiş, bu raporların yeterli olduğu adıgeçen Başba
kanlık Başmüfettişlerince düzenlenen 17.11.1995 tarih ve 17/3 sayılı raporda belirtilmiş ve bu ra
poru dönemin Başbakanı Tansu ÇİLLER 28.12.1995 tarihinde onaylamıştır.
Dolayısıyla POAŞ Başmüfettişleri Ali AKÇIN, Bülent BATUR, Nuri ARDIÇ, Mustafa TE
KER ve Şükrü GÖKSU ile ilgili olarak ileri sürülen ve Komisyonumuzca detaylı bir şekilde irde
lenen iddialar ve bunlara ilişkin tesbitlere göre adıgeçen Başmüfettişlere Komisyonumuzca herhan
gi bir suç atfedilmemiş, Müfettişlerin görevlerinin gereklerini yaptıkları anlaşılmıştır.
Buradan hareketle, 10/5 sayılı TBMM Araştırma Komisyonunca POAŞ tarafından hakkında
soruşturma açılması istenen ve POAŞ Yönetim Kurulunun 12.3.1997 tarih ve 97.7/1 sayılı kararı
ile görevden alınan eski Başmüfettiş Nuri ARDIÇ'ın Başmüfettişlik görevine iade edilmesi gerek
mektedir.
POAŞ Teftiş Kurulu eski Başkanı Yalçın GÖKÇE ve eski Yardımcısı Ahmet ŞAHİN, hakla
rında ileri sürülen iddialara ilişkin olmak üzere Araştırma Komisyonumuza yazılı ve sözlü bilgiler
ile bu bilgilere mesnet teşkil edebilecek belgeleri vermişlerdir. Sözkonusu bilgi ve belgelerin de
ğerlendirilmesiyle adıgeçen kişilerle ilgili iddialar komisyonumuzca yeniden değerlendirilmiştir.
Yalçın GÖKÇE ve Ahmet ŞAHİN ile ilgili olarak ileri sürülen, İstanbul Bölge Müdürlüğün
deki yolsuzluk olaylarının tarama teftiş yöntemi ile tesbit edilmesi emredildiği halde bunu temin
etmemek, hatalı iş talimatı düzenlemek, daha evvel yolsuzluk olaylarına karışan bayileri ve perso
neli soruşturan müfettişleri aynı konulardaki soruşturma grubunda görevlendirilerek fiillerinin giz
lenmesini sağlamak, 1993 yılından bu yana birbirine tezat teşkil eden raporları işleme koymak,
Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin verdiği yetki ve sorumluluğu kullanmamak suretiyle raporlardaki ek
sik bilgi ve belgeleri tamamlattırmamak, bu şekilde kurum zararının sürüncemede kalmasına ve
POAŞ'ın menfaatlerinin haleldar edilmesine neden olmak sorumlu personel hakkındaki eksik ida
ri ve cezai teklif ve tedbirlere müdahale etmemek, bu şekilde dönemin İstanbul Bölge Müdürü Nec
det ÖZGEN hakkında sözleşmeli personel yönetmeliği hükümlerine göre gerekli işlemi tesis ettir
memek yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmayan mesnetsiz iddialar olduğu anlaşılmıştır.
Bu tesbitler karşısında, 10/5 sayılı TBMM Araştırma Komisyonunca POAŞ tarafından hakla
rında soruşturulma açılması istenen ve POAŞ Yönetim Kurulunun 12.3.1997 tarih ve 97.7/1 sayılı
karan ile soruşturmaları Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılması talep edilen; POAŞ
Teftiş Kurulu eski Başkanı Yalçın GÖKÇE, eski Yardımcısı Ahmet ŞAHİN ile Başmüfettişler Ali
AKÇIN, Bülent BATUR, Nuri ARDIÇ ve Şükrü GÖKSU hakkında ileri sürülen iddiaların komis
yonumuza intikal eden bilgi ve belgelerin incelenmesiyle yersiz olduğu belirlendiğinden, bu duru
mun Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına ve POAŞ Genel Müdürlüğüne bildirilmesi uygun ola
caktır.
1992, 1993 ve 1994 yıllarında İstanbul Bölge Müdürlüğünde yapılan yolsuzluk olayıyla ilgili
olarak tesbit' edilen kurum zararının ilgili bayiler ile birlikte bu zararın oluşumunda kusurlu bulu
nan personelden müteselsilen tazminine yönelik hukuki işlemin POAŞ Genel Müdürlüğünce ivedi
olarak yapılması gerekmektedir.
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-204POAŞ I. Hukuk Müşaviri Ayşe CEYLAN hakkında POAŞ Genel Müdürlüğünce yapılan so
ruşturma sonucunda; İstanbul Bölge Müdürlüğündeki yolsuzluk olaylanna iştirak eden bayiler ile
yapılan mutabakat protokollerinin POAŞ Yönetim Kurulu Kararlan ile kabul edilerek yürürlüğe
konulduğu, ortaya konan durum, yetki ve görevlendirmeler karşısında, mutabakat protokolü aktedilen bayiler aleyhine açılmış bulunan hukuk davaları ile karşılıksız çeklerle alakalı ceza davala
rından vazgeçilmesi konusunda ne Ayşe CEYLAN'a ne de herhangi bir Ofis mensubuna kusur at
fetmenin mümkün olmadığı belirtilmiştir.
İstanbul Bölge Müdürlüğü eski Ticaret Şube Müdürü Recep KARADUMAN ile Ticaret eski
Şefi Hasan AYDOĞMUŞ, gerekli kontrolü yapmayarak bayilerin kredili çekişlerine ait sipariş
mektuplarında bayiin kredi durumunun uygun olup olmadığına dair herhangi bir ibare bulunmama
sına rağmen kredili fatura düzenlenmesine ve teminat mektubu tutarlarının üzerinde kredili satış
yapılmasına sebebiyet verdiklerinden POAŞ 14. DönemToplu İş Sözleşmesinin 76-ccb-l Maddesi
gereği "iki yevmiye kesilmesi" cezası ile tecziye edilerek, Recep KARADUMAN İstanbul Bölge
de Tetkik Uzmanı, Hasan AYDOĞMUŞ da büro personeli olarak görevlendirilmişlerdir.
POAŞ tarafından Şişli-Feriköy istasyon yeri işleticisi ORSAY A.Ş.den alınan 179.000 $ (İmamoğlu Seracılık firması adına düzenlenen) tutarındaki çekin tahsil edilmesi, Kadıköy-İçerenköy is
tasyon yeri işleticisi NEMA Petrol firmasından, Gaziosmanpaşa-Küçükköy istasyon yeri işleticisi
ISI-PET firmasından alınan teminat mektuplarının nakte çevrilmesi, konusunda;
POAŞ Hukuk Müşavirliğince İstanbul Küçükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesine 26.2.1997
tarihli dava dilekçesi verilmek suretiyle "POAŞ'in fazlaya ilişkin talep ve dava hakkı saklı kalmak
kaydıyla, kafi işletme teminatlarından doğan 314.700 USD. zarar ile bu miktarların kullanılmama
sı dolayısıyla uğranılan 74.019.63 USD faiz alacağı ve bu faiz miktarına tahakkuk ettirilen
11.102.94 USD KDV olmak üzere toplam 399.822.57 USD alacağın dava tarihinden itibaren Ban
kaların Dövize uyguladığı Mevduat Faizi olan % 6.05 faiz oranı üzerinden faiz tahakkuk ettirilerek
ödeme günündeki kur üzerinden tahsiline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar ve
rilmesi" talebiyle dava açılmıştır.
İstanbul Bölgesinde yolsuzluk olaylarına adı karışan bayilerin bayiliklerinin kademeli olarak
feshedildiği, borcunu ödeyen bayilerin ise çalışmalarına izin verildiği, bu konudaki değerlendirme
nin Bayilik İşleri Daire Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği tarafından yapıldığı anlaşılmıştır.
İskenderun Bölge Müdürlüğüne 1994 yılında Kırıkkaleden Değer Uluslara ası Nak. ve
Tic.Ltd.Şti. tarafından yapılanN.Benzin nakliyesiyle ilgili olarak bozuk yakıt aldığından dolayı İs
kenderun Bölge Müdürlüğü Laboratuvar Şefi Nurettin ULAŞLI hakkında POAŞ Teftiş Kurulu
Başkanlığınca yapılan soruşturmaya ilişkin düzenlenen 7.3.1997 tarih ve 21/18 sayılı soruşturma
raporunda; İskenderun Bölge Müdürlüğü Laboratuvar Şefi Nurettin Ulaşlı'nın sırf + 15'C deki ke
safeti 0.740'ın üzerinde olması gerekçesiyle karışımlı ve bozuk yakıt teslim aldığı şekliyle kusur
lu bulunmasının doğru bir yaklaşım biçimi olmayacağı, kaldı ki ifadesinde yakıtın kesafetinin bir
miktar fazla olmasıyla yakıtın bozuk olmadığını uzmanlığı ve tecrübesiyle bildiğini ve bu yakıtla
rın N.Benzin olduğunu açıklayan beyanı analiz ve teknik raporlar ile de doğrulanmış olduğundan,
Nurettin Ulaşlı'nın, İskenderun Bölge Müdürlüğüne 1994 yılında yapılan benzin nakliyesi sırasın
da akaryakıtın + 15'C kesafetinin yüksek olması ve kalitesinin bozulması nedenlerini araştırmadan
uygun diyerek kabulünü gerçekleştirmesi ve bundan dolayı zamanında olaya müdahale edilmesi
imkanını ortadan kaldırması yönündeki suçlamalara maruz kalmasının hakkaniyetle bağdaşmaya
cağı, belirtilmiştir; Sözkonusu Teftiş Kurulu Raporu, ekine konulan ve konunun uzmanı olan bi
rimlerce düzenlenen ve detaylı açıklamalara yer verilen teknik ve bilimsel raporlara dayandırılarak
tanzim edilmiştir.
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Uluslararası Nakliyat Tic.Ltd.Şti. tarafından taşınan N.Benzinde herhangi bir karışımın bulunma
dığı, bu yakıtın kalitesinin ve evsafının bozuk olmadığı, dolayısıyla N.Benzini olduğu ve kullanıl
masında bir sakınca bulunmadığı, gerek POAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişlerince düzenle
nen 7.3.1997 tarih ve 21/18 sayılı raporla, gerek bu konuyla ilgili olarak haklarında dava açılan dö
nemin POAŞ Yönetim Kurulu üyelerinin, Genel Müdür M.Korel AYTAÇ'ın Teftiş Kurulu Başka
nı Yalçın GÖKÇE'nin, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet ŞAHÎN'in Başmüfettiş Şükrü
GÖKSU'nun bu davadan beraat etmeleriyle, gerekse sözkonusu bu davada bilirkişi olarak tayin
edilen ODTÜ öğretim görevlilerinden Prof.Dr.Ender OKAN'dan, Prof.Dr.Tanju MEHMETOĞLU
ve Doç.Dr.Mahmut PARLAKTUNA tarafından düzenlenen N.Benzine ait 19.2.1997 tarih ve PAL97/043 sayılı bilirkişi raporuyla açıklıkla ortaya konulmuştur. Bunun yanında, askeri uçaklara ve
rilen jet yakıtının da bozuk olmadığı, MSB. Müfettişlerince yapılan soruşturma ile MSB.nın yaptı
ğı detaylı basın açıklaması ve Başbakanlık Başmüfettişleri Muhsin BİÇER ve Selahaddin ERGÖNENÇ tarafından düzenlenen 17.11.1995 tarih ve 17-3 sayılı raporla tesbit edilmiştir.
Kırıkkale'den İskenderun'a 1994 yılında taşman N.Benzin ile ilgili olarak POAŞ Teftiş Kuru
lu Başkanı Vedat ASLAN, Başbakanlık Başmüfettişleri Muhsin BİÇER ile Selahaddin ERGÖNENÇ'e verdiği ve adıgeçen Başmüfettişler tarafından düzenlenen 17.11.1995 tarih ve 17-3 sayılı
raporun 173 no.lu ekini oluşturan 13.7.1995 tarihli yazısında "... yakıtın spekt değerlerindeki sap
ma ile evsaf bozukluğunun aynı olmadığını..." belirtmesine karşın, 10/5 sayılı TBMM Araştırma
Komisyonu adına soruşturma yapan Başbakanlık Müfettişleri RTarık LÜLEÇ, Ahmet MUTLU ve
Mehmet ÖZTÜRK'e aynı konuda vermiş olduğu ve adı geçen Müfettişlere düzenlenen 23.8.1996
tarih ve 24/96-9 sayılı raporun 148 no.lu ekini oluşturan 12.7.1996 tarihli teknik bilgi yazısının 1.
sayfasında bu kez aynen "akaryakıtın bir veya birkaç testinin sertifika değerlerinin (spekt değerle
rinin) dışına çıkması, vasfının-kalitesinin bozulduğu anlamına geldiğini" belirtmiştir.
Bir yıl ara ile birbirine zıt yönde tesbitler ortaya koyan, Sosyal Bilimler eğitimi almış ve ya
kıtın analizi konusunda hiçbir uzmanlığı bulunmayan Teftiş Kurulu Başkanı Vedat ASLAN'm, ak
si açıklamalı uzman teknik raporları ve bilirkişi raporlarıyla tesbit ve isbat edilmiş olan "akaryakı
tın bir veya birkaç testinin spekt değerlerinin dışına çıkması, vasfının-kalitesinin bozulduğu anla
mına geldiği" beyanı, 10/5 sayılı TBMM Araştırma Komisyonunu kasten yanıltmak amacını taşı
maktadır.
Böylelikle, POAŞ Teftiş Kurulu Başkanı Vedat ASLAN, 10/5 sayılı TBMM Araştırma Ko
misyonunu kasten yanıltıp yanlış yönlendirerek gerçeğe aykırı sonuçlara gidilmesine sebep olmak,
kamuoyunda Petrol Ofisi yakıtlarının bozuk olduğu kanaatini uyandırarak şirketin pazar payının
düşmesine, dolayısıyla rakip firmalara avantaj sağlanması ve özelleştirme kapsamında bulunan ku
rumun prestijinin sarsılmasına neden olmak suretiyle kasıtlı olarak görevini kötüye kullanmıştır.
Haklı ve haksız birçok ihbar konusunda Ofis ile ilgili inceleme yaptırması, Ofisin her türlü
menfaatini koruması, bu sırada doğruların ortaya çıkması ve adaletin tecelli etmesi ve objektiflik
unsurundan sapma göstermemesi gereken bir görev olan Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini yürüten
Vedat ASLAN'ın, Ofis işlemlerinin yanısıra Komisyonumuzca yapılan araştırmalar sırasında dahi
gerçekleri saptırarak, bu değerlerden uzaklaşmış olması ve güvenilirliğini yitirmesi, mesleki yeter
sizlik içinde olması, kasıtlı olarak görevini kötüye kullanmış olması sebeplerinden dolayı halen yü
rütmekte olduğu Teftiş Kurulu Başkanlığı görevinden alınmasını ve bir daha idareci-yönetici göre- viyle denetim hizmetlerinde istihdam edilmemesi uygun olacaktır.
Değer Nakliyat Şirketi tarafından İskenderun Bölge Müdürlüğüne yapılan benzin nakliyesi ko
nusunda POAŞ Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğince Ankara 16. Asliye Ceza Mahkemesinde
görülmekte olan davaya 17.12.1996 tarihinde müdahil olunmuş, Ankara 16. Asliye Ceza MahkeTürkiye Büyük Millet Meclisi
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Mehmet Emin DEĞER beraat etmişlerdir.
Ayrıca, POAŞ Genel Müdürlüğü tarafından, Değer Nakliyat Şirketinin Petrol Ofisi tarafından
açılacak nakliye ihalelerine alınmaması konusunda 12.12.1996 tarihli ve 030/1239 sayılı onay alı
narak, bu durumun 26.12.1996 tarihinde POAŞ'in bütün birimlerine bir yazı ile duyurulduğu, ay
rıca, POAŞ Genel Müdürlüğünün 18.3.1997 tarih ve 030/232 sayılı yazısından, akaryakıt nakliye
si taşımalarında yeterlilik belgesi olmayan tankerlere yükleme yapılmamasının temin edildiği an
laşılmıştır.
1991 yılında ilk alımı gerçekleştirilen 50 adet sayacın şartlı alınıp henüz denenmeden, müsbet
veya menfi sonuçları görülmeden ve bu durumu yönetim kuruluna sunmadan, ihale yapmaksızın
aynı sayaçtan 100 adet daha alınması konusunda POAŞ Genel Müdürlüğü Müfettişi Rafet DİLMEN tarafından yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 8.4.1997 tarih ve 32/4 sayılı rapordan,
sözkonusu sayaçların alınmasında Mersin bölgesindeki uygulamanın sonuçlarını dikkate almayan
ve bu konuda ilgili makamlara gerekli bilgileri vermeyen dönemin Malzeme İkmal Daire Başkanı
Sevim UĞUR, Yardımcısı Tayib MÜFTÜOĞLU ve Malzeme Alım Şube Müdürü Nazmi ERTÜRK'ün bu davranışlarından dolayı tecziye edilebilecekleri, ancak, POAŞ Sözleşmeli Personel
Yönetmeliğinin 103. maddesine istinaden ceza verme yetkisinin zaman aşımına uğradığı, bu ne
denle adı geçen şahısların disiplin cezasıyla tecziyelerinin mümkün olmadığı, ayrıca, dönemin
Malzeme İkmal Daire Başkanı Sevim UĞUR'un halen bu görevinden alınmış bulunması, Malze
me Alım Şube Müdürü Nazmi ERTÜRK'ün de Ofisten ve memuriyetten ayrılmış bulunması nede
niyle haklarında herhangi bir idari teklif getirilmeye gerek duyulmadığı, öte yandan, halen aynı gö
revini sürdüren Malzeme İkmal Daire Başkan Yardımcısı Tayib MÜFTÜOĞLU'nun da sözkonu
su alım onayını imzalamasının göreve geldiği tarihten çok kısa bir süre sonrasına rastlaması, ola
yın evveliyatından bilgi sahibi olmayabileceği ve o dönemde bölgelerin sayaç için yoğun taleple
rinin bulunması hususları gözönüne alınarak halen bulunduğu görevden alınmasını teklif etmenin
çok ağır bir müeyyide olacağı, anlaşılmıştır.
Ankara Dışkapı Babaharmanı İstasyonunun işletilmesi için 1992 yılında Petrol Tur Ltd.Şti. ile
yapılan bayilik sözleşmesinde yeralan intifa hakkının POAŞ Yönetim Kurulu kararı olmasına rağ
men tapuya tescil edilememesi neticesinde POAŞ'in hak kaybına uğramasına neden olan sorumlu
ların tesbit edilmesi konusunda POAŞ Genel Müdürlüğünün 12.12.1996 tarih ve 030/1246 sayılı
onayı ile Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlendirilmiş, yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen
28.4.1997 tarih ve 9/9 sayılı rapordan; İstasyonun satış kararının Ofis idarecilerinin münferit yet
ki ve sorumlulukları dışındaki merciler tarafından alındığı, Sosyal Güvenlik Vakfı Genel Kurulu ve
üyelerinin taleplerinden kaynaklanarak ayrı bir tüzel kişiliğe sahip Petrol-Tur Limited Şirketince
alınan satış kararınca POAŞ yöneticilerinin münferiden ve yetki ve sorumlulukları çerçevesinde
müdahale kabiliyeti bulunmadığı, buna rağmen istasyonun satışı sonrasında yine Ofis logosu ile ça
lışmaya devam etmesini sağlamak amacıyla gerekli imkanların POAŞ tarafından kullanılarak kara
ra bağlandığı, buna karşılık şartnamenin yazılışında intifa hakkı tesis işleminin kullandırılacak kre
diye bağlanması, tapu tescil işlemi sırasında intifa hakkı tesisi aranmaksızın ferağ muamelesi ya
pılması gibi münferit hatalar ile Ofisin öngördüğü amacın gerçekleşmediği, bunlardan yararlanan
yeni malik Fuat AYSOY'un da muhtemelen daha cazip maddi imkanları dikkate alarak tercihini bir
başka dağıtım şirketinden yana kullandığı, Petrol-Tur idarecilerinin münferit hataları ve Fuat AY
SOY'un değişen tavrı karşısında POAŞ'ca gerekli hukuk yoluna müracaat edilmiş ise de yukarıda
belirtildiği şekilde sonuç alınamadığı ve tapu tescil işleminin mahkeme kararı ile kesinleştiği, ke
za Fuat AYSOY ile imzalanmış bulunan ancak işlerlik kazandırılamayan bayilik sözleşmesine
uyulması gerektiğinin tespiti talebiyle adı geçen aleyhine açılmış bulunan davanın temyiz sonucu
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karşısında; istasyonun satışından POAŞ'ın beklediği amacın gerçekleşmediği ve bayilik sözleşme
sine dayanarak POAŞ'ın Petrol-Tur Limited Şirketinden yapacağı talebin diğer Ofis alacakları dı
şında re'sen taahhütname ve kar mahrumiyeti ile sınırlı görüldüğü, bu arada, soruşturma konusu
Olayda, incelemenin bitirilmesi için devam eden davaların sonuçlanabileceği ve alınacak kesin yar
gı kararlarına göre işlem yapılabileceği düşüncesiyle beklenmiş ise de, 10/160 sayılı TBMM Araş
tırma Komisyonunun görev süresinin azaldığı hususu dikkate alınarak incelemenin sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır.
Bu konuda POAŞ tarafından başlatılan işlemlerin bir an evvel sonuçlandırılması ve AnkaraDışkapı-Babaharmanı akaryakıt istasyonu ihale şartnamesinde imzası bulunan dolayısıyla Ofis le
hine intifa hakkı tesisi işlemini kullandırılması düşünülen kredi şartına bağlayan Petrol Tur Limi
ted Şirketi eski müdürü Zeki CANATALI ile Ofis lehine intifa hakkı tesis edilmeden tapuda Fuat
AYSOY lehine satış işlemini gerçekleştiren dönemin Petrol Tur Ltd.Şti. Ortaklar Kurulu üyesi (ha
len Ofis emeklisi) Metin BALKIR hakkında POAŞ Genel Müdürlüğünce Cumhuriyet Savcılığına
suç duyurusunda bulunulması Komisyonumuzca gerekli görülmüştür.
İstanbul Bölge Müdürlüğündeki yolsuzluk olayları ile ilgili 30.1.1995 tarihli POAŞ Üst Disip
lin Kurulu Raporunu Yönetim Kuruluna sunmamakla hatalı hareket eden Personel Daire Başkanı
Nihat ULUÇEÇEN, 12.12.1996 tarih ve 030/1236 sayılı POAŞ Genel Müdürü Hayrullah N.AK
SU'nun onayıyla uyarılmıştır.
POAŞ Merkez Üst Disiplin Kurulunun 30.1.1995 tarihli kararı ile bu kararla ilgili prosedür ve
yapılan işlemleri, 10/160 sayılı TBMM Araştırma Komisyonumuzca ele alınarak incelenmiş ve
sözkonusu kararın bazı yönleriyle hukuka aykırı olduğu anlaşılmıştır.
POAŞ Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin Savunma Hakkı başlıklı 97 maddesinde "Disiplin
cezası tayin ve tatbik olunabilmesi veya zararın tazmini hakkında karar verilebilmesi için suçlu ve
ya kusurlu görülen sözleşmeli personele isnat olunan suç açıkça ve yazılı olarak bildirilir ve yazılı
olarak savunmasının 7 gün zarfında vermesi istenir." hükmünün yanısıra daha önemlisi T.C. Ana
yasasının 129 maddesinin 2.nci fıkrasında "Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınma
dıkça disiplin cezası verilemez." hükmüne rağmen dönemin POAŞ Merkez Üst Disiplin Kurulu
üyeleri Kaya TANKUT, Bekir YURT, Ergun AKIN ve Recep ÎZGİ personele savunma hakkı tanı
mayıp 30.1.1995 tarihli karar ile disiplin cezası vermek suretiyle kasıtlı olarak görevlerini kötüye
kullanarak T.C. Anayasasının 129. maddesini ihlal etmişlerdir.
Diğer yandan, sözkonusu disiplin kararında görevden alma kararlan da mevcut olup, bu konu
Disiplin Hukukunun kapsamı dolayısıyla POAŞ Merkez Üst Disiplin Kurulunun yetkisi dışındadır.
Adı geçen kurul üyeleri görev ve yetkilerini aşarak 30.1.1995 tarihli karar ile şef düzeyinin üzerin
deki personelin görevden alınmalarına ilişkin karar almak suretiyle kasıtlı olarak görevlerini kötü
ye kullanmışlardır.
10/5 sayılı TBMM Araştırma Komisyonunca durumun yeniden değerlendirilmesi istenen ve
halen Adana Hava İkmal İşletme Müdürlüğü görevini yürüten Ökkeş SİYAHOGLU'nun bu göre
ve devam etmesi POAŞ Personel Daire Başkanlığının Genel Müdür Hayrullah Nur AKSU'dan al
mış olduğu 12.12.1996 tarih ve 2103 sayılı olur ile uygun görülmüştür.
C-flO/5) ESAS NUMARALI ARAŞTIRMA KOMİSYONUNUN SÜRESİNİN
DOLMASINA YAKIN ZAMANDA ÖĞRENİLEN VE KOMİSYON TARAFINDAN DE
ĞERLENDİRİLEMEYEN, POAŞ MÜFETTİŞLERİ NE VZAT ŞAFAK. ZAFER YAPıCıOĞLU TARAFINDAN DÜZENLENEN 4.9.1992 TARİH. 46/3 SAYILI SORUŞTURMA RA
PORUNDA YER ALAN İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRÜ NECDET ÖZGEN HAKKINDAKİ
İDDİALAR İLE RAPOR SONRASI ALINAN İDARİ TEDBİRLER;
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kım ihbar ve şikayet mektuplarında ileri sürülen iddia ve isnatları inceleyen Başmüfettiş Nevzat
ŞAFAK ile Müfettiş Zafer YAPICIOĞLU'nun bu konuda düzenlemiş oldukları 4.9.1992 tarih ve
46/3 sayılı raporda özetle;
1- İSTANBUL BÖLGESİ VE BAĞLI INİTELERİNDE HUZURSUZLUK. DİSİPLİNSİZ
LİK VE PERSONELİN TEDİRGİNLİĞİ ÎLE BÖLGE MÜDÜR VE YARDIMCILARI ARASIN
DA DAHÎ UYUMLU BİR ÇALIŞMA ORTAMININ BULUNMAMASI;
İstanbul Bölge Müdürü Necdet ÖZGEN'in bu göreve atanmasını müteakip, tamamen keyfi
olarak yaptığı görev değişiklikleri ve tayinler, hemen hemen bütün ilgili birim yetkililerini devre
den çıkartarak işleri bizzat kendi usullerine göre gerçekleştirmek isteği ve bazı konularda mevzuat
tanımaksızın verdiği talimatlar ile bu talimatların uygulanması sonucunda doğan prolemler neden
leriyle, İstanbul Bölge Müdürlüğü ve bağlı depolarda iş akımını etkileyecek boyutta hiyerarşik dü
zenin bozulduğunu ve personel arasında huzursuzluk meydana geldiğini,
2- BİRTAKIM BAYİLERE OFİS CARİ I ISI JLT .ERİ DIŞINDA ACIK CEKT ,E MAI, VERİI,

MESİı
Bayi adayları ile ilgili olarak POAŞ Bayilik Genel Esaslarının 9/F maddesinin "... sözleşme
akdine kadar geçecek süre içerisinde Bölge Müdürlüğünce uygun görülmesi halinde verilecek tali
mat ile peşin (nakit) bedelle mal teslimatına başlanabilir" hükmünü amir olduğunu,
Hal böyle olmakla beraber, İzmit Bölge Müdürlüğüne gönderilmek üzere istanbul Bölge Mü
dürü Necdet ÖZGEN ve Müdür Yardımcısı Numan YURDUSEVEN tarafından kaleme alınan, İs
tanbul Pendik bayi adayı Hilmi SONAY'a "Ofisimiz cari usullerine göre mal verilmesi" yolunda
ki talimatın, Müdür Necdet ÖZGEN'in talimatı ile ve adı geçen Müdür Yardımcısından habersiz
olarak "açık çekle mal verilmesi" şeklinde el yazısı ile değiştirildiğini, mevzuat dışı bu uygulama
nedeniyle tereddüte düşen İzmit Bölge Müdürlüğünün teyid istemesi üzerine, bu kez 18.5.1992 +
1187/1140 sayılı ikinci bir yazı hazırlandığını, ancak, Numan YURDUSEVEN'in bayie açık çek
le mal verilmesi yolundaki bu yazıyı imzalamaması üzerine Necdet ÖZGEN ile birlikte diğer Mü
dür Yardımcısı Cemal ŞAMLIOĞLU tarafından imzalanarak gönderildiğini,
Buna mukabil, gerek Necdet ÖZGEN, gerekse Cemal ŞÂMLIOĞLU'nun söz konusu mevzu
at dışı uygulamanın nedenlerini açıklarken, satış potansiyeli yüksek bu bayi adayını kazanmak dü
şüncesinden hareket ettiklerini, geçmiş dönemde de bu şahsa açık çekle mal verildiği yolundaki id
dialarının tutarlı olmadığını,
Öte yandan, daha önce Yavuz ÖNCEL'e ait olan bu istasyonun Hilmi SONAY tarafından sa
tın alınması üzerine, 13.12.1991 + 5780 sayılı Genel Müdürlük Onayı ile adı geçen şahsa Ofis ba
yiliği verilmesi uygun görülmekle beraber aradan geçen 9 aylık süre zarfında bayiin sözleşmeyi im
zalamaktan kaçınmasının yanı sıra, zaman zaman yabancı petrol şirketlerine geçeceği şeklindeki
beyanda bulunup, kendisine ayrıcalık tanınmasını istemekle de, iyi niyetli olmadığını ortaya koy
duğunu,
Diğer taraftan, sözkonusu iddianın araştırılması sırasında,-yine Ofis mevzuatlarına aykırı ola
rak Necdet ÖZGEN'in talimatı ile Tekirdağ İnece mevkii bayi adayı Üstün Petrol'e 20.6.1992 ta
rihinde açık çekle 30.661.100.-TL. tutarında yakıt verildiğini ve bayi adayına ait çekin karşılıksız
çıktığını, her ne kadar söz konusu meblağ bilahare şart-ı ceza ve faizi ile birlikte tahsil edilmiş ise
de, anılan bayiin ekonomik durumunun bozuk olduğunun istihbar edilmesine ve bayi adayına açık
çekle mal verilmesinin mevzuatlara aykırı olmasına rağmen, bir bayi adayına deneme mahiyetinde
açık çekle mal verildiğini söyleyen ve bunu da haklı gösterme çabası içine giren Necdet ÖZGEN'in
bu davranışını basiretli bir yöneticide olması gereken ciddiyetle ve görev anlayışı ile bağdaştırmak
mümkün olmadığı gibi, aynı zamanda şaibe yaratıcı bu tutumuyla daticari teamüllerin gerektirdi
ği mantık içerisinde haklı da görülemeyeceğini,
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-2093- İSTANBUL LİMAN BAYİLERİNDEN BtRİSÎNE TRANSİT MÜŞTERİ KREDİSİ SÖZ
LEŞMESİ YAPILMADAN YE TEMİNAT MEKTUBU ALINMADAN ÇUBUKLU DEPO MÜ
DÜRLÜĞÜNDEN 30 GÜN VADELt TRANSİT YAKIT VERİLMESİ:
Ofisimizle 'Transit Akaryakıt Müşteri Kredi Sözleşmesi" olmayan Mehmet İNCE'ye, Bölge
Müdürü Necdet OZGEN'in talimatı ile 22.5.1992-28.5.1992 tarihleri arasında kredili olarak top
lam 433.252.200.-TL. tutarında 283.000 kg. transit motorin verildiğini,
Ofis alacağını tehlikeye düşürecek've yine şaibe yaratacak mevzuat dışı bu uygulama gerçek
leştirilirken:
Kredinin garantisi olarak 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı olarak alınması gereken te
minat mektubunun 500.000.000.-TL. üzerinden ve mal teslimatının tamamlanmasından sonra alın
dığının,
- Bayie transit yakıt verilmeye başlanmasından 3 gün sonra İstanbul Bölge Müdürlüğünce Ge
nel Müdürlüğe gönderilen 25.5.1992 tarihli bir yazıda, bayiin sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin
4.6.1991 tarihli dilekçesinden bahisle, teminat mektubu karşılığı bayie transit yakıt verilmesi yo
lunda görüş bildirildiğinin, ancak Genel Müdürlükçe bunun uygun görülmeyerek, Kredi Genel
Esaslanrtdaki hüküm doğrultusunda durumun tetkik edilmesinin istendiğinin,
Bununla birlikte, anılan bayie verilen transit motorinin yabancı bandralı gemilere teslim edil
diğinin,
belirlendiğini,
4- KİLİT NOKTALARDAKİ BİR CQK PERSONELİN GÖREVİNDEN ALINARAK YER
LERİNE İŞ BİLMEYEN KİŞİLERİN GETİRİLMESİ:
Genel Müdürlüğün 10.6.1991 tarih ve 2962 sayılı faks talimatı ile Bölge Müdür yardımcıları
nın görev dağılımı konusunda Genel Müdürlüğün yetkili olduğunun belirtildiğini ve İstanbul Böl
ge Müdürlüğü Müdür Yardımcılarının görev dağılımlarının da 4.9.1991 tarih ve 4337 sayılı tali
matla bizzat Genel Müdürlük tarafından yapıldığını, ancak, bölge Müdürü Necdet Özgen'in sözkonusu talimatlara riayet etmeyerek 25.6.1992 + 3932 sayılı yazılı talimat ile müdür yardımcıları ara
sında görev değişikliği yaptığını,
Bunun yanı sıra, gerek Bölge, gerekse bağlı depolarda yapılacak tayin ve terfi durumlarında
önceden Genel Müdürlükten onay alınması gerekirken, Bölge Müdürü Necdet Özgen'in son dere
ce keyfi bir davranışla ve yine mevzuat dışı bir uygulama ile hem Bölge, hem de bağlı depolarda,
ya şifahi ya da yazılı talimatlarla geniş boyutlu tayinler yaparak personel arasında büyük ölçüde hu
zursuzluğa yol açtığını,
Bölge Müdürünün bu atamaları Genel Müdürlükten onay almadan yapmasının, bazılarında ise
atamaları gerçekleştirdikten sonra sadece formaliteyi tamamlamak ve fiillerini meşrulaştırmak
amacıyla Genel Müdürlükten Onay istemesinin ve bu isteklerinin Genel Müdürlükçe red edilmesi
ne rağmen uygulamalarına devam etmesinin, adı geçenin mevzuat ve talimat tanımayan, görevini
kendi yöntemleriyle ve tamamen keyfi davranışlarla yürütmek istediğine karine teşkil ettiğini, Mü
dür Yardımcısı Cemal Şamlıoğlu'nun da bu usulsüz atama emirlerini müştereken imzalamakla ku
surlu olduğunu,
5- BİR ÇOK PERSONELİN LOJMANDAN YARARLANMAMASINA KARŞILIK BÖLGE
MÜDÜRÜNÜN ÇİÇEKLERİ İÇİN AYRI BİR LOJMAN TAHSİS EDİLMESİ:
Haramidere Depo Müdürlüğünde halen 11 adet lojman dairesinin boş olduğunun, Necdet Öz
gen'in Bölge Müdürü olarak atanması nedeniyle çok sayıda gelen kutlama çiçeklerinin geçici ola
rak bu dairelerden birisine konulduğunun, dolayısıyla ileri sürülen iddianın tutarlı olmadığının an
laşıldığını,
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-210Öte yandan, Bölge Müdürü olarak atanmasını müteakip, Necdet Özgen tarafından yetkisiz bir
şekilde atanarak çeşitli görevlere getirilen bazı personele Haramidere ve Ümraniye depo Müdür
lüklerinde mevcut ve münhal durumundaki lojmanların geçici olarak tahsisi yapılırken, Lojman
Genel Esasının ilgili maddesinin çiğnenerek lojmanların tahsisinden sonra Genel Müdürlükten
ortay alınması yoluna gidildiğini,
6- İSİMLERİ BÎR ÇOK ŞAİBELİ OLAYA KARIŞMIŞ KİŞİLERDEN PAZARLAMA ELE
MANI API ALTINDA EKİPLER OLUŞTURMASI;
Genel Müdürümüz Sayın M.Korel Aytaç'm çok önem verdiği ve üzerinde hassasiyetle durdu
ğu pazarlama konusunda görev yapacak personelin çalışma şekli, yetki ve sorumlulukları ile özlük
haklan henüz bir esasa ve mevzuata bağlanmamış iken, İstanbul Bölge Müdürlüğüne atanmasını
müteakip Necdet Özgen tarafından bir kısmı yüksek okul, bir kısmı lise mezunu ve bir kısmı da iş
çi statüsünde olan bazı personelin pazarlama elemanı olarak görevlendirilerek kendilerine araba
tahsis edildiğini,
Bölge Müdürü Necdet Özgen'in yetkisi olmadığı halde çoğu tahsil ve statü yönünden bu gö
revi yapacak nitelikte olmayan kişilerden pazarlama ekipleri kurması, kendilerine araba tahsis edi
len bu kişilerin ne amaçla ve nereye gittiklerinin, mesailerini nerelerde geçirdiklerinin belirsiz ol
ması ve özellikle yetkisiz olarak fiilen satış temsilciliği görevini yapmaya çalışmaları gibi neden
lerle, Bölge ve bağlı ünitelerinde huzursuzluk ve başıbozukluk yaşanmasına sebebiyet verilmesinin
yanı sıra, bayilerden de bir dizi şikayetlerin gelmesine sebep olunduğunu, böylece uygulama aşama
sındaki pazarlama uzmanlığnıın İstanbul Bölge Müdürlüğü bazında dejenerasyona uğratıldığını,
7- NECDET ÖZGENİN ÜSKÜDAR'DA OSMAN BAŞDURMAZ ADLI ŞAHIS KANA
LIYLA PETROL ALIM SATIM İŞLERİ İÇİN YAZIHANE AÇMASI YE KAÇAK MAL PA
ZARLAMASI:
Muhbir tarafından yukarıda belirtildiği şekilde iddiada bulunulurken somut bir delil gösteril
memesi yanında, muhbirin de kimliğini gizli tutması nedeniyle bu konuda kendisinden yer, zaman
vs. gibi konuyu açıklayıcı detaylı bilgi ve gerekli belgelerin alınma imkanı olmadığından, afaki ve
mesnetsiz nitelikteki bu iddianın incelenmesi yoluna gidilmediğini,
8- BÖLGE BİNASININ BOŞALTILMASI KARŞILIĞINDA HAN SAHİPLERİNİN BÖL
GE MÜDÜRÜNE 2 MİLYAR TL. PARA TEKLİFİNDE BULUNMASI VE BU NEDENLE İS
TANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN HARAMİDERE'YE TAŞINMAK İSTENDİĞİ:
İstanbul Bölge Müdürlüğünün bulunduğu işhanının 1992-1993 döneminde yıllık kirasının
375.000.000.-TL kira talep ettikleri ayrıca aylık 110.000.000.-TL, yıllık 1.320.000.000.-TL. kira
talep ettikleri ayrıca aynı işhanının kiracılarından olan Noble Air Şirketinin yalnızca bir kat için yıl
lık 500.000.000.-TL. kira ödediği, İstanbul Bölge Müdürlüğünün ise 5 katta faaliyet gösterdiği dik
kate alındığında, böyle bir iddianın gerçek olabileceği ihtimalinin akla geldiğini, ancak ortada bu
iddiayı doğrulayacak nitelikte bir belge olmaması ve yasalarımıza göre rüşvet alan kadar, rüşvet ve
renin de aynı ceza ile tecziyesi öngörüldüğünden, sözkönusu iddiayı ifade yoluyla kanıtlamanın
mümkün olamadığını,
Bu durumda, yukarıda belirtilen diğer fiilleri nedeniyle İstanbul Bölge Müdürü Necdet Özgen
ve Bölge Müdür Yardımcısı Cemal Şamlıoğlu'riün sorumlulukları oranında inzibati ceza ile teczi
yeleri gerekmekte ise de, ilgililerin bu fiilleri 7.7.1992 + 21277 sayılı resmi gazetede yayımlanarak
aynı tarihte yürürlüğe giren 3817 sayılı "Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezala
rının Affı Hakkındaki Kanun" kapsaınına girdiğinden, haklarında inzibati öneri getirilmediğini,
belirttikten sonra,
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1- a) Bayi adaylarına bundan böyle Ofis mevzuatında yeralan hükümler doğrultusunda mal
teslimatında bulunulması, kesinlikle istisnai işlem yapılmaması,
b) Mehmet înce örneğinde olduğu üzere Transit Akaryakıt Müşteri Kredi Sözleşmesi imzalan
madan hiç bir bayi ya da kişiye transit yakıt verilmemesi, şaibeye yol açacak keyfi uygulamalar
dan kesinlikle kaçınılması,
c) Bölge Müdürü Necdet ÖZGEN'in Bölge Müdür Yardımcılarının görev dağılımı ile ilgili
25.6.1992 + 3932 sayılı talimatının iptal edilerek, bu konuda Genel Müdürlüğün 4.9.1991 + 4337
sayılı talimatının uygulamaya konulması,
d) Bölge bünyesinde yapılacak atamalarda Genel Müdürlüğün yetkili olduğu yolundaki
10.6.1991 + 2962 sayılı faks talimatını dikkate almaksızın, İstanbul Bölge Müdürü Necdet ÖZ
GEN'in Bölge ve bağlı ünitelerinde yaptığı keyfi atamaların geçersiz olduğu, bu nedenle de Nec
det ÖZGEN'in Genel Müdürlük onayına dayanmaksızın Bölge bünyesinde ve bağlı ünitelerde,
yaptığı uygulama ile durumlarında tayin ve görev yönünden değişik olan personelin, derhal asli gö
rev ve görev yerlerine döndürülmesi,
e) Bundan böyle geçici lojman tahsislerinde kesinlikle Genel Müdürlük onayı alınması, Genel
Müdürlük onayı olmaksızın halen lojmanlarda ikamet eden personel varsa, bunların en kısa zaman
da lojmandan tahliyesinin sağlanması,
hususlarında İstanbul Bölge Müdürlüğüne talimat verilmesini,
2- Necdet ÖZGEN'in oluşturduğu pazarlama ekiplerinde görevli personelin, nitelik yönünden
durumlarının Genel Müdürlükçe değerlendirilmesi, aranan niteliğe haiz olmayanların eski görevle
rine iade edilmesini,
3- Yukarıda belirtilen fiilleri nedeniyle İstanbul Bölge Müdürü Necdet ÖZGEN hakkında ida
ri bir işlem yapılıp yapılmayacağının Makam tarafından belirlenmesini,
4- Kredili transit akaryakıt almak üzere Ofise başvuran liman bayilerinden 250.000 US Dolar
teminat istenmesi bayiler yönünden sıkıntı yarattığı müşahade olunduğundan, satışlarımızı da
olumsuz yönde etkileyebilecek bu durumun giderilmesini teminen sözkonusu teminat miktarının
yeniden değerlendirilmesini,
teklif etmişlerdir. (Ek: 144)
Bahsekonu Müfettiş raporunda belirtilen İstanbul Bölge Müdürü Necdet ÖZGEN hakkında
idari bir işlem yapılıp yapılmayacağının makam tarafından belirlenmesi hususundaki önerilerinin
dışındaki diğer müfettiş tekliflerinin ilgili birimlerce yerine getirilmesi hususunda Genel Müdür ta
rafından talimatlar verilmiştir. (Ek: 144)
Bölge Müdürü Necdet ÖZGEN'in görevden alınması konusunda Müfettişlerce açık bir teklif
getirİlmeyip bu husustaki takdir yetkisinin Genel Müdüre bırakılması üzerine, Genel Müdür M.Korel AYTAÇ tarafından Bölge Müdürü Necdet ÖZGEN'in rapor tarihinden yaklaşık 7 ay Şubat
1992 ayında göreve başlaması ve Müfettişlerce bu raporda fiili Ofis kaybının dolayısıyla yolsuzluk
olayının olmadığının belirlenmesi dikkate alınarak, Necdet ÖZGEN'in şimdilik görevinde kalma
sı, ancak, raporda belirtilen konularda dikkatinin çekilmesi talimatı verilmiş ve bu talimatın gereği
yerine getirilmiştir. (Ek: 144)
D DİĞER KONULAR
^İSKENDERUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDE CEREYAN EDEN OLAYLAR İLE İS
KENDERUN ESKİ BÖLGE MÜDÜRÜ HAKKINDAKİ İDDİALAR.
10/5 sayılı TBMM Araştırma Komisyonu adına soruşturma yapan Başbakanlık Müfettişleri
R.Tarık LÜLEÇ, Ahmet MUTLU ve Mehmet ÖZTÜRK tarafından düzenlenen 23.8.1996 tarih ve
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-21224/96-9 sayılı raporda iskenderun Bölge ve Ahmet ALPER ile ilgili olarak; İhalelerin çoğunun Turuvay Şirketine verildiği, Sosyal Tesislerde yapılan bir düğünde PKK şarkılarının söylendiği, PKK
renkli tankerlere öncelik verildiği, Tüpraştan alınan malzemelere katkı maddesi katıldığı ve ülkeye
kaçak sokulan akaryakıtla değiştirilerek Petrol Ofisi depolarına nakledildiği, Mehmet Emin DE
ĞER tarafından nakledilen akaryakıtın katkılı olduğu ve bu konuyla bağlantılı olarak Adana Hava
İkmal Şefi Nafi TOSUN'un görevden alınarak yerine Ökkeş SİYAHOĞLU' nun siyasi olarak atan
dığı konuları incelenmiş ve inceleme sonucunda Ahmet ALPER hakkında idari, inzibati, cezai yön
den bir teklif getirilmemiştir. (Ek:22)
'
10/160 sayılı TBMM Araştırma Komisyonumuza İskenderun Bölge eski Müdürü Ahmet AL
PER ile ilgili olarak yukarıdaki iddiaların dışında intikal eden iddiaların Komisyonumuzca detaylı
bir şekilde ele alınarak incelenmesi zarureti doğmuştur.
Aşağıda ayrıntılarıyla belirtilen iddialarla ilgili olarak POAŞ Müfettişlerince inceleme ve so
ruşturmanın yapıldığı, bunun dışında sözkonusu iddiaların yeniden gündeme gelmesiyle Başbakan
lık Müfettişleri Muhsin BİÇER ile Selahaddin ERGÖNENÇ POÂŞ'ta yapılan yolsuzluklarla ilgili
olarak düzenledikleri 17-11.1995 tarih ve 17-3 sayılı raporlarında bu iddiaları tekrar detaylı bir şe
kilde ele alarak incelemişler ve tesbitlerini raporlarına dercetmişlerdir. (Ek:35)
POAŞ İskenderun Bölge Müdürü Ahmet ALPER'le ilgili olarak Başbakanlık Müfettişleri dü
zenledikleri 11.7.1995 tarih ve 17-3 sayılı raporlarında aynen şu hususlara yer vermişlerdir.
1- POAŞ Teftiş Kurulunca yapılan çalışma sonucunda düzenlenen rapor üzerine alınan Genel
Müdürlük onayında (Rapor Ek: 233) Bölge Müdürlüğü sahasında bulunan akaryakıt tanklarının ta
ban ve iç kısımlarının kumla temizlenmesi ve epoxi evsaflı boya ile boyanması ihalesinin, daha ön
ce ilan edildiği üzere 7.9.1993 günü yapılmadığı ve 8-10.9.1993 günlerinde ihalenin gerçekleştiri
lemediğine dair bilgiler kendisine arzedildiği halde duruma el koyarak ihaleyi sonuçlandırmak yö
nünde herhangi bir girişimde bulunmamak, olaya kayıtsız kalmak ve basiretsiz bir yönetim tarzı
sergilemek, sözkonusu ihalenin, hiçbir sebep yokken geç yapılmasından dolayı mahalli yayın ya
pan İskenderun Genç TV kanalında belirli kişilere menfaat temin edildiğine dair çeşitli iddiaların
yayınlanmasına zemin hazırlamak suretiyle sorunlara ilgisiz kalan ve sorumluluk bilincinde hare
ket etmeyerek Ofisi kamuoyu nezdinde şaibe altında bırakmak, ayrıca, Bölge Müdürlüğünce hazır
lanan projeye istinaden, Genel Müdürlükçe, lokal ve misafirhane bahçesi çevre betonarme duvar
larının sel suyu ve dalgaların menfi tesirlerinden korunması amacıyla mevcut dolgunun 666.000
m3 dolgu malzemesi ile desteklenmesi için verilen yetkiyle alınan taş dolgu malzemelerin, işin pro
jesine aykırı olarak bölgece yaptırılan plaja taş gelmesini önlemek üzere iskelenin kuzeyinden, de
niz içerisine dökülmesini sağlamak suretiyle muhtelif tarihlerde yayınlanan Başbakanlığın tasarruf
tedbirlerine ilişkin genelgesine aykırı davranmak, daha sonra işin projesine uygun yapıldığından
bahisle tanzim edilen sözkonusu belgeleri onaylayarak bir anlamda Genel Müdürlüğü yanıltmak fi
illerini işleyen İskenderun Bölge Müdürü Ahmet ALPER'İn, vazifesini ifasında kayıtsızlık, dikkat
sizlik ve teehhür gösterdiği sabit olmakla, bahse konu fiillerin işlendiği tarihte yürürlükte bulunan
POAŞ Memur ve Hizmetliler Yönetmeliğinin 33/d maddesi hükmü uyarınca "İHTAR" cezası ile
tecziye edilmesi kararlaştırılmıştır.
2- POAŞ Teftiş Kurulunca yapılan çalışma sonucunda düzenlenen rapor üzerine alınan Genel
Müdürlük onayında (Rapor Eki: 234) talebi üzerine Muş Bayii Kadri SABUNCUOĞLU'na Bat
man Bölge Müdürlüğünce 7.4.1992 tarihinde 2 tanker, 8.4.1992 tarihinde de 1 tanker, İskenderun
Bölge Müdürlüğünce de 7.4.1992 tarihinde 3 tanker, 9.4.1992 tarihinde 2 tanker ve 10.4.1992 tari
hinde 2 tanker olmak üzere toplam 10 tanker akaryakıt verildiği, ayrıca İskenderun Bölge Müdür
lüğünce 8.4.1992 günü 74.667.836.-TL.lik (KDV hariç) kredili madeniyağ teslimatında bulunuldu
ğu, ancak, sözkonusu 10 tanker akaryakıt ve madeniyağ satışına ilişkin 6 adet bayi çekinin tamaTürkiye Büyük Millet Meclisi
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duğu, olayı müteakip karşılıksız çek bedellerinin tahsili için Hukuk Müşavirliğince takibata geçil
mesi üzerine bayiin borcunu kabul ettiği, ancak, henüz ödemede bulunmadığı, vesair hususlar be
lirtilerek; sorunlara ilgisiz davranan, sorumluluk bilinciyle hareket etmeyerek olayların arkasında
kaldığı anlaşılan ve Ofis zararını önleyecek tedbirler almayan İskenderun Bölge Müdürü Ahmet
ALPER, Bölge Müdür Yardımcısı Süleyman ERDOĞAN ve Ticaret kısım Amiri H.Murat TU
RAN'm görevlerine devam veya bu görevlerinden alınıp alınmaması konusunda Makamca bir ka
rar istihsal edilmesini Bölge Müdürü Ahmet ALPER ile Bölge Müdür Yardımcısı Süleyman ERDOĞAN'ın Bölge Müdürlüğünde koordineyi sağlamaları, bütün birim yetkilileriyle işbirliği için
de bulunmaları, servis işlemlerinin gidişatıyla ilgili olarak kontrol görevlerini eksiksiz yerine getir
meleri konusunda, yazılı olarak uyarılmaları kararlaştırılmıştır.
3- Ahmet ALPER imzasıyla Genel Müdüre gönderilen 1.11.1994 günlü yazıda (Rapor Eki:
253) Habur gümrük kapısından küçük araçlar için 1500 litre, büyük araçlar için 2000 litre motorin
girişine müsaade edilmişken her aracın 10.000 litre motorin getirdiği, bu şekilde getirilen motori
nin piyasada POAŞ fiyatlarının 3/4'ü fiyatla satışının yapıldığı, faturasız ve irsaliyesiz olan moto
rin için yasal belge sağlanması gerektiği, bunun için POAŞ faturalarının kullanılabileceği, bu ne
denle sayıları belli olmayan kullanılmakta olan faturaların toplanarak kilit altında muhafaza edil
mesi vesair önerilerde bulunulmuş, ancak gerekli önlemi almadığı için yaklaşık bir ay sonra (78.12.1994) 79 takım fatura (79 adet) İskenderun Bölge Müdürlüğünden çalınmış, Emniyet Müdür
lüğüne duyuruda bulunulmuştur. (Rapor Eki: 241- 246,254-262). Genel Müdür M.Korel AYTAÇ,
Ahmet ALPER'in bildirdiği basit nitelikteki olayın Bölge Müdürünün görev yetki ve sorumluluğu
çerçevesinde çözümlenmesi gerektiğini lüzumlu tedbirlerin alınması için şifahi talimat verdiğini
belirtmektedir. (Rapor Eki: 175,176)
4- Ahmet ALPER'in Bölge Müdür Yardımcısı Alaattin BEKMEZOĞLU'na fiili saldırıda bu
lunduğu anlaşılmaktadır. (Rapor Eki: 265 ve ekleri)
5- Ahmet ALPER İskenderun Bölge Müdürlüğü lokalini nakliyeci M.Emin DEĞER'e düğün
yapmak üzere tahsis etmiştir. Ahmet ALPER'in de katıldığı düğün sırasında silahlarla ateş edildi
ği, meskun mahallin huzurunun bozulduğu, akaryakıt tanklarına yakın olan mahalde ateş edilmesi
nedeniyle tesislerin riske sokulduğu, POAŞ Teftiş kurulunca yapılan soruşturmalar üzerine düzen
lenen raporlar, Genel Müdürlük onayları, İçişleri Bakanlığının yazısı ve ilgililerin beyanlarından
anlaşılmaktadır. (Rapor Eki: 232,233,265,268,270,271,304)
6- Ahmet ALPER'in, İçişleri Bakanlığının yazısında ve POAŞ Genel Müdürlüğü Savunma
Sekreterliği yazılarında terör örgütü PKK adına faaliyetleri nedeniyle iki defa yakalanıp gözaltına
alınan Seydo AKSOY isimli işçiye işçilerin kontrol ve puvantörlüğü ile ilgili görevi verdiği anla
şılmakta, hakkında görevine başlatılarak gözetim altında çalıştırılmasının uygun olacağına dair ka
naat belirtilen adı geçene sözü edilen görevin verilmesinin kendisi ve bölge personeli yönünden sı
kıntı yarattığı açıktır. (Rapor Eki: 269-271)
Yukarıda 6 başlık altında belirtilen nedenlerle İskenderun eski Bölge Müdürü Ahmet AL
PER'in İskenderun'da görev yaptığı dönemde POAŞ'ın ticari itibarı olumsuz şekilde etkilenmiştir.
Dolayısıyla, Ahmet ALPER'in İskenderun Bölge Müdürlüğü görevinden alınması isabetli olmuş,
esasen adıgeçene POAŞ gibi ticari bir kuruluşta yöneticilik yaptırılmasının uygun olmayacağı,
atanmış olduğu Samsun Bölge Müdürlüğü görevinden de alınarak yöneticilik dışında başka bir gö
reve alınmasının yerinde olacağı düşünülmektedir.
Buraya kadar açıklanan hususlara yer verilen ve Başbakanlık Müfettişleri Muhsin BİÇER ile
Selahattin ERGÖNENÇ tarafından düzenlenen 11.7.1995 tarih ve 17-3 sayılı rapora ait 27.11.1995
tarih ve 109 sayılı olur dönemin Başbakanı Sayın Tansu ÇİLLER tarafından gereği yapılmak üzeTürkiye Büyük Millet Meclisi
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revden alınmış, ancak, görevden alınma gerekçesi konusunda Olur'da hiçbir açıklamaya ve mesne
de yer verilmeyerek Bölge Müdürlüğü ücretiyle Genel Müdürlük uzmanı olarak atanmıştır.
(Ek:35,l 13,145)
Bu arada, mesnetsiz bir şekilde aynı konu içine dahil edilerek görevden alınmak suretiyle mağ
dur edilen Başmüfettiş Şükrü GÖKSU'nun durumunun açıklanması gerekmektedir. Zira,
28.12.1995 tarihinde Başbakan tarafından onaylanan 27.11.1995 tarih ve 109 sayılı olur gereği gö
revden alınan Ahmet ALPER için düzenlenen 29.5.1996 tarih ve 681 sayılı Genel Müdürlük
Olur'unda görevden alınma gerekçesi yazılmazken, anılan Başbakanlık Olur'unda görevden alın
ması vb. teklifi bulunmayan Başmüfettiş Şükrü GÖKSU için görevden alınmasına yönelik hazırla
nan 11.6.1996 tarih ve 858 sayılı Genel Müdürlük Olur'unda gerçeğe aykırı olarak görevden alın
masına Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının 27.11.1995 tarih ve 109 sayılı Olur'u gerekçe
gösterilerek Başmüfettişlik görevinde almış olduğu ücreti oldukça düşürülmek suretiyle APK Da
ire Başkanlığı emrine Tetkik Uzmanı olarak atanmış ve bu Olur POAŞ Genel Müdürü Hayrullah
Nur AKSU tarafından 10.6.1996 tarihinde onaylanmıştır. Gerçeğe aykırı düzenlenen bir Olur ile
haksız bir şekilde görevden alınan Başmüfettiş Şükrü GÖKSU idari işlemin iptali talebiyle Anka
ra 1. İdare Mahkemesine açmış olduğu davayı kazanmış ve yaklaşık 10 ay sonra 10.4.1997 tarih ve
651 sayılı Genel Müdürlük Oluru ile tekrar Başmüfettişlik görevine dönmüştür.
(Ek: 145,113,146,147 )
İskenderun eski Bölge Müdürü Ahmet ALPER'in görevden alınmasının yanısıra yeniden POAŞ gibi ticari bir kuruluşta yöneticilik yaptırılmaması konusunda dönemin Başbakanı Sayın Tansu
ÇİLLER tarafından 28.12.1995 tarihinde onaylanan 27.11.1995 tarih ve 109 sayılı Başbakanlık
oluruna rağmen, Ahmet ALPER çok yakın arkadaşı Ve aile dostu olduğu bilinen POAŞ Teftiş Ku
rulu Başkanı Vedat ASLAN'ın gayretleri ile bu kez POAŞ Yönetim Kurulunun 12.3.1997 tarih ve
97.7/20 sayılı kararı ile Batman Bölge Müdürü olarak atanarak yeniden yöneticilik görevine dön
müştür. (Ek: 113,148 )
Personel atamalarına ilişkin teklifleri ve yazışmaları yapmak POAŞ Personel Daire Başkanlı
ğının görevi olmasına karşın, POAŞ Teftiş Kurulu Başkanı Vedat ASLAN, Ahmet ALPER'in ye
niden İskenderun Bölge Müdürü olabilmesi için yetkisini aşarak gerçeğe aykırı belge düzenlemiş,
böylelikle gerek POAŞ Genel Müdürünü, gerek Özelleştirme İdaresi Başkanlığını ve gerekse PO
AŞ Yönetim Kurulu Üyelerini yanıltmıştır. Zira Vedat ASLAN, Ahmet ALPER'in İskenderun Böl
ge Müdürlüğüne atanması için Özelleştirme İdaresi Başkanlığına gönderilmek üzere hazırladığı
12.12.1996 tarih ve 27401/5681 sayılı yazıda; İskenderun Bölge Müdürlüğünün ve eski Bölge Mü
dürü Ahmet ALPER'in bazı işlemlerini inceleyen TBMM 10/5 Araştırma Komisyonu Başkanlığın
dan gönderilen yazı ve eki raporda Ahmet ALPER hakkında idari, inzibati, cezai yönden bir tedbir
ve teklif getirilmediğini, bu nedenle Ahmet ALPER'in İskenderun Bölge Müdürü olarak atanma
sını teklif etmiş ve Genel Müdür Hayrullah Nur AKSU'ya da bu yazıyı imzalatarak yazının Özel
leştirme İdaresi Başkanlığına gönderilmesini sağlamıştır. (Ek: 149 ) Bu yazıyı imzalaması sebe
biyle Genel Müdüre kusur atfetmek mümkün değildir. Çünkü kendisine bağlı yaklaşık 20 Daire
Başkanlığının işlemlerinin detayını bilmesi beklenemez. Dolayısıyla bu yazı konu hakkında Genel
Müdür yanıltılmak suretiyle imzalattırılmıştır.
Bahse konu edilen yazı POAŞ Genel Müdürlüğüne talimat olarak gönderilen 27.11.1995 tarih
ve 109 sayılı Başbakanlık Olur'una aykırı olarak hazırlanmasının yanısıra yanıltma amacına yöne
lik olarak düzenlenmiştir. Zira, bu yazıda, 27.11.1995 tarih ve 109 sayılı Başbakanlık olurunda ku
surlu bulunan Ahmet ALPER'in bu kusurlu fiillerinin 10/5 sayılı TBMM Araştırma KomisyonunTürkiye Büyük Millet Meclisi
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izlenimi verilmiştir. Oysa, İskenderun Bölge ile Ahmet ALPER hakkında 10/5 sayılı TBMM Araş
tırma Komisyonunun incelemeye aldığı konular ile Başbakanlık Müfettişi 6rince yapılan soruştur
mada kusurlu görülerek görevden alınması ve bir daha yöneticilik görevi verilmemesi istenen
28.12.1995 tarihinde de Başbakan tarafından onaylanan sözkonusu soruşturmada ele alınan konu
lar (sosyal tesislerde yapılan düğün konusu hariç) bu bölümün ön kısmında da yer aldığı üzere ta
mamen farklıdır.
Hal böyle olunca, POAŞ Teftiş Kurulu Başkanı Vedat ASLAN, Ahmet ALPER'in yeniden
Bölge Müdürü, dolayısıyla yöneticilik görevine atanmasını sağlamak amacıyla yetkisi dışında ida
ri işlemler yaparak gerçeğe aykırı belge düzenleyerek 27.11.1995 tarih ve 109 sayılı Başbakanlık
Oluruna aykırı hareket etmek suretiyle kasıtlı olarak görevini kötüye kullanmıştır. Bu hareketiyle
de Başbakan onayını hiçe sayarak keyfi bir davranış sergilemiştir.
Bu bölümde ayrıca, şu anda Batman Bölge Müdürü olarak görev yapan Ahmet ALPER'in
10/160 sayılı TBMM Araştırma Komisyonumuzu yanıltmaya yönelik açıklamalarına değinmek is
tiyoruz. Ahmet ALPER Komisyonumuza bilgi vermesi amacıyla çağırıldığı 29.4.1997 günü yaptı
ğı açıklamalarda;
1- Mayıs 1996 tarihinde Genel Müdürün ve şahsının karşılıklı iradesiyle Bölge Müdürü göre
vinden Genel Müdürlük Uzmanlığı görevine atandığını belirtmesine karşın, Ahmet ALPER'in Ge
nel Müdürlük Uzmanlığına atanmasına ilişkin herhangi bir talep dilekçesini yazmadığı gibi kendi
iradesi dışında 29.5.1996 tarih ve 681 sayılı Genel Müdürlük Olur'u ile Bölge Müdürlüğü görevin
den alınıp uzman olarak atandığı,
2- İskenderun'da görev yaparken boru hatlarının ve ayaklarının korunması gayesiyle oraya bir
taş blokajının yapılmasını istediğini, Genel Müdürlükçe bu konuda kendilerine yetki verildiğini,
sözkonusu taşların bir kısmının farklı yere döküldüğünü, sadece bu konuda soruşturma geçirdiği
ni, ayrıca Bölge Lokalinde yapılan Mehmet Emin DEĞER'in çocuğunun düğününde silah atılma
sı, mesken mahallin huzurunun bozulması, akaryakıt tanklarının riske sokulması konularının kesin
likle yalan olduğunu, böyle bir şeyin asla olmadığını beyan etmesine karşın, gerek POAŞ Müfet
tişleri, gerekse Başbakanlık Müfettişlerinin Ahmet ALPER hakkında pekçok konuda soruşturma
yaptıkları ve bu soruşturma sonucunda görevden alınmaya kadar varan idari ve inzibati sonuçlara
gidildiği, bu konularda Başbakan onayını havi 27.11.1995 tarihli ve 109 sayılı Başbakanlık
Olur'unun yanısıra iddiaların ve incelemelerin yeraldığı 10/5 sayılı TBMM Araştırma Komisyonu
raporunun düzenlendiği, ayrıca POAŞ Müfettişlerince düzenlenen pekçok soruşturma raporlarının
bulunduğu, bütün bunların yanısıra bölge lokalinde yapılan düğün konusundaki iddiaların doğru ol
duğu, bu durumun POAŞ Müfettişleri ve Başbakanlık Müfettişlerincee belge, ifade ve Emniyet is
tihbarat birimlerinin raporlarıyla ispatlandığı,
anlaşılmıştır.(Ek: 150)
10/160 sayılı TBMM Araştırma Komisyonumuzca şu anda POAŞ Batman Bölge Müdürü ola
rak görev yapan Ahmet ALPER ile ilgili bu bölümde ortaya konulan tesbitler ve değerlendirmeler
sonucunda; dönemin Başbakanı Sayın Tansu ÇİLLER tarafından 28.12.1995 tarihinde onaylanan
27.11.1995 tarih ve 109 sayılı Başbakanlık Olur'unda da tal i matl andığı üzere Ahmet ALPER'in
Batman Bölge Müdürlüğü görevinden alınması ve adıgeçene POAŞ gibi ticari bir kuruluşta yöne
ticilik yaptınlmaması gerektiği neticesine varılmıştır.
DEĞERLENDİRME
İskenderun Bölge eski Müdürü Ahmet ALPER ile ilgili olarak 10/5 sayılı TBMM Araştırma
Komisyonunca ele alınan iddiaların dışında, 10/160 sayılı TBMM Araştırma Komisyonumuza inTürkiye Büyük Millet Meclisi
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şında sözkonusu iddiaların yeniden gündeme gelmesiyle Başbakanlık Müfettişlerince POAŞ'ta ya
pılan yolsuzluklarla ilgili olarak düzenlenen 17.11.1995 tarih ve 17-3 sayılı raporda bu iddiaların
tekrar detaylı bir şekilde ele alınarak incelendiği anlaşılmıştır. Sözkonusu raporda Ahmet ALPER'le ilgili olarak özetle şu hususlara yer verilmiştir.
POAŞ Teftiş Kurulunca yapılan çalışma ve Genel Müdürlükten alınan onayda belirtildiği gi
bi, akaryakıt tanklarının temizlenmesi ve boyanması ihalesinin ilan edildiği gün ve takibeden gün
lerde yapılmadığı halde Ahmet ALPER'in olaya kayıtsız kalarak basiretsiz yönetim tarzı sergiledi
ği, ihalenin sebepsiz geç yapılmasından dolayı mahalli yayın yapan TV kanalında belirli kişilere
menfaat temin edildiğine dair iddiaların yayınlanmasına zemin hazırlayarak POAŞ'ı kamuoyunda
şaibe altında bıraktığı için disiplin cezasıyla tecziye edilmiş; POAŞ Teftiş Kurulu ve Genel Müdür
lük Onayında belirtildiği gibi, bir bayiye yapılan yakıt ve madeniyağ teslimatı karşılığı alman 6
adet çekin karşılıksız çıkması nedeniyle POAŞ zararının 598.406.644 TL. olduğu, sorunlara ilgisiz
davranarak sorumluluk bilinciyle hareket etmeyerek POAŞ zararını önleyecek tedbirleri almayan
Ahmet ALPER'in görevden alınıp alınmamasına karar verilmesi sonucuna varılmış ve ayrıca yazı
lı olarak uyarılmış; Habur gümrük kapısından yapılan motorin girişleri için yasal fatura temini ge
rektiğini ve bunun için POAŞ faturalarının kullanılabileceğini, faturaların kilit altında muhafaza
edilmesi gerektiğini, 1.11.1994 günü yazıyla Genel Müdüre bildirdiği halde gerekli önlemleri al
madığı için bir ay sonra 79 adet fatura Bölge Müdürlüğünden çalınmış, Emniyet Müdürlüğüne du
rumu bildirmiş; Bölge Müdür Yardımcısına fiili davranışta bulunmuş; Bölge Müdürlüğü Lokalini
düğün yapmak üzere tahsis ettiği ve katıldığı M.Emin DEĞER'in düğününde silahlarla ateş edil
miş, meskun mahallin huzuru bozulmuş, akaryakıt tanklarına yakın olan mahalde ateş edilmesi ne
deniyle tesisler riske sokulmuş; Terör örgütü PKK adına faaliyetleri nedeniyle iki defa yakalanıp
gözaltına alınan Seydo AKSOY isimli işçisi görevine başlatılarak gözetim altında çalıştırılmasına
dair kanaat belirtildiği halde kontrol ve puvantörlük görevi vermiş, bu durum hem adıgeçen hem
de bölge personeli yönünden sıkıntı yaratmıştır.
Yukarıda belirtilen nedenlerle iskenderun eski Bölge Müdürü Ahmet ALPER'in İskende
run'da görev yaptığı dönemde POAŞ'in ticari itibari olumsuz yönte etkilenmiştir. Dolayısıyla, Ah
met ALPER'in iskenderun Bölge Müdürlüğünden alınması isabetli olmuş, esasen adıgeçene POAŞ
gibi ticari kuruluşta yöneticilik yaptırılmasının uygun olmayacağı, atanmış olduğu Samsun Bölge
Müdürlüğünden de alınarak yöneticilik dışında başka bir göreve alınmasının yerinde olacağı düşü
nülmüştür.
Bahse konu, 11.7.1995 tarih ve 17-.3 sayılı olan Başbakanlık Müfettişlerince düzenlenen rapo
ra ait 27.11.1995 tarih ve 109 sayılı olur, dönemin Başbakanı Sayın Tansu ÇlLLER tarafından ge
reği yapılmak üzere 28.12.1995 tarihinde onaylanmıştır. Başbakan Onayı gereği görevden alınma
sı ve bir daha POAŞ'ta yöneticilik yaptırılmaması gereken Ahmet ALPER, bilgi ve mesnet yönüy
le noksan, düzenlenen 29.5.1996 tarih ve 681 sayılı Olur ile görevden alınmış ve Genel Müdürlük
Uzmanı olarak atanmıştır.
Ahmet ALPER'in Başbakanlık Olur'u gereğince bir daha yöneticilik görevine atanmaması ge
rekirken, adıgeçenin çok yakın arkadaşı ve aile dostu olduğu bilinen POAŞ Teftiş Kurulu Başkanı
Vedat ASLAN; mevzuata aykırı gayretleri ile 27.11.1995 tarih ve 109 sayılı Başbakanlık Olur'una
aykırı olarak belge düzenleyip gerçekleri gizleyerek başta POAŞ Genel Müdürü olmak üzere, Özel
leştirme idaresi Başkanlığını ve POAŞ Yönetim Kurulunu yanıltmak suretiyle Ahmet ALPER'in
Batman Bölge Müdürü olarak atanmasını sağlamıştır.
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- 217 Bu arada, Ahmet ALPER'in görevden alınmasını sağlayan 29.5.1996 tarih ve 681 sayılı Ge
nel Müdürlük Oluru hazırlanırken görevden alınma nedeni belirtilmeyerek eksik hazırlanırken, ay
nı konu içine dahil edilmek suretiyle 27.11.1995 tarih ve 109 sayılı Başbakanlık Olur'u mesnet
gösterilerek 11.6.1996 tarih ve 858 sayılı Genel Müdürlük Oluru ile görevinden alınan Başmüfet
tiş Şükrü GÖKSU'nun Ankara 1.İdare Mahkemesine açtığı davayı kazanması sonucunda Başmü
fettişlik görevine döndüğü anlaşılmıştır.
POAŞ Teftiş Kurulu Başkanı Vedat ASLAN, Ahmet ALPER'in yeniden Bölge Müdürü dola
yısıyla yöneticilik görevine atanmasım sağlamak amacıyla yetkisi dışında idari işlemler yaparak
gerçeğe aykırı belge düzenleyip 27.11.1995 tarih ve 109 sayılı Başbakanlık Olur'una aykırı hare
ket etmek suretiyle kasıtlı olarak görevini kötüye kullanmıştır. Bu hareketiyle de Başbakan onayı
nı hiçe sayarak keyfi bir davranış sergilemiştir.
Ahmet ALPER, 10/160 sayılı TBMM Araştırma Komisyonumuza, Bölge Müdürlüğü döne
minde sadece bir konuyla ilgili olarak soruşturma geçirdiği bunun dışında başkaca bir soruşturma
geçirmediği, Bölge Müdürlüğü görevinden alınarak uzmanlık görevine atanmasının Genel Müdür
ve şahsının karşılıklı iradesiyle gerçekleştiği şeklinde yalan beyanlarda bulunarak Komisyonumu
zu yanıltmaya çalışmıştır. Oysa, Ahmet ALPER hakkında gerek POAŞ Teftiş Kurulunca gerekse
Başbakanlık Teftiş Kurulunca pekçok soruşturma yapılmıştır. Ayrıca, Ahmet ALPER'in Bölge
Müdürlüğü görevinden uzmanlık görevine atanmasına ilişkin herhangi bir talep dilekçesi yazmadı
ğı gibi kendi iradesi dışında 29.5.1996 tarih ve 681 sayılı Genel Müdürlük Olur'u ile Bölge Mü
dürlüğü görevinden alınarak uzmanlığa atandığı anlaşılmıştır.
10/160 sayılı TBMM Araştırma Komisyonumuzca şu anda POAŞ Batman Bölge Müdürü ola
rak görev yapan Ahmet ALPER ile ilgili bu bölümde ortaya konulan tesbitler ve değerlendirmeler
sonucunda; dönemin Başbakanı Sayın Tansu ÇİLLER tarafından 28.12.1995 tarihinde onaylanan
27.11.1995 tarih ve 109 sayılı Başbakanlık Olur'unda da talimatlandığı üzere Ahmet ALPER'in
Batman Bölge Müdürlüğü görevinden alınması ve adıgeçene POAŞ gibi ticari bir kuruluşta yöne
ticilik yaptırılmaması neticesine varılmıştır.
2V % 86'SI PETROL OFİSİ MENSUPLARI SOSYAL GÜVENLİK VAKFINA. % 14'Ü
DE PETROL OFİSİ A.S. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT PETROL-TUR LTD.STİ.NİN

ZARARA UĞRATILMASI KONUSU;
Komisyonumuzca yapılan 11.4.1997 tarihli toplantıda, Petrol Ofisi Başmüfettişi Ali AKÇIN
tarafından, % 86 oranındaki hissesi Petrol Ofisi Mensupları Sosyal Güvenlik Vakfına, % 14 ora
nındaki hissesi de Petrol Ofisi A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait PETROL-TUR (Petrol ve Turizm Ti
caret ve Sanayi Ltd.Şti.) Limited Şirketine nakliyeci seçiminde birtakım usulsüzlüklerin yapıldığı,
böylece Petrol-Tur şirketinin zarara uğratıldığı hususunun ifade edilmesi üzerine, konuyla ilgili
açıklamalarda bulunması istenilmiştir. (Ek: 151,152)
Adıgeçen Ofis Müfettişi tarafından Komisyonumuza gönderilen 28.05.1997 tarihli yazı ve ek
leri incelenmiştir. Petrol Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünde meydana gelen yolsuzluk olaylarına
adı karışan ve Ofisi yaklaşık 24 Milyar TL. (ana para) dolandıran Hora Petrolün, Petrol Tur Şirke
tince işletilen Baltalimanı Akaryakıt İstasyonu nedeniyle adı geçen şirkete verilen zararla ilgisi ol
duğu anlaşılmış ve bu konunun da Komisyonumuz raporuna alınmasına gerek görülmüştür.
Ofis Müfettişi Ali AKÇIN tarafından Komisyonumuza verilen 28.05.1997 tarihli yazı ve ek
lerinde;
"Petrol Ofisi Mensupları Sosyal Güvenlik Vakfı, Ofis çalışanları tarafından 1971 yılında ku
rulmuş, Vakıf Ana Senedinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere faaliyetini bugüne kadar
sürdürmüş bir sosyal güvenlik teşkilatıdır. Yine Ana Senette belirtilen organları eliyle faaliyetini
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mektedir.
Mezkûr vakfın aidat gelirleri ve nemaları dışında önemli bir gelir kaynağı da iştiraki bulunan
PETROL-TUR (Petrol ve Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi) un yıllık karıdır. Bu şirketin
% 14 lük payı Petrol Ofisi A.Ş. Genel Müdürlüğüne, % 86 lık payı da Petrol Ofisi Mensupları Sos
yal Güvenlik Vakfına ait bulunmaktadır. Yıllık kar, hisseleri oranında ortaklara dağıtılmaktadır.
Vakfın 09.01.1993 tarihindeki Olağan Genel Kurulunda yapılan seçimler sonucunda; Yönetim
Kurulu Başkanlığına Kaya TANKUT, II. Başkanlığa Metin BALKIR, Genel Sekreterliğe.Vural
ERGİN, Muhasip üyeliğe Rıfat DURU, üyeliklere de Hasan ÖNKOL, Tamer YAKUT ve Nevzat
TÜRKÖZÜ seçilmişlerdir.
Yapılan bu görev taksimine göre; Hasan ÖNKOL, Nevzat TÜRKÖZÜ ve Metin BALKIR,
Vakfı temsilen PETROL-TUR LİMİTED ŞÎRKETİ'nin yönetici üyeliklerine getirilirken, Tamer
YAKUT da aynı şirketin denetçiliğine getirilmiştir.
Vakıf adına yapılan işlemlerde, temsilde ve diğer muamelelerde Vakıf Yönetim Kurulunun
yetkili olduğu ve bu yetkinin hangi konulan kapsadığı tek tek sıralanmıştır.
Mevcut Yönetim Kurulunun 25.6.1994 tarihinde yapılan yeni Genel Kurul Toplantısına kadar
aynen devam ettiği, sadece 24.2.1994 tarihinde Hasan ÖNKOL'un yerine bu tarihte Tahsin ALPER'in geldiği, Vakıf Yönetim Kurulu kararından anlaşılmaktadır.
25.6.1994 tarihinde yapılan seçimler sonucunda; M.Korel AYTAÇ, Kaya TANKUT, N.Nimet
ÖNAL, Rıfat DURU, Metin BALKIR, Vural ERGİN ve Necati ERDEN yönetim kuruluna seçil
mişler, M.Korel AYTAÇ Vakıf Başkanlığına getirilirken, Kaya TANKUT da II. Başkanlığa seçil
miştir.
Vakfı temsilen Metin BALKIR, Rıfat DURU ve Vural ERGÎN PETROL-TUR LİMİTED
ŞİRKETİ Yönetim Kurulu üyeliklerine getirilirken, Denetçiliğe de Necati ERDEM atanmıştır.
Vakıf Yönetim Kurulu üyelerine de temsil, işlemleri yapma, sair konularda da çeşitli şekiller
de imza yetkisi tanınmıştır.
Görüleceği üzere Yönetim Kurulu kendi arasında yaptığı toplantılarda başkanı, II. başkanı ve
diğer üyeleri belirlediği gibi iştiraki bulunan PETROL-TUR LİMİTED ŞİRKETİ temsilcilerini,
yöneticilerini de seçmektedir.
Seçilen son yönetim kurulunun göreve başlamasından yaklaşık 3-4 ay sonra Petrol Ofisi Mü
fettişlerinin ve seçilen yeni yöneticilerce bilahare atanan şirket ortaklar kurulu üyelerinin çalışma
ları, incelemeleri ve denetlemeleri üzerine, % 86 payı POAŞ,Mensupları Sosyal Güvenlik Vakfı
na, % 14'lük payı da POAŞ Genel Müdürlüğüne ait PETROL-TUR LİMİTED ŞİRKETİ adına nak
liye yapan bazı nakliyecilerin mezkûr şirketi dolandırdıkları, dolayısıyla POAŞ ile VAKFI zarara
uğrattıkları anlaşılmıştır.
Şöyleki:
1- PETROL-TUR LİMİTED ŞİRKETİNE nakliye yapan ancak ilişkileri 1995 yılında kesilen,
şirketle ilişkilerinin kesildiği ortaklar kurulu kararıyla da tescil edilen Bilgiç Petrol Ltd.Şti. Aziz
BİLGİÇ hakkında Aralık 1995 ayında, Ankara Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açılmıştır..
Sözkonusu dava dilekçesi ve ekindeki belgelerden de anlaşılacağı üzere; Bilgiç Petrol'ün
PETROL-TUR LİMİTED ŞİRKETİ'ne toplam 154.226 kg. kalorifer yakıtı borcu olduğu, PET-.
ROL-TUR'un çeklerini keşide ederek ve adıgeçen şirketin mal alımını sağlayan sipariş mektupla
rını kullanarak PETROL-TUR adına yakıt aldığı, bu mal bedelinin ve nakliye ücretlerinin şirketçe
hem Ofis depolarına hem de nakliyeci Bilgiç Petrole ödendiği ancak, karşılığı olan mal tesellüm
belgeleri ve yakıt getirilmediğinden bu malların nakliyeci firmada kaldığı, malların nakliyeci tara
fından satılarak bedelinin alındığı açık ve net bir şekilde belgelenmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 352)

- 2 1 9 -

. . . •

Bu işlem sonucunda Vakfın ve POAŞ'ın kaybı dava tarihi olan 1995 yılı kalorifer yakıtı fiyat
larıyla toplam 2.034.395.106.- liradır.
Sözkonusu dava Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin E. 1997/503.K. 1997/939 sayılı kararıyla onanarak PETROL-TUR lehine, nakliyeci Bilgiç Petrol aleyhine sonuçlanmıştır.
2- Aynı şekilde, PETROL-TUR LİMİTED ŞİRKETİ ile ilişkisi 1995 yılında kesilen Adalet
Petrol Turizm Ticaret Ltd.Şti. aleyhine 1995 yılı Aralık ayında Ankara Asliye Ticaret Mahkemesi
nezdinde dava açılmıştır.
Dava dilekçeşiyle eki belgelerin tetkikinden de anlaşılacağı üzere; PETROL-TUR LİMİTED
ŞİRKETİ 'nin sipariş mektuplarıyla ve banka çekleriyle POAŞ depolarından aldığı 78.290 kg. ka
lorifer yakıtı ile 3.100 litre motorini, nakliyeci sıfatıyla şirketin müşterilerine teslim etmeyerek ve
tesellüm belgelerini getirmeyerek kendi şirketi adına müşterilere satmış, nakliye ücretini PETROLTUR'dan aldığı ve PETROL-TUR'ca Ofis'e mal bedeli ödendiği halde anılan şirket, dolayısıyla
POAŞ Genel Müdürlüğüyle Petrol Ofisi Mensupları Sosyal Güvenlik Vakfı zarara uğratılmıştır.
Bu fiil sebebiyle PETROL-TUR'un dolayısıyla ortaklarının dava tarihi olan 1995 yılı fiyatla
rıyla zararı toplam 922.863.432.- liradır.
Dava karar aşamasında olup, mahkemece iki kez görevlendirilen bilirkişi heyeti PETROLTUR Şirketi lehine rapor düzenlemiştir.
1994 yılı Haziran ayında yapılan Vakıf Genel Kurulunca seçilen yeni yönetim kurulunun PET
ROL-TUR LİMİTED ŞİRKETİ'ne atadığı ve daha sonra değiştirdiği Şirket Ortaklar Kurulu Üye
lerince düzenlenen bir tutanakta;
PETROL-TUR ŞİRKETİ'nin eski müdürü tarafından alınan şirket karar defterinin geri getiril
mediği, yeni bir karar defterinin düzenlemesine ihtiyaç olduğu, açıkça belirtilmiştir. Dolayısıyla,
1993-1994 yılları arasında PETROL-TUR ŞİRKETİ'ni yöneten ve gerek vakıf gerekse POAŞ tem
silcilerinden oluşan ortaklar kurulu kararlarının ne olduğu bilinememektedir.
1993 yılında Vakjf Yönetim Kurulunca atanan Metin BALKIR, Nevzat TÜRKÖZÜ ve Hasan
ÖNKOL'un (bilahare istifa etmiştir.) ve şirket müdürü Zeki CANATALI'nın yukarıda belirtilen ve
PETROL-TUR'a dolayısıyla POAŞ ile Vakfın zararına yolaçan nakliyecilerin davranışlarını gözar-'
di ettikleri, aynı şekilde Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Kaya TANKUT ile Rıfat DURU, Nevzat
TÜRKÖZÜ ve Tamer YAKUT'un da Vakfın % 86 oranında iştiraki olan şirketin, dolayısıyla üye
lerinin zarar görmelerine kayıtsız kaldıkları, Vakfı temsilen atadıkları Yönetim Kurulu (Ortaklar
Kurulu) üyelerinin davranışlarından ve işlemlerinden dolayı sorumlu olmaları gerektiği açık bir
gerçektir..
Ayrıca Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Kaya TANKUT'un aynı zamanda 1992 yılından bu ya
na POAŞ Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı ve PETROL-TUR LİMİTED ŞİRKE
Tİ'nin % 14'lük payının POAŞ'a ait olduğu hususunun dikkate alınması gerektiği kanaatindeyiz.
PETROL-TUR LİMİTED ŞİRKETİ ile ilgili bir konuda Aktif Petrol'den olan alacağı ve bu
konuda açılmış bulunan davalardır. Bu konu ile ilgili olarak düzenlenmiş bir müfettiş raporu da bu
lunmaktadır.
3- Aktif Petrol'ün PETROL-TUR'ıı Dolayısıyla Petrol Ofisi Mensupları Sosyal Güvenlik
Vakfıyla POAŞ'ı Zarara Uğratması:
•
•
'
.
.
'
İstanbul Belediyesiyle POAŞ'ın iştiraki bulunan BEL-PET Akaryakıt ve Müştakları
Tic.Ltd.Şti.'nin İstanbul Baltalimanı'nda bulunan akaryakıt İstasyonu 5 yıl süreyle aylık taksitler
le PETROL-TUR LİMİTED ŞİRKETİ'ne kiraya verilmiş ve bu konuda bir işletme (Kira) sözleş
mesi imzalanmıştır. Bu sözleşme 10.7.1991 tarihinde imzalanmış, akaryakıt istasyonu da PET
ROL-TUR tarafından bu tarihte çalıştırılmaya başlanmıştır.
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tarafından AKTİF PETROL LİMİTED ŞİRKETİ'ne (Aktif Sanayi Tic.Ltd.Şti.ne) İşletme (Kira)
sözleşmesi uyarınca devredilmiştir. Bu konudaki sözleşme tarihi 16.11.1993 olup, geçerliliği de
1.10.1993 tarihidir. Sözleşmeyi PETROL-TUR adına Şirket Müdürü Zeki CANATALI imzalamış
tır.
Bu arada, BEL-PET ŞİRKETİ 27.2.1994 tarihinde akaryakıt istasyonunu PETROL-TUR Lİ
MİTED ŞİRKETİ'nden, dolayısıyla kiracı AKTİF PETROL LTD.ŞİRKETİ'nden geri almış, 5 yıl
lık kira müddeti tamamlanamamıştır.
1994 Haziran ayında yapılan Vakıf Genel Kurulunca seçilen yeni yönetim kurulunun ve Va
kıf Başkanı M.Korel AYTAÇ'ın talimatı üzerine PETROL-TUR LİMİTED ŞİRKETİ tarafından
(Dolayısıyla kiracısı Aktif Petrol tarafından) işletilmiş bulunan bu akaryakıt istasyonunun işlemle
ri Ofis Müfettişi tarafından incelenmiş ve 23.1.1995+103/1 sayılı rapor düzenlenmiş, raporun öze
ti mahiyetinde olmak üzere de POAŞ Genel Müdürlük oluru hazırlanmıştır.
Sözkonusu raporda ve Genel Müdürlük olurunda; gerek PETROL-TUR LİMİTED ŞİRKETİ
tarafından bizzat işletildiği dönemde gerekse AKTİF PETROL eliyle işlemlerin yürütüldüğü dö
nemde çok sayıda usulsüz işlemin olduğu, PETROL-TUR'un dolayısıyla POAŞ Genel Müdürlü
ğüyle Petrol Ofisi Mensupları Sosyal Güvenlik Vakfının zarara uğratıldığı, akaryakıt noksanlığı ol
duğu, demirbaş tutanağının olmadığı, AKTİF PETROL eliyle işletilen istasyonda çalışan persone
lin PETROL-TUR'un personeli gibi gösterildiği ve her türlü personel giderinin PETROL-TUR'dan
ödendiği, AKTİF PETROL ile ilgili faaliyetlerin, alımların, satışların, gelir ve giderlerin PETROLTUR LİMİTED ŞİRKETİ'nin muhasebe kayıtlarında gösterildiği, PETROL-TUR ŞİRKETİ'nin si
pariş mektuplarıyla banka çeklerinin kullanıldığı, AKTİF PETROL'ün bir bayii olmadığı dolayı
sıyla akaryakıt alımında kendi adına çek kullanamadığı, ancak akaryakıt istasyonunun böyle bir şir
kete devredildiği, işlemlerin ise PETROL-TUR üzerinden yapıldığı,
İstasyonunun AKTİF PETROL'ün işletmesinde bulunduğu 1.10.1993-30.7.1994 tarihleri ara
sında Ofis ünitesi yerine HORA PETROL, AY SİN PETROL, KORKMAZLAR PETROL'den
akaryakıt ve madeniyağ aldığı, bu şirketin HORA ve AYSİN PETROL ile ilişkisi bulunduğu, Mart
1993 ayından itibaren istasyona nakliye işlerinin AYSİN PETROL eliyle yapıldığı, bu şirketin or
taklarının da Fatma YÜCEFER ile Tahsin YÜCEFER, HORA PETROL'ün büyük ortağının da
Mustafa YÜCEFER olduğu (İstanbul yolsuzluk olayına karışan bayilerden),
1993 ve 1994 yıllarında PETROL-TUR LİMİTED ŞİRKETİ üzerinden AKTİF PETROL'e
büyük menfaat sağladığı, PETROL-TUR'un zarara uğratıldığı ve POAŞ Genel Müdürlüğüyle Pet
rol Ofisi Mensupları Sosyal Güvenlik Vakfının yanıltıldığı, tüm bunların sorumlusunun da % 86
hisseye sahip Vakıf temsilcileri sıfatıyla görev yapan Metin BALKIR, Nevzat TÜRKÖZÜ, Hasan
ÖNKOL ile şirket müdürü Zeki CANATALI'nın ve Şirket Denetçileri Tamer YAKUT ile Recep
ÖZHAN'ın, % 14'ü temsilen de görev yapan Recep İZGİ'nin olduğu, Ofise ve Vakıf üyelerine kar
şı suç işlendiği net bir şekilde belirtilmiştir.
Ayrıca, PETROL-TUR LİMİTED ŞİRKETİ'nin, dolayısıyla POAŞ Genel Müdürlüğüyle PO
AŞ Mensupları Sosyal Güvenlik Vakfının kayıplarıyla ilgili bir liste bulunduğu gibi bu zarar ka
lemlerinden kimlerin sorumlu olduğu da çıkarılmıştır.
1993 yılı Ocak ayında yapılan Vakıf Genel Kurulunda seçilen yönetim kurulu üyelerince ata
nan Vakıf görevlileriyle Ofis temsilcileri ve 1994 yılı Haziran ayında işbaşına gelen Yönetim Ku
rulunca belirlenen Şirket yetkilileri de ayrı bir listede gösterilmektedir.
Bu inceleme ve soruşturma sonucunda dosyanın PETROL-TUR LİMİTED ŞİRKETİ'ni gel
mesinden sonra; şirketin yeni ortaklar kurulu üyeleri ve müdürü; AKTİF PETROL-Mustafa YÜ
CEFER (HORA PETROL'ün sahibi), eski şirket Müdürü Zeki CANATALI hakkında PETROLTUR'un zararının tahsili konusunda çeşitli ve yapıcı kararlar almışlardır.
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FER tarafından Ankara'da tebellliğ edilmiş, aynca adıgeçen adına hareket eden bir kişi de şirkete
davet edilmiştir.
Bütün bu görüşmelerden herhangi bir olumlu netice alamayan PETROL-TUR LÎMİTED ŞİR
KETİ, öncelikle 4.12.1995 tarihinde Ankara Asliye Ticaret Mahkemesinde AKTİF PETROL-Mustafa YÜCEFER, Metin BALKIR ve Zeki CANATALI aleyhinde toplam 1.561.793.127.-liralık ala
cak davası açmıştır.
Bilahare Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesinde, 20.6.1996 tarihinde, Metin BALKIR ve Ze
ki CANATALI ile Mustafa YÜCEFER aleyhine iki dava daha ikame edilmiştir.
Belirtilen bu konu hakkında en son olarak Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesine, 17.2.1997
tarihinde, şirketin diğer yönetim kurulu üyeleri olan Recep ÎZGÎ, Nevzat TÜRKÖZÜ ve Hasan
ÖNKOL'un isimleri bildirilmiştir.
PETROL-TUR tarafından açılan bu davalara halen devam olunmaktadır. Şirketin, dava tarihi
olan 1995 rakamlarıyla oluşan toplam 1,5 milyar liralık alacağıyla ilgili olarak mahkeme tarafın
dan henüz bir karar verilmemiştir.
9.1.1993 tarihinde toplanan genel kurul tarafından seçilen Petrol Ofisi Mensupları Sosyal Gü
venlik Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Kaya TANKUT, Metin BALKIR. Vural ERGİN, Rıfat DU
RU, Nevzat TÜRKÖZÜ, Hasan ÖNKOL ve Tamer YAKUT tarafından Vakfın % 86 oranında pay
sahibi olduğu PETROL-TUR LİMİTED ŞİRKETİ YÖNETİM (Ortaklar) kurulu üyeliğine atanan
Hasan ÖNKOL, Metin BALKIR ve Nevzat TÜRKÖZÜ ile özellikle Metin BALKIR ve Şirketin
Müdürü Zeki CANATALI'nın mahkemeye sevkedildiği, şirketin dolayısıyla Petrol Ofisi Mensup
ları Sosyal Güvenlik Vakfının zarara uğratıldığı, kayıtlardan anlaşıldığına göre şirkette imza yetki
si olmaması gerekçesiyle Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı KayaTANKUT'un bunda kusurlu, hata
lı bir davranışı olmadığı, basiretli davrandığı şeklinde mütalaa edilememektedir.
Kaldı ki, doğrudan doğruya PETROL-TUR LÎMİTED ŞİRKETİ'ne devredilen bir istasyonun
belli bir zaman sonra PETROL-TUR tarafından AKTİF PETROL'e akaryakıt istasyonu işleticiliğinin devredilmesi, AKTİF PETROL tarafından 1993-1994 yıllarında akaryakıtın bir bölümünün
Mustafa YÜCEFER'in büyük ortağı olduğu HORA PETROL'den alması, akaryakıt nakliyesinin
de Mustafa YÜCEFER'in akrabalarının ortağı bulunduğu AYSlN PETROL'e yaptırılması, Ofisin
1992-1994 yıllarında İstanbul Haramidere Deposunda meydana gelen yolsuzluk olaylarına adı ka
rışan bayiler arasında HORA PETROL'ün de bulunması, AKTİF PETROL olayının da İstanbul
olaylarıyla ilgisi bulunduğu kanaatini doğurmaktadır. Zamanlama açısından da 1993 ve 1994 yıl
larına tekabül etmektedir.
PETROL-TUR LİMİTED ŞİRKETİ dolayısıyla POAŞ ile 2500 üyesi bulunan Petrol Ofisi
Mensupları Sosyal Güvenlik Vakfı, gerek AKTİF PETROL'e İstanbul Baltalimanı Akaryakıt İstas
yonu İşleticiliğinin verilmesiyle gerekse Ankara'da bulunan ADALET PETROL ve BİLGİÇ PET
ROL'e sözleşmesiz ve teminatsız nakliye yaptırılması yoluyla zarara uğratılmıştır.
Bu olayda PETROL-TUR LİMİTED ŞİRKETİ'nde görev yapan Vakıf temsilcilerinin yanın
da kusurlu görülen ve mahkemeye verilen bu görevlileri şirkete atadığı halde kontrol etmeyen, gö
rev değişikliği yapmayan, iştiraki bulunan şirketin iyi bir şekilde yönetilmesini sağlamayarak zara
ra uğratılmasına yolaçan Vakfın 1993 yılındaki Yönetim Kurulu üyeleri ve Başkanı Kaya TAN
KUT'un sorumluluk payı bulunmaktadır.
Müfettiş Vedat ASLAN (Halen POAŞ Teftiş Kurulu Başkanı) tarafından düzenlenen
23.1.1995+103/1 sayılı raporda ve bu rapora istinat ettirilen Genel Müdürlük olurunda; Vakfı temsilen PETROL-TUR LİMİTED ŞİRKETİ'nde görev yapan muhtelif yöneticiler AKTİF PETROL
uygulaması sebebiyle kusurlu görülmelerine, hatalı bulunmalarına ve bu nedenle de adli makamlaTürkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 352)

-222-,
ra sevk edilmelerine rağmen, POAŞ temsilcileri olan (% 14 hisse sebebiyle) Recep İZGİ ile ilgili
bir yaptırıma gidilmediği, olay tarihinde aynı zamanda POAŞ Genel Müdür Yardımcısı olan Recep
İZGİ'nin işlerinin yoğunluğu gerekçesi ile kusurlu addedilemeyeceğinin vurgulandığı, suçlamala-1
rın ve kusurların tek ortak (Vakıf) temsilcilerine ve şirket müdürüne inhisar ettiği, açık olarak an
laşılmaktadır. Böylece, sözkonusu raporun ve raporu yazan Müfettiş Vedat ASLAN'ın AKTİF
PETROL incelemesinde yöneticiler arasında ayırıma gittiği, o tarihte Genel Müdür Yardımcısı olan
Recep İZGİ'nin kollandığı ortaya çıkmaktadır. Aradan iki yıl gibi bir zaman geçtikten sonra Recep
İZGİ'nin isminin Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesine bildirilmesi, bu olayı doğrular nitelikte
bulunmaktadır."
ifadelerine yer verilmiştir. (Ek: 153)
Komisyonumuzca yapılan incelemede, % 14 oranındaki hissesi Petrol Ofisi A.Ş. Genel Mü
dürlüğüne, % 86 nisbetindeki hissesi de Petrol Ofisi Mensupları Sosyal Güvenlik Vakfına ait Pet
rol Tur Ltd.Şti.nin faaliyet gösterdiği anlaşılmıştır. Petrol Ofisi Mensupları Vakfının 9.1.993 tari
hindeki Olağan Genel Kurulunda yapılan seçimler sonucunda; Yönetim Kurulu Başkanlığına Ka
ya TANKUT, II. Başkanlığa Metin BALKIR, Genel Sekreterliğe Vural ERGİN, Muhasip Üyeliğe
Rıfat DURU, üyeliklere de Hasan ÖNKOL, Tamer YAKUT ve Nevzat TÜRKÖZÜ seçilmişlerdir.
Yapılan bu görev taksimine göre Hasan ÖNKOL, Nevzat TÜRKÖZÜ ve Metin BALKIR, Vakfı
temsilen PETROL-TUR LİMİTED ŞİRKETİ'nin yönetici üyeliklerine getirilirken, Tamer YA
KUT da aynı şirketin denetçiliğine getirilmiştir.
Mevcut Yönetim Kurulu, 25.6.1994 tarihinde yapılan yeni genel kurul toplantısına kadar ay-.
nen devam etmiş, sadece 24.2.1994 tarihinde Hasan ÖNKOL'un yerine bu tarihte Tahsin ALPER
getirilmiş, 25.6.1994 tarihindeki Petrol Ofisi Mensupları Vakfı Genel Kurulunda, yapılan seçimler
sonucunda; M.Korel AYTAÇ, Kaya TANKUT, N.Nimet ÖNAL, Rıfat DURU* Metin BALKIR,
Vural ERGİN ve Necati ERDEM yönetim kuruluna seçilmişler, M.Korel AYTAÇ Vakıf Başkan
lığına getirilirken, Kaya TANKUT da II, Başkanlığa seçilmiştir.
Vakfı temsilen Metin BALKIR, Rıfat DURU ve Vural ERGİN PETROL-TUR LİMİTED
ŞİRKETİ Yönetim Kurulu üyeliklerine getirilirken, Denetçiliğe de Necati ERDEM atanmıştır. Va
kıf Yönetim Kurulu üyelerine de temsil, işlemleri yapma, sair konularda da çeşitli şekillerde imza
yetkisi tanınmıştır.
Yönetim Kurulu kendi arasında yaptığı toplantılarda başkanı, II. başkanı ve diğer üyeleri be
lirlediği gibi iştiraki bulunan PETROL-TUR LİMİTED ŞİRKETİ temsilcilerini, yöneticilerini de
seçmektedir.
1993 yılından itibaren PETROL-TUR LİMİTED ŞİRKETİ adına nakliye yapan bazı nakliye
cilerin mezkur şirketi dolandırdıkları, dolayısıyla Petrol Ofisi ile anılan Vakfı zarara uğrattıkları an
laşılmıştır.
Şöyleki:
1- PETROL-TUR LİMİTED ŞİRKETİNE nakliye yapan ancak ilişkileri 1995 yılında kesilen,
şirketle ilişkilerinin kesildiği ortaklar kurulu kararıyla da tescil edilen Bilgiç Petrol Ltd.Şti. - Aziz
BİLGİÇ hakkında aralık 1995 ayında Ankara Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açılmıştır.
Sözkonusu dava dilekçesi ve ekindeki belgelerden de anlaşılacağı üzere; Bilgiç Petrol'iln
PETROL-TUR LİMİTED ŞİRKETİ'ne toplam 154.226 kg. kalorifer yakıtı borcu olduğu, PETROL-TUR'un çeklerini keşide ederek ve adıgeçen şirketin mal alımını sağlayan sipariş mektupla
rını kullanarak PETROL-TUR adına yakıt aldığı, bu mal bedelinin ve nakliye ücretlerinin şirketçe
hem Ofis depolarına hem de nakliyeci Bilgiç Petrole ödendiği ancak, karşılığı olan mal tesellüm
belgeleri ve yakıt getirilmediğinden bu malların nakliyeci firmada kaldığı, malların nakliyeci tara
fından satılarak bedelinin alındığı açık ve net bir şekilde belgelenmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 352)

- 223 Bu işlem sonucunda Vakfın ve PO.A Ş'ın kaybı dava tarihi olan 1995 yılı kalorifer yakıtı fiyat
larıyla toplam 2.034.395.106.- liradır ve sözkonusu dava Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin
E. 1997/503,K. 1997/939 sayılı kararıyla onanarak PETROL-TUR lehine, nakliyeci Bilgiç Petrol
aleyhine sonuçlanmıştır.
2- Aynı şekilde, PETROL-TUR LİMİTED ŞİRKETİ ile ilişkisi 1995 yılında kesilen Adalet
Petrol Turizm Ticaret Ltd.Şti. aleyhine 1995 yılı Aralık ayında Ankara Asliye Ticaret Mahkemesi
nezdinde dava açılmıştır.
- ADALET PETROL'ün PETROL-TUR LİMİTED ŞİRKETİ'nin sipariş mektuplarıyla ve ban
ka çekleriyle POAŞ depolarından aldığı 78.290 kg. kalorifer yakıtı ile 3.100 litre motorini, nakli
yeci sıfatıyla şirketin müşterilerine teslim etmeyerek ve tesellüm belgelerini getirmeyerek kendi
şirketi adına müşterilere satmış, nakliye ücretini PETROL-TUR'dan aldığı ve PETROL-TUR'ca
Ofis'e mal bedeli ödendiği halde anılan şirket, dolayısıyla POAŞ Genel Müdürlüğüyle Petrol Ofi
si Mensuplan Sosyal Güvenlik Vakfı zarara uğratılmıştır.
Bu fiil sebebiyle PETROL-TUR'un dolayısıyla ortaklarının dava tarihi olan 1995 yılı fiyatla
rıyla zararı toplam 922.863.432.- liradır ve dava karar aşamasında olup, mahkemece iki kez görev
lendirilen bilirkişi heyeti PETROL-TUR Şirketi lehine rapor düzenlemiştir.
1994 yılı Haziran ayında yapılan Vakıf Genel Kurulunca seçilen yeni yönetim kurulunun PET
ROL-TUR LİMİTED ŞİRKETİ'ne atadığı ve daha sonra değiştirdiği Şirket Ortaklar Kurulu Üye
lerince düzenlenen bir tutanakta; PETROL-TUR ŞİRKETİ'nin eski müdürü tarafından alınan şir
ket karar defterinin geri getirilmediği, yeni bir karar defterinin düzenlemesine ihtiyaç olduğu, açık
ça belirtilmiştir. Dolayısıyla, 1993-1994 yılları arasında PETROL-TUR ŞİRKETİ'ni yöneten ve
gerek vakıf gerekse POAŞ temsilcilerinden oluşan ortaklar kurulu kararlarının sözkonusu karar
defterinin imha edilmesiyle ne olduğu bilinememektedir.
1993 yılında Vakıf Yönetim Kurulunca atanan Metin BALKIR, Nevzat TÜRKÖZÜ ve Hasan
ÖNKOL'un ve şirket müdürü Zeki CANATALI'nın yukarıda belirtilen ve PETROL-TUR'a dola
yısıyla POAŞ ile Vakfın zararına yolaçan nakliyecilerin davranışlarını gözardı ettikleri, aynı şekil
de Vakıf Yönetim Kurulu Başkam Kaya TANKUT ile Rıfat DURU, Nevzat TÜRKÖZÜ ve Tamer
YAKUT'un da Vakfın % 86 oranında iştiraki olan şirketin, dolayısıyla üyelerinin zarar görmeleri
ne kayıtsız kaldıkları, Vakfı temsilen atadıkları Yönetim Kurulu (Ortaklar Kurulu) üyelerinin dav
ranışlarından ve işlemlerinden dolayı sorumlu olmaları gerektiği açık bir gerçektir.
3- Aktif Petrol: PETROL-TUR'u dolayısıyla Petrol Ofisi Mensupları Sosyal Güvenlik Vakfı
ile POAŞ'ı toplam 1.530.261.622.-TL. zarara uğratmıştır.
İstanbul Belediyesiyle POAŞ'ın iştiraki bulunan BEL-PET Akaryakıt ve Müştakları
Tic.Ltd.Şti.'nin İstanbul Balta Limanı'nda bulunan akaryakıt İstasyonu 5 yıl süreyle aylık taksitler
le PETROL-TUR LİMİTED ŞİRKETİ'ne kiraya verilmiş ve bu konuda bir işletme (Kira) sözleş
mesi imzalanmıştır. Bu sözleşme 10.7.1991 tarihinde imzalanmış, akaryakıt istasyonu da PET
ROL-TUR tarafından bu tarihte çalıştırılmaya başlanmıştır.
Daha sonra bu istasyonun işletmesi yazılı talep üzerine PETROL-TUR LİMİTED ŞİRKETİ
tarafından AKTİF PETROL LİMİTED ŞİRKETİ'ne (Aktif Sanayi Tic.Ltd.Şti.ne) İşletme (Kira)
sözleşmesi uyarınca devredilmiştir. Bu konudaki sözleşme tarihi 16.11.1993 olup, geçerliliği de
1.10.1993 tarihidir. Sözleşmeyi PETROL-TUR adına Şirket Müdürü Zeki CANATALI imzalamış
tır.
Bu arada, BEL-PET ŞİRKETİ 27.2.1994 tarihinde akaryakıt istasyonunu PETROL-TUR Lİ
MİTED ŞİRKETİ'nden, dolayısıyla kiracı AKTİF PETROL LTD.ŞİRKETİ'nden geri almış, 5 yıl
lık kira müddeti tamamlanamamıştır.
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1994 Haziran ayında yapılan Vakıf Genel Kurulunca seçilen yeni yönetim kurulunun ve Va
kıf Başkanı M.Korel AYTAÇ'm talimatı üzerine PETROL-TUR LÎMİTED ŞİRKETİ tarafından
(Dolayısıyla kiracısı Aktif Petrol tarafından) işletilmiş bulunan bu akaryakıt istasyonunun işlemle
ri Ofis Müfettişi tarafından incelenmiş ve 23.1.1995+103/1 sayılı rapor düzenlenmiş, raporun öze
ti mahiyetinde olmak üzere de POAŞ Genel Müdürlük oluru hazırlanmıştır.
Sözkonusu raporda ve Genel Müdürlük olurunda; gerek PETROL-TUR LÎMİTED ŞİRKETİ
tarafından bizzat işletildiği dönemde gerekse AKTİF PETROL eliyle işlemlerin yürütüldüğü dö
nemde çok sayıda usulsüz işlemin olduğu, PETROL-TUR'un dolayısıyla POAŞ Genel Müdürlü
ğüyle Petrol Ofisi Mensupları Sosyal Güvenlik Vakfının zarara uğratıldığı, akaryakıt noksanlığı ol
duğu, demirbaş tutanağının olmadığı, AKTİF PETROL eliyle işletilen istasyonda çalışan persone
lin PETROL-TUR'un personeli gibi gösterildiği ve her türlü personel giderinin PETROL-TUR'dan
ödendiği, AKTİF PETROL ile ilgili faaliyetlerin, alımların, satışların, gelir ve giderlerin PETROLTUR LÎMİTED ŞlRKETİ'nin muhasebe kayıtlarında gösterildiği, PETROL-TUR ŞİRKETİ'nin si
pariş mektuplarıyla banka çeklerinin kullanıldığı, AKTİF PETROL'ün bir bayii olmadığı dolayı
sıyla akaryakıt alımında kendi adına çek kullanamadığı, ancak akaryakıt istasyonunun böyle bir şir
kete devredildiği, işlemlerin ise PETROL-TUR üzerinden yapıldığı, istasyonunun AKTİF PET
ROL'ün işletmesinde bulunduğu 1.10.1993-30.7.1994 tarihleri arasında Ofis ünitesi yerine HORA
PETROL, AYSIN PETROL, KORKMAZLAR PETROL'den akaryakıt ve madeniyağ aldığı, bu
şirketin HORA ve AYSİN PETROL ile ilişkisi bulunduğu, Mart 1993 ayından itibaren istasyona
nakliye işlerinin AYSÎN PETROL eliyle yapıldığı, bu şirketin ortaklarının da Fatma YÜCEFER ile
Tahsin YÜCEFER, HORA PETROL'ün büyük ortağının da Mustafa YÜCEFER olduğu (istanbul
yolsuzluk olayına karışan bayilerden), 1993 ve 1994 yıllarında PETROL-TUR LÎMİTED ŞİRKE
Tİ üzerinden AKTİF PETROL'e büyük menfaat sağladığı, PETROL-TUR'un zarara uğratıldığı ve
POAŞ Genel Müdürlüğüyle Petrol Ofisi Mensupları Sosyal Güvenlik Vakfının yanıltıldığı, tüm
bunların sorumlusunun da % 86 hisseye sahip Vakıf temsilcileri sıfatıyla görev yapan Metin BAL
KIR, Nevzat TÜRKÖZÜ, Hasan ÖNKOL ile şirket müdürü Zeki CANATALI'nın ve Şirket Denet
çileri Tamer YAKUT ile Recep ÖZHAN'ın, % 14'ü temsilen de görev yapan Recep İZGÎ'nin ol
duğu, Ofise ve Vakıf üyelerine karşı suç işlendiği net bir şekilde belirtilmiştir.
Bu inceleme ve soruşturma sonucunda dosyanın PETROL-TUR LÎMİTED ŞİRKETİ'ne gel
mesinden sonra; şirketin yeni ortaklar kurulu üyeleri ve müdürü; AKTİF PETROL-Mustafa YÜ
CEFER (HORA PETROL'ün sahibi), eski şirket Müdürü Zeki. CANATALI hakkında PETROLTUR'un zararının tahsili konusunda çeşitli ve yapıcı kararlar almışlardır. 5.5.1995 tarihinde Anka
ra 24. Noterliği kanalıyla çekilen tebliğname, bizzat Mustafa YÜCEFER tarafından Ankara'da te
bellüğ edilmiştir.
Yapılan bir dizi görüşmelerden herhangi bir olumlu netice alamayan PETROL-TUR LÎMÎ
TED ŞİRKETİ, öncelikle 4.12.1995 tarihinde Ankara Asliye Ticaret Mahkemesinde AKTİF PET
ROL-Mustafa YÜCEFER, Metin BALKIR ve Zeki CANATALI aleyhinde faiz dahil toplam
1.561.793.127.-liralık alacak davası açmıştır. Bilahare Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesinde,
20.6.1996 tarihinde, Metin BALKIR ve Zeki CANATALI ile Mustafa YÜCEFER aleyhine iki da
va daha ikame edilmiştir. Belirtilen bu konu hakkında en son olarak Ankara 8. Asliye Ticaret Mah
kemesine, 17.2.1997 tarihinde, şirketin diğer yönetim kurulu üyeleri olan Recep İZGİ, Nevzat
TÜRKÖZÜ ve Hasan ÖNKOL'un isimleri bildirilmiştir.
PETROL-TUR tarafından açılan bu davalara halen devam olunmaktadır. Şirketin, dava tarihi
olan 1995 rakamlarıyla oluşan toplam 1,5 milyar liralık alacağıyla ilgili olarak mahkeme tarafın
dan henüz bir karar verilmemiştir.
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-2259.1.1993 tarihinde toplanan genel kurul tarafından seçilen Petrol Ofisi Mensupları Sosyal Gü
venlik Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Kaya TANKUT, Metin BALKIR, Vural ERGİN, Rıfat DU
RU, Nevzat TÜRKÖZÜ, Hasan ÖNKOL ve Tamer YAKUT tarafından Vakfın % 86 oranında pay
sahibi olduğu PETROL-TUR LİMİTED ŞİRKETİ YÖNETİM (Ortaklar) kurulu üyeliğine atanan
Hasan ÖNKOL, Metin BALKIR ve Nevzat TÜRKÖZÜ ile özellikle Metin BALKIR ve Şirketin
Müdürü Zeki CANATALI'nın mahkemeye sevkedildiği, şirketin dolayısıyla Petrol Ofisi Mensup
ları Sosyal Güvenlik Vakfının zarara uğratıldığı, kayıtlardan anlaşıldığına göre şirkette imza yetki
si olmaması gerekçesiyle Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı KayaTANKUT'un bunda kusurlu, hata
lı bir davranışı olmadığı, basiretli davrandığı şeklinde mütalaa edilememektedir.
Kaldı ki, doğrudan doğruya PETROL-TUR LİMİTED ŞİRKETİ 'ne devredilen bir istasyonun
belli bir zaman sonra PETROL-TUR tarafından AKTİF PETROL'e akaryakıt istasyonu işleticiliğinin devredilmesi, AKTİF PETROL tarafından 1993-1994 yıllarında akaryakıtın bir bölümünün
Mustafa YÜCEFER'in büyük ortağı olduğu HORA PETROL'den alması, akaryakıt nakliyesinin
de Mustafa YÜCEFER'in akrabalarının ortağı bulunduğu AYSİN PETROL'e yaptırılması, Ofisin
1992-1994 yıllarında İstanbul Haramidere Deposunda meydana gelen yolsuzluk olaylarına adı ka
rışan bayiler arasında HORA PETROL'ün de bulunması, AKTİF PETROL olayının da İstanbul
olaylarıyla ilgisi bulunduğu kanaatini doğurmaktadır. Zamanlama açısından da 1993 ve 1994 yıl
larına tekabül etmektedir.
PETROL-TUR LİMİTED ŞİRKETİ dolayısıyla POAŞ ile 2500 üyesi bulunan Petrol Ofisi
Mensupları Sosyal Güvenlik Vakfı, gerek AKTF PETROL'e İstanbul Baltalimanı Akaryakıt İstas
yonu İşleticiliğinin verilmesiyle gerekse Ankara'da bulunan ADALET PETROL ve BİLGİÇ PET
ROL'e sözleşmesiz ve teminatsız nakliye yaptırılması yoluyla zarara uğratılmıştır.
Bu olayda PETROL-TUR LİMİTED ŞİRKETİ'nde görev yapan Vakıf temsilcilerinin yanın
da kusurlu görülen ve rriahkemeye verilen bu görevlileri şirkete atadığı halde kontrol etmeyen, gö
rev değişikliği yapmayan, iştiraki bulunan şirketin iyi bir şekilde yönetilmesini sağlamayarak zara
ra uğratılmasına yolaçan Vakfın 1993 yılındaki Yönetim Kurulu üyeleri ve Başkanı KayaTAN
KUT'un sorumluluk payı bulunmaktadır.
Diğer taraftan, Müfettiş Vedat ASLAN (Halen POAŞ Teftiş Kurulu Başkanı) tarafından dü
zenlenen 23.1.1995+103/1 sayılı raporda ve bu rapora istinat ettirilen Genel Müdürlük olurunda;
Vakfı temsilen PETROL-TUR LİMİTED ŞİRKETİ'nde görev yapan muhtelif yöneticiler AKTİF
PETROL uygulaması sebebiyle kusurlu görülmelerine, hatalı bulunmalarına ve bu nedenle de adli
makamlara sevk edilmelerine rağmen, POAŞ temsilcileri olan (% 14 hisse sebebiyle) Recep İZGİ
ile ilgili bir yaptırıma gidilmediği, olay tarihinde aynı zamanda POAŞ Genel Müdür Yardımcısı
olan Recep İZGİ'nin işlerinin yoğunluğu gerekçesi ile kusurlu addedilemeyeceğinin vurgulandığı,
suçlamaların ve kusurların tek ortak (Vakıf) temsilcilerine ve şirket müdürüne inhisar ettiği, açık
olarak anlaşılmaktadır. Böylece, sözkonusu raporun ve raporu yazan Müfettiş Vedat ASLAN'ın
AKTİF PETROL incelemesinde yöneticiler arasında ayırıma gittiği, o tarihte Genel Müdür Yar
dımcısı olan Recep İZGİ'nin kollandığı ortaya çıkmaktadır. Aradan iki yıl gibi bir zaman geçtik
ten sonra Recep İZGİ'nin isminin Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesine bildirilmesi, bu olayı
doğrular nitelikte bulunmaktadır.
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Raporumuzun "H-İNCELEME" bölümünde detaylı bir şekilde ele alınan konulara ilişkin ola
rak Komisyonumuzca varılan sonuç ve kanaatler aşağıda kısaca belirtilmiştir.

A-İSTANPVL PÖLGE YOLSVZMJK OLAYLARİ;
1) Yolsuzluk Olayları Kim Tarafından Ortaya Çıkarılmıştır.
POAŞ İstanbul Bölge Müdürlüğünde meydana gelen yolsuzluk olayları, POAŞ eski Genel
Müdürü M.Korel AYTAÇ'ın şifahi talimatı üzerine bir Müfettişin başkanlığında oluşturulan ve İs
tanbul Bölge Müdürlüğünde inceleme yapan komisyon tarafından ortaya çıkarıldığı,
2) Yolsuzluk Olaylarının Ortaya Çıkarılmasından Sonra Petrol Ofisi A.Ş. Genci Müdür
lüğünce Yapılan İdari ve Hukuki İşlemler:
İstanbul Bölge Müdürlüğü Muhasebe servisinde 1992, 1993 ve 1994 yıllarında meydana ge
len yolsuzluk olayı ve usulsüz işlemlerin ortaya çıkmasından sonra POAŞ Teftiş Kurulu Başkanı
Yalçın GÖKÇE tarafından Başmüfettiş Ali AKÇIN'm Başkanlığında, Başmüfettişler Bülent BATUR, Mustafa TEKER, Nuri ARDIÇ ve Şükrü GÖKSU'nun görevlendirildiği,
Adıgeçen Başmüfettişler, incelemelere 01.11.1994 tarihinde başladığı, tarama yöntemi ile ya
pılan incelemelerde konuyla ilgili veya ilgisiz tüm belgelerin tek tek ele alınıp değerlendirilmesi ve
kontrol edilmesi gerektiğinden; İstanbul Bölge Müdürlüğünde ise, 1000'e yakın bayi olmasını, mu
hasebe işlemlerinin çok bozuk ve istenilen belgelerin bulunmamasını, hesapların tasfiyelik bir du
rumda olmasını ve 1992, 1993 ve 1994 yıllarına ait işlemlerin tarama yöntemi ile incelenmesi ha
linde yolsuzluk olaylarının çok uzun bir zamanda sonuçlanacağım, bu şekilde Ofis zararının tesbitinde gecikmeye yol açılacağı ve bu arada belge, bilgi ve delillerin ortadan kaldırılabileceğini, suç
lularının kaçabileceğini dikkate alan Müfettişler özellikle yolsuzluk yapılan hesaplar üzerinde in
celemelerini yoğunlaştırdıkları,
İncelemeler sırasında, yolsuzluk olaylarına adı karışan bir kısım bayiler ile bankalarla muta
bakat yapılması amacıyla Finansman Daire eski Başkanı Celalettin DÖVER'de İstanbul Bölge Mü
dürlüğüne gittiği, Celalettin DÖVER'in talebi üzerine POAŞ Hukuk Müşavirliğince hazırlanan ta
ahhütname örneği adıgeçene faksla iletildiği ve yolsuzluğa adı karışan bayilere, soruşturma sonu
cunda tesbit edilecek borçlarını ödeyeceklerine dair taahhütnameler imzalatıldığı, ayrıca, Kök Pet
rol, Hora Petrol, Isı-pet, İzcan Petrol ile Asya Petrol'den daha sonra belirlenecek borçlarını ödeme
leri amacıyla Petrol Ofisi adına düzenlenmiş boş çekler Bölge Müdür Yardımcısı Erol YILDIRIM
tarafından teslim alındığı, ancak, yolsuzluk olayının basında yer alması üzerine o ana kadar tesbit
edilen toplam 41 milyar Tl.lık meblağ Celalettin DÖVER'in talimatıyla hukukçuların görüşü alına
rak sözkonusu açık çeklere yazılmak suretiyle tahsile gönderildiği, bunlann da karşılıksız çıktığı,
Ofisi dolandırdığı tesbit edilen bayilerden taahhütname ve Ofis adına tanzim edilmiş açık çek
lerin alınması, Ofis kaybının kambiyo senedine bağlanması açısından son derece isabetli olmakla
birlikte, bayilerin kesin borçları tesbit edilmeden bu çeklerin tahsile gönderilmesinde hata yapıldığı,
Yolsuzluk olaylarının basma yansıması üzerine, sorumlular hakkında bir an önce işlem yapıl
ması ve Ofis alacağının yasal yollardan tahsilinin sağlanması amacıyla Petrol Ofisi eski Genel Mü
dürü Mustafa Korel AYTAÇ ile POAŞ Yönetim Kurulu Üyelerince, o ana kadar elde edilen tesbitlere göre raporun bir an önce tanzim edilmesnin istenildiği, böylece, adıgeçen Müfettişler yaklaşık
1,5 aylık incelemelerden sonra Aralık 1994 ayında, İstanbul Bölge Müdürlüğüne yazı yazarak yol. suzluk olaylarına ilişkin bütün belge ve dokümanların, mahkeme ve bilirkişi incelemesine esas teşTürkiye Büyük Millet Meclisi
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leri ve bilahare Ankara'ya döndükleri, rapor yazım aşamasında, Başmüfettişler Mustafa TEKER ile
Nuri ARDIÇ'ın , bu soruşturmadan çekildiği, böylece mevcut bilgi ve belgelere dayalı olarak kı
sa sürede 26.12.1994 tarihli, 165-8 sayılı soruşturma raporu tanzim edildiği, bu raporun 09.01.1995
tarihli, 030/45 sayılı Genel Müdürlük Oluruna bağlanarak işlem gördüğü,
Bahsekonu raporda, Müfettişlerce incelemelerin bırakıldığı 23.12.1994 tarihi itibariyle ortaya
çıkan 126.956.569.788.-TL.lık Ofis zararından; 7.965.567.919.-TL.sının Özden Petrolden,
324.934.899.-TL.sımn İzcan Petrol'den, 20.089.50 l.-TL.sının da dönemin Veznedarı Adnan ÇOBAN'dan tahsil edildiğini, geriye kalan 118.645.977.469.-TL.lık Ofis zararının ise, 147.941.414.TL.sının Finansman eski Şefi Adnan BARLAH'tan, 1.515.200.000.-TL.sının Finansman eskiMemuru N.Süreyya SELVİ ve eski Vezne Görevlisi Adnan ÇOBAN'dan müştereken,
57.104.424.100.-TL.sıriın İstanbul bayii Isı-pet Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinden,
18.864.925.323.-TL.sının Kök Petrol Mamulleri Pazarlama ve Nakliyat A.Ş.den, 21.250.064.705.TL.sının Hora Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.den, 596.815.943.-TL.sının İzcan Petrolden,
19.166.605.984.-TL. sının ise tasfiyesi sonucunda belirlenecek Ofis bayilerinden, bayilerin kısmen
veya tamamen belirlenememesi halinde açıkta kalacak meblağın zararın müsebbibi Finansman es
ki Şefi Adnan BARLAH'dan, Ofis zaran ile ilgili faiz tutarının hesaplanarak bulunacak meblağın
ilgili bayilerden tahsil edilmesini, bu arada, Bölge Müdürlüğü hesabında bloke edilen Adnan BARLAH'a ait 288.915.493.-TL.lık kıdem ve ihbar tazminatının adı geçenden tahsil edilecek Ofis za
rarına mahsup edilmesini belirttikleri,
Ayrıca, İstanbul Bölge yolsuzluk olayına adı karışan veya görevlerini ihmal nedeniyle Ofis za
rarının artmasına yol açan Ofis personelinden fiilleri ve Ofis mevzuatına göre sorumlulukları dik
kate alınarak Vezne Görevlisi Adnan ÇOBAN, Finansman Memuru Nurhan Süreyya SELVİ, Mu
hasebe Şube Müdür Yardımcısı Beyhan ÖKTEN, Muhasebe Şube Müdürü Necla TOPRAK'in "İŞ
AKİTLERİNİN FESHİ", Muhasebe Daire Başkanı Recep ÖZHAN, Muhasebe Daire Başkan Yar
dımcısı Selahattin BALTA, Bütçe ve Bilanço Şube Müdürü Yaşar HIŞIR, Bölge Müdürü Necdet
ÖZGEN ile Bölge Müdür Yardımcısı Erol YILDIRIM'ın "AYLIKTAN KESME", Finansman Da
ire Başkanı Celalettin DÖVER, Finansman Şube Müdürü Levent DEMİR, Müfettiş Zafer YAPICIOĞLU ile Müfettiş Mahmut Tansel GÜVEN'in "KINAMA" cezası ile tecziye edilmeleri, adıgeçenlerden Recep ÖZHAN, Celalettin DÖVER, Selahattin BALTA, Yaşar HIŞIR, Levent DEMİR,
Müfettişler Zafer YAPICIOĞLU, Mahmut Tansel GÜVEN, Necdet ÖZGEN, ile Erol YILDI
RIM'ın görevlerinden alınarak Genel Müdürlükçe uygun görülecek başka görevlerde isdihdam
edilmelerinin önerildiği, diğer Ofis personeli ise, yolsuzluk olaylarının ilk incelemesi sırasında gö
revlerinden alındıkları,
Yukarıda yer alan ve ilgili Ofis personeline önerilen disiplin cezalan, Kurumda disiplin ceza
larının görüşüleceği POAŞ Merkez Üst Disiplin Kurulu yerine POAŞ Yönetim Kurulunda ele alın
dığı, Müfettişlerce disiplin cezası teklif edilen Ofis personelinden, Muhasebe Daire Başkanı Recep
ÖZHAN ve Finansman Daire Başkanı Celalettin DÖVER'e herhangi bir disiplin cezası verilmez
ken diğer Müfettiş önerilerinin tamamı kabul edildiği,
Öteyandan, Başmüfettişler Ali AKÇIN, Bülent BATUR ve Şükrü GÖKSU tarafından, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına hitaben tanzim edilen 30.12.1994 tarihli, 5/1 sayılı İzahname Ra
poru ile, yolsuzluk olaylarına adı karışan veya görevlerini ihmal nedeniyle Kurum zararının artma
sına neden olan Vezne Görevlisi Adnan ÇOBAN, Finansman Memuru N. Süreyya SELVİ, Finans
man Şefi Adnan BARLAH, Muhasebe Müdür Yardımcısı Beyhan ÖKTEN, Muhasebe Şube Mü
dürü Necla TOPRAK, İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı Erol YILDIRIM, Bölge Müdürü Necdet
ÖZGEN, Muhasebe Daire Başkanı Recep ÖZHAN ve Yardımcısı Selahattin BALTA, Bütçe ve
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-228Bilanço Şube Müdürü Yaşar HIŞIR, Müfettiş Zafer YAPICIOĞLU ile Müfettiş Mahmut Tansel
GÜVEN ile Ofis bayileri Hora Petrol, Isı-Pet, Izcan Petrol, Kök Petrol ve Özden Petrol hakkında
suç duyurusunda bulunulduğu, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığınca da Bakırköy 3. Ağır Ceza
Mahkemesinde adıgeçenlerle ilgili olarak, zimmet, zimmet suçuna iştirak, denetim görevini yap
mamak suretiyle zimmete sebebiyet vermek suçlarından dava açıldığı, bu arada yolsuzluk olayla
rına adı kansan bayilerin Ofis bayiliklerinin Kurum tarafından iptal edildiği,
Öte yandan, 26.12.1994 gün ve 165-8 sayılı raporda, bazı tedbirlerin biran önce alınması ba
kımından tesbit çalışmalarına son verildiği dikkate alınarak, bundan sonraki incelemelerin, muha
sebe işlemlerini çok iyi bilen Mali Koordinatör Mehmet KONCA'nın başkanlığında İstanbul Böl
ge Muhasebe Şefi Nil YALTI ve İzmit Bölge Muhasebe elemanı Vedat EYİDİKER'den oluşturu
lacak bir Komisyon tarafından yerine getirilmesinin önerildiği,
Bahsekonu soruşturma raporu ile izahnamenin düzenlenmesinden sonra Ofis müfettişlerince
muhtelif tarih ve sayılı 2 rapor daha düzenlenmek suretiyle bahsekonu İstanbul Bölge Müdürlü
ğünde meydana gelen yolsuzluk olaylarının ilk incelemesinin tamamlandığı,
Ofis müfettişlerince İstanbul Bölge Müdürlüğünde yapılan çalışmalar sırasında yolsuzluk
olayları ile ilgili basında çıkan haberler üzerine Devlet Bakanlığının (Sn.A.Aykon DOĞAN) tali
matı üzerine Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca, POAŞ İstanbul Bölge Müdürlüğün
deki "Akaryakıt Satışı ve Çek Yolsuzlukları" konusunu incelemekle Maliye Müfettişi İsmail GER
ÇEK ile Müfettiş Yardımcıları M.Yavuz ÖNER ve Murat UĞURLU'nun görevlendirildiği, bahse
konu Müfettişlerce hazırlanan 28.04.1955 tarihli 1,1,1 sayılı raporun sonuç bölümünde de; POAŞ
Müfettişlerince düzenlenen 26.12.1994 gün ve 165-8 sayılı Soruşturma Raporunun doğruluğunun
kabul edildiği,
26.12.1994 tarihli, 165-8 sayılı Soruşturma Raporu ile ihdas edilen komisyon tarafından tasfi
ye işlemleri devam ederken Petrol Ofisi eski Genel Müdürü Mustafa Korel AYTAÇ'ın önce şifa
hi, daha sonra yazılı talimatı üzerine, Başmüfettiş Bülent BATUR ile Müfettiş Bekir BİNGÖL'iin
görevlendirildiği, adıgeçen Müfettişlerin yolsuzluk olayları ile ilgili tanzim ettikleri 04.05.1995 ta
rihli, 167/1 sayılı Soruşturma Raporunun Genel Müdür tarafından imzalanarak işlem görüldüğü ve
bahsekonu soruşturma raporunda,
Hora Petrol .
Isı-Pet
Kök Petrol
İzcan Petrol
Asya Petrol
Kayrak Petrol
Özden Petrol
N.Süreyya SELVİ ve Adnan ÇOBAN'ın zimmeti
Hangi bayie ait olduğu belirlenemeyen ve
Adnan BARLAH'a zimmet kaydedilen
olmak üzere toplam 143.675.992.144.-TLlık Ofis
tahsilatlardan sonra,
Hora Petrol
Isı-Pet
Kök Petrol
İzcan Petrol
Kayrak Petrol
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22.071.858.217.-TL
56.469.940.437.-TL
17.824.164.661.-TL
1.433.884.042.-TL
5.156.419.860.-TL
7.596.155.200.-TL
9.981.334.300.-TL
1.563.626.058.-TL
21.578.609.369.-TL
kaybının tesbit edildiği, yapılan bir kısım
22.071.858.217.-TL
56.469.940.437.-TL
16.818.980.961.-TL
1.108.949.143.-TL
7.596.155.200.-TL
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- 229 N.Süreyya SELVl ve Adnan ÇOBAN'm zimmeti 1.563.626.058.-TL
Hangi bayie ait olduğu belirlenemeyen ve v
Adnan BARLAH'a zimmet kaydedilen
21.578.609.369.-TL
olmak üzere toplam 127.208.119.385.-TL tahsilatı sağlanmayan (gecikme faizi, karşılıksız çek
faiz tazminat + KDV, bilahare tesbiti yapılacak eksik alınan.müşteri kredi faizleri hariç) Kurum za
rarının, Ofis Müfettişlerince ortaya konulduğu, ayrıca, Kök Petrolün toplam 18.057.297.356.TL.lık karşılıksız çekleri ile ilgili dava açıldığının belirtildiği,
Ayrıca, Başmüfettiş Bülent BATUR ile Müfettiş Bekir BİNGÖL tarafından tanzim edilen
05.05.1995 tarih ve 2/1 sayılı İzahname Raporu ile, daha önce yolsuzluğa adı karışması nedeniy
le suç duyurusunda bulunulan 5 bayie ilave olarak Asya Petrol ve Kayrak Petrol hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu, anılan Savcılıkça da bu bayiler
hakkında Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesinde,dava açıldığı,
Öteyandan 04.01.1995 tarihli, 167/1 sayılı raporda bayilerin anapara borçlarına ilave olarak
Hora Petrolden 118.397.858.-TL., Isı-pet'den 18.126.745.-TL.lık eksik müşteri kredisi alındığı be
lirlenmiş ve tasfiye işlemlerine devam eden 3 kişilik komisyonun çalışmalarına devam etmesinin
ve incelemelerde, yolsuzluğa adı karışan bayilerden eksik alınan müşteri kredisi faizlerinin de gözönüne alınmasının önerildiği,
POAŞ İstanbul Bölge yolsuzluk olaylarının bahsekonu 04.05.1995 tarihli, 167-1 sayılı rapor
da da kesin olarak ortaya konulamamasının ana nedeni; kasa sayım zaptının düzenlenerek günlük
kasa kayıtları ile fiili kasa tutarının mutabakatının yapılmaması, tahsil, tediye ve mahsup fişlerin
de, bu fişlerin dayanağını teşkil eden belgelerin mevcut olmaması, hayali bir çok fış tanzim edile
rek hesaplar arasında aktarmalar yapılması, hesapların tasfiyelik hale gelmesi banka ekstrelerinin
mevcut olmaması, 1000'e yakın bayii bulunan Bölge Müdürlüğünde, bayi ve müşterilerden günlük
satışlar sırasında alınan çeklere ait çek döküm listelerinin bulunmaması, bankalara tahsil edilmek
üzere gönderilen çeklerin kaydedildiği çek döküm listelerinin tanzim edilmemesi, bu çeklerin ban
ka hesaplarına global olarak geçmesi, dolayısıyla hangi bayiin çekinin tahsil edilmediğinin bulun
masının imkansız hale gelmesi, yolsuzluk olaylarına karıştıkları tesbit edilen bayilerin kendi.kayıt
larını Ofise ibraz etmemeleri, bu bayilerin ödemedikleri faturaların bulunabilmesi amacıyla bir an
için 1000'e yakın bayinin kendi kayıtlarını Ofise ibraz etmeleri halinde yapılacak çalışma ile yol
suzluğa karışan bayilerin borçlarının tesbitinin mümkün olabileceği düşünülse de, yapılacak bu ça
lışmanın süresi dikkate alındığında bunun imkânsız olması, 1992-1993 ve 1994 yıllarında banka,
çek, müşteri kredisi hesaplarının tasfiyesinin yapılmamış olması, karşılıksız çeklerin yırtılıp atılma
sı, bayi çekleri tahsil edilmiş gibi kayıt düzenlenip bu çeklerin bankaya gönderilmemesi veya yır
tılıp atılması, bir kısım bayi çeklerinin tahsil edilmiş gibi kayıt düzenleyip turnike yaptırılması, ba
yilere bir yıla yakın sürelerde vade tanınması olduğu,
Yukarıda yer alan hususların, Ofis müfettişlerince düzenlenen soruşturma raporlarında yer al
dığı gibi, 10/5 sayılı TBMM Araştırma Komisyonu âdına görev yapan Başbakanlık Müfettişlerin
ce hazırlanan 23.08.1996 tarih ve 24/96-9 sayılı İnceleme Raporunun 59. sayfasının 2. paragrafın
da, 10/5 sayılı TBMM Araştırma Komisyonu Raporunun 20.sayfasında ve İstanbul Bölge Müdür
lüğünde tarama suretiyle inceleme yapan 15 kişilik komisyon raporlarında da yer aldığı,
Diğer taraftan, Ofis Müfettişlerince yürütülen soruşturmalar sırasında İstanbul Bölge Yolsuz
luk olayları ile Petrol Ofisinde meydana gelen çeşitli usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının basın-yayın organlarında yer aldığı, ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Makamına, TBMM Dilekçe Komisyonuna,
Devlet Denetleme Kuruluna, Maliye Bakanlığına, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına, POAŞ
Yönetim Kuruluna ve Genel Müdürlüğüne imzalı veya imzasız çok sayıda ihbar mektuplarının gel
diği, bu iddiaların ekseriyetinin, 10/5 sayılı TBMM Araştırma Komisyonunun kurulmasına yöne
lik önergelerde yer aldığı,
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-230Bütün bu iddialann, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca incelemeye alındığı ve konu ile
ilgili olarak Başbakanlık Başmüfettişleri Muhsin BİÇER ve Selahattin ERGÖNENÇ'in görevlen
dirildiği, adıgeçen Müfettişler tarafından yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda 17.11.1995
gün ve 17-3 sayılı İnceleme ve Soruşturma Raporunun düzenlendiği ve bu raporun 27.11.1995 gün
ve TEFTİŞ.M. 109 sayılı Başbakanlık Onayına bağlanarak işlem gördüğü,
Bahsekonu raporda, İstanbul Bölge Müdürlüğünde yolsuzluk olaylarının meydana geldiği
1992, 1993 ve 1994 yıllarında inceleme yapmakla görevlendirilen Ofis Müfettişlerinin.iş talimat
ları ile tanzim ettikleri raporların incelemeye tabi tutulduğu,, Kurum Müfettişlerinden Müfettiş Za
fer YAPICIOĞLU ve Müfettiş Mahmut Tansel GÜVEN dışında diğer Kurum Müfettişlerine her
hangi bir kusur atfedilmediği,
Öteyandan 26.12.1994 tarih, 165-8 sayılı Soruşturma, 30.12.1995 tarihli, 5/1 sayılı İzahname,
04.05.1995 gün ve 167/1 sayılı Soruşturma, 05.05.1995 tarihli, 2/1 sayılı İzahname Raporlarını in
celeyen Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığınca, bu raporlar ve ekindeki belgeler yeterli görüle
rek ilgili Ofis personeli ve bayiler hakkında dava açması, Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesince
görevlendirilen ve Sayıştay Denetçilerinden oluşan Bilirkişi Raporunda Ofis Müfettişlerince tesbit edilen Kurum zararının aynen kabul edilmesi dikkate alındığında, İstanbul Bölge Yolsuzluk
olaylarını inceleyen Müfettişlere, Komisyonumuzca, herhangi bir kusur atfedilmediği, Kurum Mü
fettişlerinin işin gereğini yaptığının anlaşıldığı,
Diğer taraftan, İstanbul Bölge yolsuzluk olaylarına adı karışan ve haklarında Kurum tarafın
dan suç duyurusunda bulunulan Ofis Bayilerine ait şirketlerin üzerlerinde, Ofis alacaklarını karşı
layacak miktarda mal varlığı bulunmamasını, icra takiplerinden uzun süre bir sonuç alınamayaca
ğını, Ofis alacağının mahkeme kararıyla tahsilatının sağlanması amacıyla hukuki yollara gidilmesi
halinde bunun asgari 5 yıl süreceğini, bu süre zarfında Kurumun gecikme faizi alınsa bile önemli
ölçüde finans kaybına uğrayacağını, ayrıca yolsuzluğa adı karışan bayilerin İstanbul'da çok yüksek
akaryakıt ve madeniyağ satışlarının olduğunu, Ofis bayiliklerinin iptal edilmesi halinde bu bayile
rin diğer dağıtım şirketlerinin mallarını pazarlayacaklarını ve dolayısıyla Ofisin pazar payının dü
şeceğini dikkate alan Ofis yönetimince, Kurum alacağının biran evvel tahsil edilmesi ve Ofisin pa
zar kaybının önüne geçilmesi amacıyla yolsuzluk olaylarına adları karıştığı belirlenen bayiler ile
bunlara ait borç tutarları üzerinden protokol yapılması yoluna gidildiği,
Bahsekonu bayilerle yapılan bir dizi görüşmeler sonrasında Kayrak Petrolün borcunu ödeye
meyeceğini beyan etmesi üzerine açılan davanın devam etmesinin kararlaştırıldığı, Kök Petrol ile
İzcan Petrolün da Ofisçe ileri sürülen şartları kabul etmedikleri, bu bayiler hakkında açılan hukuki
ve cezai davaların devam ettiği, Isı-Pet, Asya Petrol, Kök Petrol ve Hora Petrol ile yapılan görüş
melerden sonra, 3 Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk Müşaviri, Finansman
ve Muhasebe Daire Başkanları dahil 8 Daire Başkanından teşekkül ettirilen Komisyon, Özden Pet
rol, Hora Petrol ve Isı-Pet ile mutabakat protokollarını imzalandığı, Asya Petrol'ün protokolü ise,
Genel Müdürlükçe anılan Bayi ile anlaşılan hususlar dikkate alınarak İstanbul Bölge Müdürlüğü
yetkilileri tarafından imzalandığı,
Bahsekonu mutabakat protokollerinin, Genel Müdür tarafından POAŞ Yönetim Kuruluna su
nulduğu ve muhtelif tarih ve sayılı Yönetim Kurulu kararları ile kabul edilerek işlem gördüğü,
Bu mutabakat protokollerinin ortak yanı, adı geçen bayilerin göre borçlarını ödemeleri halin
de, Ofis tarafından açılmış bulunan alacak davaları, iflas davası, karşılıksız çekle ilgili icra takibi,
karşılıksız çekle ilgili olarak'açılan ceza davalarından vazgeçilmesi ve Ofisçe bayiliklerinin yeni
den ihdas edilmesi olduğu,
Ofise olan borçlan protokole bağlanan Özden Petrol ve Asya Petrolün borçlarını ödedikleri,
Isı-Pet'in borçlarının yaklaşık 83 Milyar TL.lık bölümü için ödeme yapılmaması nedeniyle yeniTürkiye Büyük Millet Meclisi
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- 231 den dava açıldığı, Hora Petrol ise yapılan protokole rağmen ödene yapmadığı, dolayısıyla sözkonusu protokol hükümleri ortadan kalktığı için Hora Petrolle ilgili hukuki ve cezai davaların devam
ettiği,
Yukarıda belirtilen bayilerle protokol aktedilmesi; Ofis alacaklarının açılmış olan davalar sü
resince sürüncemede kalmadan bir an evvel tahsil edilmesi, bu bayilerin borçlarına % 144 nisbeti
yerine % 75 oranında gecikme faizi uygulanması, başlangıçta Ofis kaybı olarak düşünülse de açı
lan davaların uzun süre devam edeceğinin kuvvetle muhtemel olması, bu süre içerisinde anılan ba
yilerden ödeme planına göre yapılacak tahsilatların Ofisçe kullanılarak finans imkanına kavuşul
ması, ayrıca, bu bayilerin bayiliklerinin yeniden ihdas edilmesiyle Ofisin pazar payının düşmesinin
önüne geçilmesi hususları dikkate alındığında, Ofis üst düzey yönetimince son derece isabetli ka
rar verildiği,
Diğer taraftan, İstanbul Bölge Muhasebe işlemlerini tasfiye eden komisyon çalışmalarına yön
vermek üzere zaman zaman Ofis müfettişlerince çalışma yapıldığı, özellikle Ofis kasasından nakit
para alınarak yerine çek konulması ve bilahare bu çeklerin Ofise geri ödenmesi şeklindeki Seçkin
Petrolün 2.8 Milyar TL., Özosmanlı Petrolün, 11,9 Milyar TL. tutarlarındaki Ofis parasının belli
bir süre sermaye olarak kullanılması konularının da Ofis Müfettişlerince ilk defa ortaya çıkarıldığı
ve bu konularda soruşturma raporlarının tanzim edilerek işleme konulduğu,
3) 10/5 Snvılı TBMM Araştırma Komisyonu Adına Görev Yapan Tasfiye Komisyonu Ta
rafından. İstanbul Bölfle Müdürlüğündeki Yolsuzluk Olaylarının Kesin Olarak Tcsbitinc Yö
nelik Yapılan Çalışmalar:
Petrol Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünde 1992,1993 ve 1994 yıllarında meydana gelen yol
suzluk ve usulsüz işlemlerin belirlenmesi amacıyla 10/5 sayılı TBMM Araştırma Komisyonu tara
fından görevlendirilen ve bir Ofis Müfettişinin Başkanlığında, konularında uzman 15 Ofis perso
nelinden oluşan komisyon incelemelerini tamamlandığı ve hazırladıkları 15.05.1997 tarihli raporun
Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünce Komisyonumuza intikal ettirildiği,
Bahsekonu raporda, İstanbul Bölge Müdürlüğünde Ofis nüshası faturaların usulüne uygun,
ciltlettirilerek muhafaza edilmediği, günlük faturaların iple bağlanarak gelişigüzel bırakıldığı, Böl
ge İdare binası, lojmanlar, Ticaret Müdürlüğü ve Madeniyağ Şefliğinde arşiv amacıyla kullanılan
mahaller olduğu ve bu arşivlerin dağınık bir durumda bulunduğunun belirtildiği, 1992, 1993 ve
1994 yıllarına ait faturaların gerektiğinde mahkeme ve bilirkişilere ibraz edilmek üzere Bölge yet
kililerine, diğer bayilere ait faturalar ise günler itibariyle tasnif edilerek bir tutanakla haberleşme
şefliğine teslim edilmekle geçmiş yıllara ait arşiv oluşturulduğu,
Kasa muamelatı ile ilgili olarak tefrik edilebilen kayıt, belge ve evraklar üzerinde yapılan araş
tırmalarda, bazı bayilerin çek tutarlarının o güne ait akaryakıt tutarlarından farklılık arzettiği, bah
se konu usulsüz işlemlerin 5 gün opsiyonlu satış yapılan bayilerin yanısıra kredili olarak satış ya
pılan bayiler için de sözkonusu olduğu, bunun haricinde Petrol Ofisi A.Ş. ile herhangi bir ilgisi ol
mayan Özosmanlı Petrol ve veznedar Adnan ÇOBAN'a ait çeklerin kasa muamelatı içerisine dahil
edilmek suretiyle suiistimal teşkil eden fiillerin işlendiği,
Bu şekilde, belirtilen çekler kullanılmak suretiyle ya kasadan nakit alındığı ya da çeklerin
muhtelif nakit fatura tutarlarına tekabül etmesi göz önüne alındığı takdirde belirtilen miktarlar üze
rinde emniyeti suiistimal fiillerinin işlendiği kanaatinin hasıl olduğu, ayrıca, bazı bayilerin çekleri
nin tahsilata verilmesi gereken günlerde tahsilata verilmeyerek cari hesabının borçlanmak suretiy
le ve tahsilatı cari hesaplardan yapıldığı, karşılıksız çıkan çeklerin yerine faiz ve tazminat eklene
rek tekrar çek alındığı, bahse konu çeklerin turnikeye tabi tutulduğu, tahsil, tediye ve mahsup fiş
leri düzenlenmek suretiyle çeklerin tahsil edilmiş gösterildiği, tediye fişlerinin tutarları değiştirile
rek yeni mal alınmış gibi muhasebe kayıtlarının düzenlendiği,
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 352)

- 232 1992 ve 1993 yılları içerisinde kredili satışlar karşılığında alınan vadeli çeklerin vade müdde
ti dolan veya geçen bir kısım çeklerin, tahsil edilmiş gösterilmek amacıyla tahsil ve tediye fişi dü
zenlendiği ve alınan çekler hesabının muhtelif skontlarına intikal ettirildiği, inceleme dönemleri iti
bariyle karşılıksız çıkarak bankalardan iade edilen çeklerin bir kısmının bilgi işlem kayıtlarına in
tikal ettirilmediği, bazı çeklerin muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmediği, yırtılıp atıldığı,
Banka hesapları ile ilgili olarak yapılan tetkikte protokol hükümlerine aykırı işlemlerin mev
cut olduğu, kasada Genel Müdürlük talimatları haricinde yüksek tutarlarda bakiye bırakıldığı, aynı
durumun banka hesapları içinde sözkonusu olduğu, banka hesaplarına 1993 yılında alınması gere
ken yaklaşık 7 Milyar TL borç ve 1 Milyar TL alacak dekontlarının muhasebeleştirilmediği, ancak
4 Milyar TL tutarındaki kısmın daha evvelki incelemelerde tesbit edildiği ve hesaplara intikal etti
rildiği, halen 3 MilyarTL.hın hesaplara intikal ettirilmediği, tanzim edilen tediye fişleri ile banka
ya yatırılması gereken meblağların bankaya yatırılmadığı, eksik yatırıldığı veya bir aya varan sü
relerde gecikmeli olarak yatırıldığı,
Öteyandan, müşteri kredisi kullanan bayilere ait kredili olarak düzenlenen 40866 adet fatura
ve bunun yanışım açık çek ve blokeli çek olarak düzenlendiği halde kredili işleme tabi tutulan di
ğer faturalarla beraber muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmesi, 1992 yılı içerisinde ve 16.11.1993
tarihine kadar bahse konu faturalara ait olmak üzere tahsil fişi ile muhasebe kayıtlarına intikal et
tirilen faiz ve KDV tutarları ve bununla ilgili tahsilatların tek tek tesbit edilerek bahsekonu rapo
run ekinde bulunan bayi dosyalarında belgelendirildiği, ancak raporda da ayrıntılı olarak belirtildi
ği üzere gerçeğe aykırı olarak fiili durumu yansıtmayan yüzlerce tahsil, tediye ve mahsup fişinin
düzenlendiğinin anlaşıldığı, ayrıca kayıt ve belgelerin büyük bir kısmının mevcut olmaması ince
lemeleri güçleştirmekle beraber, çalışmalara mevcut bulunan kayıt ve belgeler üzerinden devam
edildiği, incelemelerin faturalar esas alınmak suretiyle yürütülmesinin sonuca ulaşmayı kabil kıldı
ğı, çek hesapların baz alınması halinde hata yapma olasılığının yüksek olduğu,
1992, 1993 ve 1994 yılları içerisinde çıkarılan ara bilançolar dahil 31.12.1992 ve 31.12.1993
tarihi itibariyle çıkarılan yıl sonu bilançolarında, bankalardan alınan bakiye yazıları ile mizan ka
yıtlarının mutabık olmadığı, bilanço dönemlerinde bankalara tediye edilen ancak, daha sonra ban
ka hesabına geçecek çeklerin mahsup fişi kesilerek 1992 ve 1993 yıllarında 101 Alınan Çekler He
sabına, 1994 yılında da 108 Tahsile Gönderilen Çekler Hesabına alınması gerekirken bunun yapıl
mayarak sözkonusu çeklerin banka hesaplarında gösterildiği miktarlı çalışması gereken satış-stokhasılat hesaplarının birbirini teyit etmediği, 1993 ve 1994 yıllarına ait stok hesaplarının sağlıklı tu
tulmadığı, 1993 yıl sonu itibariyle fiili stokların mizan kayıtlarıyla mutabık olmadığı, stok giriş-çıkış işlemleriyle ilgili dökümlerle mahsup fişleri ekleri bulunamadığından sağlıklı inceleme yapıla
madığı, 19993 yılında Ofis tarafından çeşitli ödemeler için bayii ve müşterilere keşide edilmek su
retiyle verilen ve 1994 yılında banka hesaplarından düşen çeklerin keşide edilen çekler hesabına
alınması gerekirken bu işlemin yapılmayarak banka hesaplarında bırakıldığı,
Diğer taraftan, Halk Bankası Kadıköy, Emlak Bankası Beşiktaş ve Vakıflar Bankası Harbiye
Şubelerine ait banka ekstrelerinin müteaddit defalar yazılı ve şifahi olarak talep edilmesine rağmen
temin edilemediğinden ekstrelerin tümü üzerinde irdeleme yapılamadığı, bulunabilen ekstrclerle
muavin kayıtlarının incelendiği,
1993 yılı sonu itibariyle bankaların mevcut Ofis hesaplarına tahakkuk ettirilen faiz ve bunlara
ait vergi, masraf ve fonların bir yazıyla Genel Müdürlük Muhasebe Daire Başkanlığına bildirilme
sine rağmen, muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmediği, öte yandan Resmi Kurum ve Kuruluşlar ile
bayii, müşterilerden gelen havalelerin bir kısmının banka hesaplarına alınmadığı, bir kısmının ise
eksik ve fazla tutarlarda ya da mükerrer olarak muhasebe kayıtlarına alındığı,
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-233Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünce çıkarılan bilançolarda Bölgelerarası cari hesapların birbiri
ile aynı olması gerekirken, 1993 ve 1994 yıllarında Gemi İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Bölge
Müdürlüğünün cari hesaplarının tutmadığı, 15.05.1997 tarihli rapor ekinde belirtilen
133.796.419.580.-TL.lık mahsup işlemlerinin yapılmasr halinde durumun düzeltilebileceği,
Bu arada, 1993, 1994 yıllarında işçi personele ait işgörememezlik ücretlerinin SSK'dan tahsil
edilmemesi nedeniyle Ofis zararı bulunduğu, ancak, bunun Ofisçe yapılacak incelemelerden sonra
kesinleşeceği, ayrıca, 26.12.1994 tarihli, 165-8 sayılı Soruşturma Raporu ile kurulan komisyon ta
rafından tabi afet avansları ile istihkak avansları hesaplarının incelendiği, Denizcilik İşletmeleri
Cari Hesabına tahakkuk ettirilecek temerrüt faizleri için de çalışma yapıldığı,
Diğer taraftan bahsekonu 15.05.1997 tarihli komisyon raporunda yer alan bazı muğlak bilgi
lerin açıklığa kavuşturulmasını teminen İnceleme Komisyonu Başkanı Müfettiş Gökhan EREN ile
Müfettiş Yardımcısı Ferdal KAYAHAN ve POAŞ İzmit Bölge Muhasebe Müdürü Ali PANZER
Komisyonumuza çağrılarak konularla ilgili açıklamalarda bulunmalarının istendiği, adıgeçenler ta
rafından verilen şifahi bilgilere göre, 15.5.1997 tarihli raporda yer alan hususlar bir bütün halinde
değerlendirildiğinde İstanbul Bölge yolsuzluğuna adı karışan bayilerin ana para borçları ile Ofis
personeli üzerinde bulunan zimmet tutarının;
Şafak Petrol
71.690.715.İzcan Petrol
1.476.622.835.Altmiş Petrol
48.116.324.Kayrak Petrol
7.596.155.107.Hora Petrol
24.012.906.735.Özden Petrol
9.981.911.109.Asya Petrol
5.156.419.860.Kök Petrol
17.827.164.623.Isı-Pet
75.753.787.131.Adnan ÇOBAN ve N.Süreyya
Selvi'nin zimmeti
1.563.626.058.Adnan BARLAH'in zimmeti
242.364.032.Kime Ait olduğu daha sonra
Ofisçe belirlenecek zimmet
59.379.068.olmak üzere toplam 143.790.143.597.-TL. olarak tesbit edildiği, yapılan bir kısım tahsilatlar
dan sonra;
Şafak Petrol
71.690.715.İzcan Petrol
1.151.687.936.Altıniş Petrol
48.116.324.- .
Kayrak Petrol
7.596.155.107.Hora Petrol
24.012.906.735.Özden Petrol
576.809.Kök Petrol
16.792.884.923.Isı-Pet
75.753.787.131.Adnan ÇOBAN ve N.Süreyya
Selvi'nin zimmeti
'
Adnan BARLAH'in zimmeti
Kime Ait olduğu daha sonra
Ofisçe belirlenecek zimmet

1.563.626.058.242.364.032.59.379.068.-
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- 234 olmak üzere toplam 127.293.174.838.-TL.lık Ofis kaybının meydana geldiği, ayrıca, Kök Pet
rolün, yolsuzluk olaylarının ortaya çıkarılmasından önce karşılıksız çekleriyle ilgili dava açıldığı
ve yapılan tahsilatlardan sonra 17.277.551.424.-TLlıkçek borcu bulunduğu,
Bu durumda, istanbul Bölge Müdürlüğünde 1992,1993 ve 1994 yıllarında meydana gelen yol
suzluk olayları ile ilgili olarak, Ofis Müfettişlerince yapılan soruşturmalar sonucunda düzenlenen
raporlarda, bahsekonu yolsuzluk olayları nedeniyle toplam 127.208.119.385.-TL.lık ana para Ofis
kaybının meydana geldiğinin belirtildiği, 10/5 sayılı Meclis Araştırma Komisyonu adına görev ya
pan ve konularında uzman 15 kişilik Ofis personelince düzenlenen 15.5.1997 tarihli raporda da adı
geçen Bölge Müdürlüğünde bulunabilen belge ve kayıtlar üzerinde yapılan inceleme sonucunda
127.293.174.838.-TL.lık ana para Ofis kaybının oluştuğunun belirtildiği, aralarında
(127.293.174.838 - 127.208.119.385) 85.055.453.-TL.lık fark bulunduğu,
Diğer taraftan, istanbul Bölge Müdürlüğünde 1992, 1993 ve 1994 yıllarında meydana gelen
yolsuzluk olayını, mevcut belge ve kayıtlar üzerinden tarama suretiyle inceleyen adıgeçen Komis
yonun tanzim ettiği 15.5.1997 tarihli rapor bütün olarak değerlendirildiğinde;
1) Geç tahsil edilen çeklere ait gecikme faizi
86.204.281.(KDV Dahil)
2) Bayilerden alınmayan karşılıksız çek faizi ve
966.291.538.tazminatı (KDV Dahil)
3) Kredili madeniyağ satışlarına ait gecikme
112.671.935.faizi (KDV Dahil)
4) Müşteri kredilerine ait gecikme faizi (KDV Dahil)
30.473.162.576.5) Eksik tahsil edilen müşteri kredisi faizi
2.842.731.221.(KDV Dahil)
6) Yolsuzluğa adı karışan bayilerin ana para borçlan
125.427.805.680.7) Adnan ÇOBAN ve N.Süreyya SELVİ'nin zimmeti
1.563.626.058.8) Adnan BARLAH'm zimmeti
242.364.032
9) Kime ait olduğu daha sonra Ofisçe yapılacak
incelemede belirlenecek zimmet
59.379.068.-TL
olmak üzere toplam 161.774.236.389.-TL. tutarında Ofis kaybı meydana geldiği, bahsekonu
meblağa; yolsuzluk olayının ortaya çıkmasını müteakip yapılan bir kısım tahsilatlar ile Kök Petro
lün davaya intikal ettirilen 17 Milyar TL.lık karşılıksız çekleri dikkate alındığında, Kasım 1994 ayı
itibariyle toplam Ofis kaybının 195.Milyar TL.na tekabül ettiğini, ancak, yıllar itibariyle paranın
satınalma gücünün de meydana gelen değişiklikler gözönüne alındığında, mezkûr Ofis kaybının
gerçek mali boyutunun, bugün için daha yüksek rakamlara ulaşacağının dikkate alınması gerektiği,
Bu arada, 1993, 1994 yıllarında işçi personele ait işgörememezlik ücretlerinin SSK'dan tahsil
edilmemesi nedeniyle Ofis zararı bulunduğu, ancak, bunun Ofisçe yapılacak incelemelerden sonra
kesinleşeceği, 26.12.1994 tarihli, 165-8 sayılı Soruşturma Raporu ile kurulan komisyon tarafından
tabi afet avansları ile istihkak avansları hesaplarının incelendiği, Denizcilik İşletmeleri Cari Hesa
bına tahakkuk ettirilecek temerrüt faizleri için çalışma yapıldığı, ayrıca (Halk Bankası Kadıköy,
Emlak Bankası Beşiktaş ve Vakıflar Bankası Harbiye Şubelerine ait banka ekstrelerinin Ofisçe te
min edilmesinden sonra yapılacak tasfiye çalışmalarını müteakip, İstanbul Bölge yolsuzluk olayla
rının mali boyutunun bir miktar daha artabileceği,
Diğer taraftan, İstanbul Bölge Müdürlüğü kasasından nakit para alınarak yerine muhtelif ba
yiler ile veznedar Adnan ÇOBAN'a ait toplam 38.211.576.858.-TL. lık çek konulduğu, bu çekler
den Isı-pet'in borcu içerisinde yer alan ve Ofise geri ödenmediği belirlenen 1.404.577.737.-TL.lık
meblağ dışında diğerlerinin tahsilatının sağlandığı, böylece adı geçenler tarafından belirli bir süre
sermaye edinilen yaklaşık 38 Milyar TL.sı nedeniyle Ofisin finans kaybına uğradığı,
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-235Ancak günlük yevmiye dosyalarından bir kısmının bulunamaması, günlük kasa fişleri ekinde
çek döküm listelerinin olmaması, çek tutarlarının banka hesaplarına global olarak geçmesi, Özosmanlı Petrol ve Adnan ÇOBAN'a ait Tütünbank Avcılar Şubesi nezdindeki hesaplarına ait ekstrelerin temin edilememesi, Ofis kayıtlarında varlığı tesbit edilen Garanti Bankası, Avcılar Şube Mü
dürlüğüne ait bir kısım çeklerin kime ait olduğunun belirlenememesi nedenleriyle İstanbul Bölge
Müdürlüğü kasasından alınarak yerine çek konulan ve bilahare geri ödenen para miktarı tam ola
rak tesbit edilemediği,
41 İstanbul Bolce Müdürlüğündeki Yolsuzluk Olayları Hancı İşlemler Yapılmak Sure
tiyle GçrçMgştirilmistir.;
a) POAŞ İstanbul Bölge personeli tarafından,
1) Kasada fiilen bulunan para ile kasa kayıtlarının mutabık olması gerektiği halde kasa fazla
sı yaratılmak suretiyle kasadan para alındığı veya doğrudan zimmete para geçirildiği,
2) Tahsilat için bankaya verilen bazı bayilerin çekleri karşılıksız çıktığı halde işleme alınma
dığı, karşılıksız çek bilgilerinin kayıtlara intikal ettirilmediği, böylece provizyon limiti programı
nın devre dışı bırakılarak karşılıksız çek keşide eden bazı bayilere ve özellikle yolsuzluğa adı ka
rışan bayilere mal verilmeye devam edildiği,
3) Kasadan bankaya nakit para çıkışı yapılmış gibi muhasebe kaydı düzenlendiği, ancak para
nın bankaya yatırılmadığı ve zimmet fiili oluştuğu,
4) Bazı bayilerin karşılıksız çeklerinin işleme alınmayarak, sürekli olarak yetkisiz bir şekilde
yeni çeklerle değiştirildiği,
5) Bir kısım bayilerin karşılıksız çeklerinin muhasebe kayıtlarında tahsil edilmiş gibi gösteri
lerek imha edildiği, ,
6) Bayilerden alınan bir kısım çeklerin, muhasebe kayıtlarında bankaya gönderilmiş gibi işle
me alındığı, ancak çeklerin bankaya verilmeyerek yok edildiği,
7) Bazı bayilerin müşteri kredisi kapsamında verdiği çeklerin, zamanında tahsil edilmediği ve
yeni çekler ile yetkisiz bir şekilde değiştirildiği,
8) Akaryakıt müşteri kredisi kapsamındaki bazı faturalara, Ticaret Şube Müdürlüğü tarafından
faiz tahakkuk ettirilmediği, bazı faturalara ise eksik faiz tahakkuk ettirildiği,
9) Bazı bayilerin borçlarının muhasebe kayıtlarında tahsil edilmiş gibi gösterildiği, ancak bor
cun başka bayiin hesabına aktarıldığı,
10) Yolsuzluk olaylarını"gizlemek amacıyla çek döküm listelerinin, ödeme belgelerinin imha
edildiği, bazen bayi borçlarının ilgisiz hesaplara aktarıldığı, yıl başı hesap açılışlarının, özellikle
çek, banka ve malzeme avansı hesaplannın eksik tutarlar üzerinden gerçekleştirildiği, çok sayıda
hayali kasa tediyeye tahsil fişleri ile mahsup fişlerinin düzenlendiği,
11) Bilançolarda yer alan stok hesaplarında kayıtlı miktarlara göre, ünite tanklarında bulunma
sı gereken akaryakıt miktarlarının noksan olduğu, bilançolarda stok hesaplarının tutmadığı,
12) Miktarlı çalışan maliyet ve hasılat hesaplarında kayıtlı-satışı yapılan - mal miktarının mut
laka karşılıklı olarak birbirini tutması gerektiği halde, aralarında büyük ölçüde farklılık olduğu,
13) Bir kısım bayilerin aldıkları mal bedellerinin geç tahsil edildiği halde, herhangi bir faiz
alınmadığı ve böylece bu bayilere menfaat temin edildiği,
14) Bankalardan alınan hesap ekstrelerinin çoğunluğunun ve günlük kasa fişlerinden bir kıs
mın imha edildiği,
15) Kasadan alınan nakit paraların yerine personelin şahsi çekleri ile bir kısım bayilere ait çek
lerin konulduğu, bunların bir süre sonra tahsil edildiği, bu süre zarfında Ofis paralarının adı geçen
ler tarafından sermaye olarak kullanıldığı, bu işlemin Ofis bayileriyle işbirliği yapılarak gerçekleş
tirildiği,
•
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- 236 16) Bölge arşivinin kanun, yönetmelik ve Ofis talimatlarına uygun olarak düzenlenmediği, bir
çok yerde arşiv adı altında mahaller bulunduğu ekinde sipariş mektubu ve alınan mal miktarını gös
teren belgeler bulunan bayi faturalarından bir kısmının bu dağınıklık içerisinde kaybolduğu,
17) Bazı bayilere nakit karşılığında yapılan satışların yerine çek alındığı, bu çeklerin tahsil
edildiği süreye göre faiz tahakkuk ettirilmediği, böylece bayilere finans imkanı tanındığı,
18) Resmi kurum ve kuruluşlar ile bayi, müşterilerden gelen havalelerin bir kısmının banka
hesaplarına alınmadığı, bir kısmının ise eksik ve fazla tutarlarda ya da mükerrer olarak muhasebe
kayıtlarına intikal ettirildiği,
19) Ofis Yönetim Kurulunca belirlenen kasa ve banka limitlerinin çok üzerinde kasa ve ban
kalarda para bırakıldığı,
20) Kasa, çek, müşteri kredisi ve banka işlemlerinin sorumluluğunun sadece Finansman Şefi
ne bırakıldığı adı geçenin yetkililerce denetlenmediği, çek ve banka hesaplarının mutabakatlarının
yapılmadığı bilanço dönemleri itibariyle banka teyit yazıları ile mizan bakiyelerinin büyük ölçüde
farklılık arzettiği,
hususlarında işlemler yapılması, yetkililerce alt kademedeki personel tarafından gerçekleştiri
len işlemlerin kontrol edilmemesi suretiyle 1992, 1993 ve 1994 yıllarında İstanbul Bölge Müdür
lüğünde yolsuzluk olayları ve usulsüz işlemlerin meydana geldiği,
b) Petrol Ofisi Â.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı personeli tarafından;
1) İstanbul Bölge Muhasebe servisince 1993 ve 1994 yılında tanzim edilen 6 ara bilanço ile
31.12.1993 yılsonu bilançolarının ekindeki belgelere göre banka, çek, stok, maliyet ve hasılat he
saplarının tutmadığı,
2) Bilanço hesaplarının dönembaşı açılışlarının eksik tutarlar üzerinden gerçekleştirildiği,
3) Yıl sonlarında Genel Müdürlükçe çıkarılan bilanço talimatlarına aykırı olarak bilanço çıka
rıldığı ve bir kısım eklerin bilanço ekine konulmadığı,
4) Banka hesaplarında Ofis Yönetim Kurulunca belirlenen kasa ve banka limitlerinin çok üze
rinde para bırakıldığı,
5) İstanbul Bölge Muhasebe personelindeki mesleki yetersizlikler bulunduğunun bilindiği hal
de adı geçen Bölgeden gelen bilançoların incelenmeden kabul edildiği,
6) Petrol Ofisinin toplam satış miktarının yaklaşık % 20'sini karşılayan istanbul Bölgeden
gönderilen paraların kontrol edilmediği, banka hesaplarında bulunduğu belirtilen yüksek miktarda
ki paraların nedeninin araştırılmadığı,
7) 1992 yılından itibaren uygulamaya konulan ve uygulanmaları halinde yolsuzluk olmayaca
ğı iddia edilen bilgisayar programlarının İstanbul Bölge Müdürlüğünde uygulanmadığı hususu, ko
nunun uzmanı daire başkanlıklarınca bilinmesine rağmen, inceleme konusu yaptırılmadığı,
8) Ağustos 1994 ayı içerisinde İstanbul bölgede inceleme yapan komisyon tarafından yolsuz
luk olaylarının önemli belirtileri tesbit edilmesine rağmen, konuların Müfettiş marifetiyle incelettirilmediği,
9) İstanbul Bölge Müdürlüğünde kasa, banka, çek gibi kıymetlerin sayım ve mutabakatıyla gö
revlendirilen Müfettişlerin yolsuzluk olaylarını tesbit edemediği,
10) 1992 yılından itibaren uygulamaya konulan Muhasebe bilgisayar programlarının önemli
eksiklikler içerdiği, bu konuda Müfettişlerce yapılan önerilerin Genel Müdürlük Oluruna bağlan
masına rağmen Muhasebe ve Finansman Daire Başkanlıklarınca dikkate alınmadığı,
11) İstanbul Bölge Müdürü tarafından, Bölgede meydana gelen usulsüz işlemlerin Genel Mü
dürlüğe yazı ile bildirilmesine rağmen konuların inceleme konusu yaptırılmadığı,
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12) Ofiste işçi statüsünde Muhasebe Müdürü olarak çalışırken res'en emekliye sevk edilen ve
yeniden sözleşmeli olarak çalıştırılan Mali KooVdinatörlerin, 1993 yılı ortalarından itibaren İstan
bul Bölge bilançolarının çıkarılmasına yardımcı olmaları amacıyla adı geçen Bölgeye gönderilme
lerine rağmen, yolsuzluk olaylarını tesbit etmedikleri,
hususlarında işlemler yapılması, denetim görevlerinin yerine getirilmemesi şeklindeki uygula
ma nedeniyle, İstanbul Bölge Müdürlüğünde meydana gelen yolsuzluk olayları ve usulsüz işlemle
rin oluşmasına, artarak devam etmesine ve sonuçta Ofisin mali kaybına sebep olunduğu,

5) İstanbul Bölge Müdürlüğünde Meydana Gelen Yolsw;tafc ye Vswlsw, İşlemler Nede
niyle Ofis Personelinin Sorumlulukları
a) İstanbul Bölge Müdürlüğü Personeli:

D Adnan ÇOBAN; (EsM Yomdur)'
Adnan ÇOBAN; peşin satışlarda yaptığı tahsilatı, bir belge karşılığında Finansman Şefi Ad
nan BARLAH'a veya bankaya teslim etmemek, hergün gerçeğe uygun kasa mutabakatı sağlama
mak, bazı bayilerin müşteri kredisi kapsamında verdiği çekleri zamanında tahsil etmemek, şahsı
nın Garanti Bankası, Avcılar Şubesi nezdindeki hesabına ait çekleri kullanmak suretiyle toplam
4.979.425.100.- TL, kardeşlerinin sahip olduğu ve Ofis bayisi olmayan Özosmanlı Petrol Şirketi
nin, Tütünbank Avcılar Şubesi nezdindeki hesabına ait çekleri kullanmak suretiyle toplam
11.890.348.400.-TL.lık Ofis parasını kasadan alarak yerine bahsekonu çekleri koymak, bilahare,
bu çeklerin Ofise ödenmesi sağlansa bile bu sürede Ofis parasını sermaye olarak kullanmak ve kul
landırmak, ayrıca, 1.563.626.058.-TL.lık zimmet fiillerini (emniyeti suistimal) Finansman Memu
ru (Fiş Memuru) Nurhan Süreyya SELVİ ile birlikte müştereken ve münferiden işledikleri husus
larında kusurlu bulunduğu, bu işlemleri kasıtlı yaptığı, bunun dışında 10/5 Sayılı TBMM Araştır
ma Komisyonu Raporunda belirtilen, karşılıksız çekleri işleme ve kayda almamak, provizyon limi
ti programını devre dışı bırakmak, müşteri kredisi kapsamındaki bazı satışlardan faiz almamak, fa
iz alınıp alınmadığını belgelendirmemek, bazı satışlardan ise eksik faiz tahsil etmek, banka hesap
ekstrelerini istememek, mevcutları muhafaza etmemek, tahsil, tediye, mahsup fişlerini gerçeğe uy
gun düzenlememek, bazı bayi borçlarını ilgisiz hesaplara atmak gibi suçlamaların Adnan ÇOBAN'la bir ilgisi olmadığı, zira, bu görevler Veznedarın yaptığı görevler arasında bulunmadığı,
2) Nurhan Siirevva SELVİ: (Finansman eski Memuru - Fiş Memuru)
N.Süreyya SELVİ; görevi olduğu halde, tahsil-tediye fişleri düzenlerken ekinde bulunan bel
geleri kontrol etmemek, ödeme ve tahsilat evrakında yer alan tutarlardan farklı tahsil-tediye fişi dü
zenlemek, zamanında tahsil edilmeyen müşteri kredi çekleri yerine başka çeklerin konulmasını teminen tekrar kasa fişi düzenlemek, dolayısıyla bayi borçlarına yeni vade tanımak suretiyle Ofisi fi
nansman kaybına uğratmış, 1.563.626.058-TL.lık zimmet fiillerini (emniyeti suistimal) Veznedar
Adnan ÇOBAN ile birlikte müştereken ve münferiden işledikleri hususlarında kusurlu bulunduğu,
bu işlemleri kasıtlı yaptığı, mezkûr zimmet tutarının oluşmasına dair kasa fişlerini kendisinin kes
tiğini, gerek Ofis Müfettişlerine, gerekse Komisyonumuza verdiği ifadelerinde kabul ettiği, yuka
rıda belirtilen fiilleri dışında 10/5 sayılı TBMM Araştırma Komisyonu Raporunda belirtilen diğer
suçlamaların, N.Süreyya SELVİ'nin Finansman Memuru (Fiş Memuru) olması hasebiyle yapması
gereken görevleriyle ilgisi bulunmadığı,

a) Kasada fiilen bulunan para ile kasa kayıtlarının mutabık olması gerektiği halde kasa fazla
sı oluşturulmak suretiyle kasadan para almak veya doğrudan zimmete para geçirmek,
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— 238b) Tahsilat için bankaya verilen bazı bayilerin çekleri karşılıksız çıktığı halde işleme almamak,
karşılıksız çek bilgilerini kayıtlara intikal ettirmemek, böylece, provizyon limiti programının dev
re dışı bırakılarak karşılıksız çek keşide eden bayilere ve özellikle yolsuzluğa adı karışan bayilere
mal verilmesine neden.olmak,
c) Kasadan bankaya nakit para çıkışı yapılmış gibi muhasebe kaydı düzenlemek, ancak para
yı bankaya yatırmamak ve zimmet fiilinin oluşmasına neden olmak,
ç) Bazı bayilerin karşılıksız çeklerini işleme almayarak, sürekli olarak yetkisiz bir şekilde ye
ni çeklerle değiştirmek,
d) Bir kısım bayilerin karşılıksız çeklerinin muhasebe kayıtlarında tahsil edilmiş gibi göstere
rek imha etmek,
e) Bayilerden alınan bir kısım çeklerin, muhasebe kayıtlarında bankaya gönderilmiş gibi işle
me almak, ancak, bankaya vermeyerek yok etmek,
f) Bazı bayilerin müşteri kredisi kapsamında verdiği çekleri, zamanında tahsil etmemek ve ye
ni çekler ile yetkisiz bir şekilde değiştirmek,
g) Müşteri kredisi karşılığında mal alan bayilerden eksik faiz almak,
ğ) Bazı bayilerin borçlarının muhasebe kayıtlarında tahsil edilmiş gibi göstermek, ancak, bor
cu başka bayiin hesabına aktarmak,
h) Yolsuzluk olaylarını gizlemek amacıyla, çek döküm listelerini tanzim etmemek, bunlardan
bir kısmını yok etmek, ödeme belgelerini imha etmek, bazen bayi borçlarını ilgisiz hesaplara ak
tarmak, yılbaşı hesap açılışlarının özellikle, çek banka ve malzeme avansı hesaplarının eksik tutar
lar üzerinden gerçekleştirmek, çok sayıda hayali kasa tediye ve tahsil fişleri ile mahsup fişleri dü
zenlemek,
ı) Bankalardan alman hesap ekstrelerinin tamamına yakını ile bir kısım günlük yevmiye dos
yalarını imha etmek,
i)Bazı bayilerin aldıkları mal bedellerini geç tahsil ettiği halde, temerrüt faizi almamak, bayi
lere menfaat temin etmek,
j) Kasadan alman nakit paraların yerine Adnan ÇOBAN'a ait 4.797.425. lOO.-Tllık, Özosmanh Petrol'e ait 11.890.348.400.-TL.lık, Tahir KÜÇÜKKINAY'a ait 1.314.238.047.-TL.lık, Aygün
Petrol'e ait 5.909.770.900.-TL.lık Doğan Petrol'e ait, 5.973.247.000.-TL.lık, Seçkin Petrole ait
3.177.733.897.-TL.lık ve Isı-Pet'e ait 6.281.051.561.-TL.lık olmak üzere toplam 38.211.576.858.TL.lık çekin konulmasını sağlamak, bahsekonu çeklerden Isı-Pet'e ait 1.404.577.737.-TL.lık bölü
münü tahsil etmemek, diğerlerinin ise belli bir sürede tahsil edilmesiyle Ofis parasını sermaye ola
rak kullandırmak, herhangi bir faiz almamak ve bütün bu işlemleri adıgeçenlerle birlikte işbirliği
yapmak suretiyle gerçekleştirmek,
k) Bazı bayilere nakit karşılığında yapılan satışların yerine çek almak, bu çeklerin tahsil edil
diği süreye göre faiz tahakkuk ettirmemek, bayilere finans imkanı tanımak,
1) Resmi kurum ve kuruluşlar ile bayi, müşterilerden gelen havalelerin bir kısmını banka he
saplarına almamak, bir kısmının ise eksik ve fazla tutarlarda ya da mükerrer olarak muhasebe ka
yıtlarına intikal ettirmek,
m) Ofis Yönetim Kurulunca belirlenen kasa ve banka limitlerinin çok üzerinde bankalarda pa
ra bırakmak,
ri) Yukarıda belirtilen fiilleri dikkate alınmak suretiyle;
Şafak Petrol
71.690.715.İzcan Petrol ,
1.151.687.936.Aitmiş Petrol
48.116.324.Kayrak Petrol
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-239Hora Petrol
24.012.906.735.Özden Petrol
576.809.Kök Petrol
16.792.884.923.Isı-Pet
-"
75.753.787.131.Kime ait olduğu daha sonra Ofisçe belirlenecek
59.379.068.Adnan BARLAH'ın fiili zimmet tutarı
242.364.032.olmak üzere toplam 125.729.548.700.- TL tutarındaki ana para Ofis zararının oluşmasına se
bep olmak,
0) Ayrıca;
1) Geç tahsil edilen çeklere ait gecikme
86.204.281.faizi (KDV Dahil)
2) Bayilerden alınmayan karşılıksız çek faizi ve
966.291.538.tazminatı (KDV Dahil)
3) Kredili madeniyağ satışlarına ait gecikme
112.671.935.faizi (KDV Dahil)
4) Müşteri kredilerine ait gecikme faizi (KDV Dahil)30.473.162.576.5) Eksik tahsil edilen müşteri kredisi faizi
2.842.731.221.(KDV Dahil)
olmak üzere toplam 34.481.061.551.-TL tutarında, Ofisi fınans kaybına uğratmak,
ö) Yolsuzluk olaylarının ortaya çıkmasından sonra Özden Petrolden 9.981.334.300.- TL., As
ya Petrolden 5.156.419.860.-TL, İzcan Petrolden 324.934.899.-TL, Kök Petrolden 1.005.183.700.TL.lık cari hesap alacağının borçlarına bahsup edildiği, icra kanalıyla 29.096.000.-TL. tahsil edil
mesi ve Kök Petrolün daha önce Kurum tarafından mahkemeye intikal ettirilen 17.277.551.424.TL. karşılıksız çek borcu dikkate alındığında, Finansman Şefi olarak görev yaptığı dönemde, Ofis
aleyhine bayilere menfaat temin etmek,
konularında kusurlu bulunduğu ve bu davranışlarını kasdi yaptığının belirlendiği,
Esasen, vezne, kasa, banka, müşteri kredisi, çek gibi ayrı ayrı kişilerce yapılması gereken iş
lemlerin Adnan BARLAH'ta toplanması ve bu kişinin amirlerince kontrol edilmemesi adıgeçenin
yolsuzluk yapmasına ortam hazırlandığı,
Adnan BARLAH'ın Finansman Şefliği görevine Nisan 1992 ayı ortalarında başlamasından
yaklaşık 10 gün sonra, Mustafa YÜCEFER'in sahibi olduğu Hora Petrolün çeklerine vade tanıma
ya başladığı, bir kaç ay sonra bu işleme Isı-pet'in çekleride dahil edildiği, bilahare 1992 yılının son
larına doğru Isı-pet ve Hora Petrolün mal bedellerini tahsil etmemeye başladığı, aynı yıl, Ofis ka
sasından alınan yaklaşık 6 Milyar TL. nakit yerine Isı-pet'in çekleri konulduğu ve bu çeklerden
yaklaşık 1,4 Milyar TL.lık bölümü halen tahsil edilmediği, bu işlemi ise Isı-pet ile işbirliği yapa
rak gerçekleştirdiği, zira, mal alımı olmadan, hiç bir basiretli tüccarın çek bedelini Ofise ödemesi
düşünülemeyeceği,
Öte yandan Komisyonumuzca, Adnan BARLAH'ın üzerinde zimmet olarak yaklaşık 242 Mil
yon lira gibi az bir rakam zimmet olarak gözükse de, adıgeçenin yolsuzluğa adı karışan bayilere
menfaat sağlaması nedeniyle bu kişi ve firmalardan miktarları şu an tesbit edilemeyen büyük mik
tarda çıkar sağladığı kanaatine varıldığı,

4) Zrfıra Ö%GKN; (Krctii Tahsilat yg Cnri Hesap eski Şefi)
İstanbul Bölge yolsuzluk olayları Finansman Şefliğinin görev alanında bulunan kasa, çek ve
banka hesapları ile Kredi Tahsilat ve Cari Hesap Şefliğinin görevine giren müşteri kredileri üzerin
de meydana geldiği, müşteri kredilerinin ise, 1992 yılından itibaren Adnan BARLAH tarafından taTürkiye Rüyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 352)

-240kip edildiği, bu durum, Muhasebe Müdürü Necla TOPRAK Muhasebe Müdür Yardımcısı Beyhan
ÖKTEN, Finansman Şefi Adnan BARLAH ile Kredi Tahsilat ve Cari Hesap Şefi Zehra ÖZGEN
tarafından, Komisyonumuza verilen bilgi ve ifadelerde yer aldığı,
amirlerince kendisine görev
verilmeyen konularda Zehra ÖZGEN'i sorumlu tutmanın mümkün olmadığı,
Provizyon limitlerinde yapılacak değişiklikler için, Bölge Müdürüne şifre verildiği ve değişik
likler hangi bilgisayar ekranından girilirse girilsin, kayda alındığı ve saklandığı, ancak, provizyon
limiti programının eksik tarafı, değişiklik giren kişilere özel şifre verilerek sözkonusu değişiklikle
ri kimin girdiğinin kayıtlarda yer almaması ve dolayısıyla sorumlu tutulamaması olduğu, giriş şif
resini herhangi bir şekilde öğrenen art kişilerin yaptıkları değişiklikler sadece ekran tanıma olarak
karşımıza çıktığı, aynı ekran, değişik muhasebe personeli tarafından sürekli kullanıldığı dikkate
alındığında bilgisayar ekranının tahsis edildiği kişilerin gereksiz yere sorumlu tutulmasına neden
olduğu,
Bayilerin provizyon limitlerinin artırılmasındaki sorumluluğun/Ofis talimatları uyarınca Böl
ge Müdürü Necdet ÖZGEN'e ait olduğu, sözkonusu değişiklikleri yapacak şifrenin; Muhasebe Es
ki Müdür ve daha Sonra Bölge Müdür Yardımcısı Erol YILDIRIM'a, Muhasebe Müdürü Necla
TOPRAK'a, Kredi Tahsilat ve Cari Hesap Şefi Zehra ÖZGEN'e veya daha başka kişilere verilme
sinin, Necdet ÖZGEN'in sorumluluğunu ortadan kaldırmadığı,
Öteyandan, bayilerin provizyon limitlerinin artırılması nedeniyle Ofis kayba uğramadığı, esas
yolsuzluk olayları Müşteri kredisi kapsamında bayilere verilen akaryakıt ve madeniyağ bedelleri
nin ödenmemesi şeklinde meydana geldiği,
Bayilerin karşılıksız çekleri ilgili bankadan Finansman Şefliğince alındığı ve karşılıksız çek
takip programına girilerek bayilerin provizyon limiti programı aracılığıyla açık çekle mal almaları
engellendiği, müşteri kredisi kapsamında teminat mektubu karşılığında bayilere verilen mal mik
tarlarının sözkonusu provizyon limiti ile bir ilgisinin bulunmadığı, hususları dikkate alındığında
Zehra ÖZGEN'in doğrudan İstanbul Bölge Yolsuzluk olayları ile ilgisinin bulunmadığı ancak adı
geçenin mahkemeye verilmesiyle şu an yapacak bir işlemin bulunmadığı,
5) Beyhan ÖKTEN; (Muhasebe Şube Müdürü eski Yardımcısı)
Beyhan ÖKTEN; Nakit akışını izlememek, tahsil ve tediye fişlerini imzalamamak, fişlerin
ekindeki belgelerin doğru olup olmadığını kontrol etmemek, banka hesaplarını ve banka bakiyele
rini kontrol dışı tutmak, tasfiye etmemek, bankalar ile mutabakat sağlamamak, bekletilen çekler ile
ilgili döküm listelerini kasa fişlerinin ekine konulmasını sağlamamak, alınan çeklerin tahsil edilip
edilmediğini izlememek, karşılıksız çekler üzerinde gerekli işlemlerin yapılıp yapılmadığını kont
rol etmemek, bu suretle provizyon limiti programını devre dışı bırakarak mal verilmemesi gereken
ve karşılıksız çek keşide eden bazı bayilere mal verilmesine neden olmak, günlük kasa bakiyeleri
nin kayıtlara uygun olup olmadığına bakmamak, bilanço dönemlerinde mizanlarda kayıtlı banka
bakiyeleri ile banka yazılarında ve ekstrelerinde yer alan bakiyelerin farklı olmasına rağmen neden
lerini araştırmamak, ayrıca yine bilanço dönemlerinde satış-maliyet hesapları arasında miktar yö
nüyle farklılık olmasına karşın, bunların nedenlerine bakmamak, görevleri dahilinde bulunan işle
ri, ayrıca, kasa, banka, alman çekler, müşteri çekleri gibi hesaplarla ilgili işlemleri sadece Adnan
BARLAH'ın sorumluluğuna bırakmak, bu şekilde görevini kötüye kullanmak suretiyle kusurlu bu
lunduğu,
Beyhan ÖKTEN tarafından 10/160 Sayılı TBMM Araştırma Komisyonuna verilen 06.05.1997
tarihli dilekçede bilanço dönemlerinde banka hesaplarının tutmadığı konusunda Genel Müdürlük
Muhasebe Daire Başkanlığınca kendilerine herhangi bir uyarının gelmediğini beyan ettiği, yukarı
da belirtilen konuların dışında, 10/5 Sayılı TBMM Araştırma Komisyonu Raporunda Beyhan ÖKTürkiye Büyük Millet Meclisi
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- 241 TEN ile ilgili olarak kasadan para almak ve doğrudan zimmete para geçirmek, bayi çeklerini imha
etmek, belgeleri yok etmek şeklindeki suçlamaları ortaya koyacak belgeye ve bilgiye rastlanmadı-

6) Necla TOPRAK: (Muhasebe Şubesi eski Müdürü)
Necla TOPRAK; Nakit akışını izlememek, tahsil ve tediye fişlerini imzalamamak, fişlerin
ekindeki belgelerin doğru olup olmadığını kontrol etmemek, banka hesaplarını ve banka bakiyele
rini kontrol dışı tutmak, tasfiye etmemek, bankalar ile mutabakat sağlamamak, bekletilen çekler ile
ilgili döküm listelerini kasa fişlerinin ekine konulmasını sağlamamak, alman çeklerin tahsil edilip
edilmediğini izlememek, karşılıksız çekler üzerinde gerekli işlemlerin yapılıp yapılmadığını kont
rol etmemek, bu suretle provizyon limiti programını devre dışı bırakarak mal verilmemesi gereken
ve karşılıksız çek keşide eden bazı bayilere mal verilmesine neden olmak, günlük kasa bakiyeleri
nin kayıtlara uygun olup olmadığına bakmamak, bilanço dönemlerinde mizanlarda kayıtlı banka
bakiyeleri ile banka yazılarında ve ekstrelerinde yer alan bakiyelerin farklı olmasına rağmen neden
lerini araştırmamak, ayrıca yine bilanço dönemlerinde tank raporlarına göre stok hesapları ile satış-maliyet hesapları arasında miktar yönüyle farklılık olmasına karşın, bunların nedenlerine bak
mamak, görevleri dahilinde bulunan işleri, ayrıca, kasa, banka, alınan çekler, müşteri çekleri gibi
hesaplarla ilgili işlemleri sadece Adnan BARLAH'ın sorumluluğuna bırakmak, bu şekilde görevi
ni kötüye kullanmak suretiyle kusurlu bulunduğu, ancak Komisyonumuzca yapılan değerlendirme
ler sonucunda adıgeçenin, yolsuzluk olayında herhangi bir kasıtlı hareketi olmayıp son derece bil
gisiz, yöneticilik yeteneğinden yoksun bir kişi olması nedeniyle, art niyetli personeli tarafından
kullanıldığı kanaatine varıldığı, ayrıca müteaddit defalar bu görevden alınması talebinde bulundu
ğu,
7) Erol YILDIRIM: (Muhasebe Şubesi eski Müdürü. Bölge Müdür eski Yardımcısı)
Erol YILDIRIM'ın sorumluluğunu Muhasebe Şube Müdürlüğü ve Bölge Müdür Yardımcılığı
görevleri itibariyle değerlendirmek gerektiği, Muhasebe Şube Müdürlüğü görevinden alındığı Ha
ziran 1993 ayına kadar Haramidcre Depo Müdürlüğü muhasebe yönünden kendisine bağlı olduğu,
1992 yılındaki yolsuzluk olaylarını 31.12.1992 tarihli bilanço hesaplarında uyumsuzluk olmaması
nedeniyle görmemesinin normal olduğu, Mart 1993 ayında çıkarılan bilanço hesaplarındaki farklı
lıkları ise Mayıs 1993 ayında uygulamaya konulan provizyon limiti programı ile ilgili çalışmaların
başladığı, Bölge Müdürünce bayi provizyonlarında değişiklik yapma yetkisinin kendisine verildi
ği, alt kademedeki personeli tarafından bilanço kalemlerine ait bir sorun iletilmediği hususları dik
kate alındığında Erol YILDIRIM'ı sorumlu tutmanın hakkaniyetle bağdaşmadığı, Haziran 1993
ayındaki bilanço ise adıgeçen tarafından tanzim edilmediği, Bölge Müdür Yardımcılığına ise
10.02.1994 tarihinde başladığı, Muhasebe Şube Müdürlüğünün işlemlerini kontrol etmemek sure
tiyle Ofis zararının oluşmasına, yolsuzluğun daha önce ortaya çıkmamasına ve Ofisin parasal kay
bının giderek artmasına sebep olduğu, ancak, fiilen yolsuzluğa adı karışmadığı, 1993 yılına kadar
uzun süre Bölge Muhasebe Müdürlüğü görevinde bulunan ve muhasebe konularında gerekli bilgi
ve deneyime sahip olan Erol YILDIRIM'ın muhasebe işlemlerinin kontroluna kısa bir süre ayırma
sı durumunda bile yapılan usulsüz işlemlerin bir kısmını görebileceği, bu nedenle Bölge Müdür
Yardımcısı Erol YILDIRIM Ofis zararının oluşmasına ve zimmet fiilinin işlenmesine bir anlamda
ortam hazırladığı konularında kusurlu bulunduğu,
8) Necdet ÖZGEN: (İstanbul Bölge eski Müdürü)
Necdet ÖZGEN; İstanbul Bölge Muhasebe Şube Müdürlüğünün Finansman Şube Müdürlüğü
nün Finansman ve Muhasebe Daire Başkanlıkları tarafından murakabe edildiği, günlük para kullaTürkiye Büyük Millet Meclisi
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-242nımının ilgili Daire Başkanlıkları tarafından yapıldığı, görev süresi içerisinde düzenlenen tüm bi
lançoların ibra edildiği, olayın ilk önce Muhasebe Müdürü tarafından görülmesi gerektiği, muha
sebe Müdürünün hiç bir olava bakmadığı, görevlerini Adnan BARLAH'a devrettiği, yedi yıllık
Muhasebe Müdürünün görevden alınarak yerine lise mezunu olan Necla TOPRAK'ın getirildiği,
gerek Necla TOPRAK'ın gerekse Adnan BARLAH'm görevlerine atanması için Bölge Müdürü
Necdet OZGEN'in teklifinin bulunmadığı, Bölge Müdürlüğünde kendi iş konulan ile ilgili incele
melerde bulunan Finansman ve Muhasebe Daire Başkanlarının usulsüz işlemi tesbit edemedikleri,
Bölge Müdürlüğünde tahkikat ve inceleme yapan Müfettişler M.Tansel GÜVEN Zafer YAPICIOĞLU'nun bu usulsüz işlemleri görmediği, Necdet OZGEN'in zaman zaman muhasebe işlemleri
nin incelenmesi için Makamdan talepte bulunduğu, Adnan BARLAH'ın emekli ikramiyesini öde
meyerek tekrar inceleme istediği hususlarının doğru olduğunun anlaşıldığı, nitekim Komizyonumuzca yapılan incelemelerde bilançoların kontrolünün yapılmadığı ve ibrasında hata olduğu, belir
tilen Genel Müdürlük personelinin denetim ve kontrol görevlerini tam olarak yapmadıkları, Necla
TOPRAK ve Adnan BARLAH'ın Makamın takdiri ile bu görevlerine atandıklarının görüldüğü,
ancak, tüm bunlar Necdet OZGEN'in Bölge Müdürü olarak muhasebe biriminin zaman zaman
kontrolünü yapmasına engel teşkil etmediği, Bölge Müdürü sıfatıyla diğer birimlerden olduğu gibi
muhasebe biriminin de sağlıklı bir şekilde işlemlerin yürütülmesinden, sevk ve idaresinden sorum
lu olduğu bu nedenle Ofis zararının oluşmasına ve zimmet fiillerinin işlenmesine ortam hazırladı
ğı.
Öteyandan, istanbul Bölge yolsuzluk olaylarında, Necdet OZGEN'in üzerinde zimmet bulun
mamakla birlikte, karşılıksız çeki çıkan bayiler ile nakit veya blokeli çekle mal alması gereken ba
yi adaylarına açık çekle mal verilmesi, çeki karşılıksız çıkan bayilerin bu çeklerinin yasal yollar
dan tahsilini sağlamak yerine yetkisiz bir şekilde yeni çeklerle değiştirmesi, mevzuat dışı işlemle
ri usul edinmesi, yolsuzluğa adı karışan bayilerden Kök Petrol'Un sahibi Hikmet KEÇELİ'ye kar
şılıksız çeki olmasına rağmen mal verdirmesi, 1992-1994 yılları arasındaki yolsuzluk olaylarının
kendi Bölge Müdürlüğü döneminde meydana gelmesi, bu olayların 3 yıl gibi bir sürede devam et
mesi gözönüne alındığında, Komisyonumuzca, Necdet OZGEN'in bir takım Ofis bayilerinden
miktarı tesbit edilemeyen çıkar sağladığı kanaatine varıldığı,
b) POAŞ Genci Müdürlük Personeli

i) Çelalettin DÖVER; (Finansman Paire <?şkj ttnsknm)
Araştırmaya konu olan 1992,1993 ve 1994 yıllarında Celalettin DÖVER'in Finansman Daire
Başkanı olduğu, kendisine Genel Müdürlükte verilen bu görevin İstanbul Bölgesi de dahil Bölge
ler ile Ofis genelindeki nakit akışını sağlıklı izlemek ve izleyebilmek için gerekli sistemi oluştur
mak, Bankalarda 100 MilyonTL.-nın üzerinde para tutulmasını önlemek olduğu, bu hususları sağ
lıklı takip etmediği, örneğin 1994 Haziran ayı 4 bankada görülen 186.957.688.738.-TL'nı banka
hesaplarında tuttuğu,
İstanbul Bölge Müdürü Necdet ÖZGEN tarafından yolsuzluk olaylarını ortaya çıkaracak ko
nularda Genel Müdür M.Korel AYTAÇ'A gönderilen gereği için kendisine havale edilen 4.2.1994
tarihli, 435-330 ve 5.8.1994 tarihli, 3213 sayılı yazılar için Müfettiş incelemesi yaptırmadığı, ince
lemede evrakları ibraz edemediği,
Genel Müdür Yardımcısı Ergun AKIN Başkanlığında oluşan Komisyonda üye olduğu ve
önemli yolsuzluk belirtileri 15.8.1994 tarihli rapora yazıldığı halde, inceleme için Olur almadığı,
Genel Müdürün şifahi talimatı ile görevlendirilen Mali Koordinatör Mehmet KONCA'nın
12.10.1994 tarihli raporun incelenmesi için Olur almadığı, ikinci raporu beklememesi gerekirken
beklediği ve bu arada Kurum zararı oluştuğu,
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 352)

- 243 Yukarıda izah edilen temel hususları Finansman Daire Başkanının yapması gerekirken yapma
dığı, ihmali neticesinde de maalesef Kurumun zarara sokulduğu, bu nedenlerle eski Finansman Da
ire Başkanı Celalettin DÖVER'in halen yapmakta olduğu POAŞ Genel Müdür Yardımcılığı göre
vinden alınması gerektiği,
2) Levent DEMİR: (Finansman Snhesi eski Müdürü)
Petrol Ofisi A.Ş.nin aktiflerini, nakdi ve gayrinakdi varlıklarını şirket ihtiyacı ve iktisadi ku
rallara göre takip ve kontrol etmek, POAŞ.nin finansman bütçesini oluşturmak, günlük, haftalık ve
aylık nakit hareketlerini izlemek görevlerini yerine getirmediği, ciddi bir nakit politikası ortaya ko
nulmaması nedeniyle kasa, banka ve çek hesaplarının merkezden izlenemediği, tüm bunların sonu
cunda yaratılan boşluktan, İstanbul Bölge Müdürlüğünde görevli bir kısım suiniyetli personelce
fazlasıyla istifade edilerek Ofisin büyük miktarda zarara uğratıldığı, 1993 ve 1994 yıllarında İstan
bul Bölge Müdürlüğü Ofis hesaplarında bankada bulunduğu belirtilen milyarlarca liranın neden
kaynaklandığını ve niçin Genel Müdürlüğe gönderilmediğini sormayın ve dolayısıyla belirtilen gö
revleri yapmakla yükümlü Finansman Şube Müdürü Levent DEMİR'in, bu görevlerini yerine ge
tirmemekle kusurlu davrandığı, dikkatinin çekilmesi gerektiği,
3) Recep ÖZHAN: (Muhasebe Daire eski Başkanı)
Recep ÖZHAN; İstanbul Bölge Müdürlüğünde 1992, 1993 ve 1994 yıllarında meydana gelen
yolsuzluk ve usulsüz işlemlerle ilgili olarak Muhasebe Daire Başkanı Recep ÖZHAN; cari mevzu
at hükümlerine göre adıgeçen Bölge Muhasebe Müdürlüğünce hazırlanan 1993 yıl sonu bilançosu
ile 1993 ve 1994 yıllarında çıkarılan 6 ara bilançoda, bilanço tarihi itibariyle bankalardan alınan teyid yazılarında belirtilen tutarlar ile Ofis hesapları arasında milyarlarca lira fark bulunduğu, İstan
bul Bölge ile bağlı depoların çalıştığı toplam 18 ayrı banka hesabından, açıldığı tarihten itibaren
hareket görmeyen Demirbank hesabı dışında hiç birisinin mutabık olmadığı, 1992, 1993 ve 1994
yıllarından geçerli olan ve POAŞ Yönetim Kurulu'nca kabul edilen Bölge Müdürlükleri banka li
mitlerinin 100 Milyon TL olmasına rağmen, örneğin İstanbul Bölgenin T.C. Ziraat Bankası Bakır
köy Şubesi nezdinde bulunan iki ayrı banka hesabında toplam 689.592.316.-TL. olduğu ve bilan
çodaki Ofis hesaplarında ise toplam 53.502.372.051.- TL. olarak gösterildiği, aynı şekilde, bilanço
dönemlerinde stok hesaplarında belirtilen akaryakıt stok miktarlarının bilanço ekindeki tank rapor
larında kayıtlı olan miktarlardan anormal şekilde farklı olduğu, birbirinin aynı olması gereken ve
miktarlı çalışan maliyet-satış hasılat hesaplarının mutabık olmadığı bunun ise, satılan mal bedeli
nin tahsil edilmemesi veya satılmadığı halde bedeli tahsil edilmiş mal mevcudu anlamına geldiği
İstanbul Bölge Muhasebe personelinin mesleki yetersizliklerini bildiği halde hesaplardaki mutabakatsızlıkların nedenlerini araştırmamak, bu bilançoları kontrol etmeden kabul etmek, ibra etmek,
hatalı Ofis bilançolarının yayınlanmasına neden olmak sözkonusu yolsuzluk olaylarının daha ön
ceden ortaya çıkmamasını sağlamak suretiyle Ofisin zararını ve zimmet olaylarının artmasına ne
den olmak, ayrıca, 1992, 1993 ve 1994 yıllarında uygulamaya konulan bilgisayar programlarında
gerekli otokontrol sistemini kurmamak, geriye yönelik fiş kesilmesine, kesilen ve kesinleşen fişler
üzerinde daha sonra değişiklik yapılmasına imkan veren sistem oluşturmak, aynı şekilde, eksiklik
lerine rağmen uygulamaya konulan bilgisayar programlarının İstanbul Bölge Müdürlüğünde çalış
tırılmadığını bildiği ve yapılan bütün sözlü uyarılara rağmen uygulamamakta direnen İstanbul Böl
ge Personeli hakkında soruşturma açılmasını sağlamamak, POAŞ Teftiş Kurulunca hazırlanan ve
Genel Müdürlük Onayına bağlanan 27.10.1992 tarihli,142/7 sayılı raponda belirtilmesine rağmen,bayilerden alınan çeklerin vade tarihlerinin 101 Alınan Çekler Hesabında tali kod olarak açıl
ması ve bu suretle sözkonusu çeklerin zamanında tahslilni sağlğyacak şekilde hesap düzenlemeleTürkiye Büyük Millet Meclisi
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- 244 rini yapmamak,dolayısıyla 101 AlınanÇekler Hesabının anında ve rahatlıkla kontrol edilebilmesi
ni engelleyerek bayi çeklerinin tahsile konulmaması, çek vadelerinin uzatılması, yırtılıp atılan çek
lerin belirlenmemesini sağlamak, 12.08.1994 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı,Ergün AKIN Baş
kanlığında İstanbul Bölge Muhasebe servisinde inceleme yapan komisyonun üyesi olduğu ve İstan
bul Bölge yolsuzluk olaylarının önemli belirtilerini tesbit ettiği halde daha sonra hazırlanacak Ge
nel Müdürlük Oluru ile bu konularda soruşturma açılmasını sağlamamak, tanzim edilen 15.08.1994
tarihli raporun sadece Genel Müdüre sunulması ile yetinmek, sözkonusu raporun sonuç bölümün
de dahi, tesbit edilen konuların soruşturulmasını talep etmemek, Dış Denetim Firması Başaran Ser
best Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen ve kendisine Eylül 1994 ayında
intikal ettirilen raporda, İstanbul Bölge Muhasebesinde yolsuzluk ve usulsüz işlemlerin olduğuna
dair önemli karineler bulunduğu belirtildiği halde, bu konuları tahkik etmemek, tahkik edilmesini
de istememek, bahsekonu yolsuzluk olaylarını ortaya çıkaran Mali Koordinatör Mehmet KONCA
tarafından, olaylarla ilgili olarak kendisine önce telefonla, bir süre sonra da 12.10.1994 tarihli ra
porda, yolsuzluk olayları bildirildiği ve konuların POAŞ Teftiş Kurulunca soruşturulması hususla
rı talep edildiği halde, Genel Müdürlük Oluru alarak belirtilen konuların Müfettişlerce incelemesi
ni sağlamamak, Mehmet KONCA'nın 28.10.1994 tarihli ikinci raporundan sonra konularla ilgili
Müfettiş incelemesi istemek, bu arada geçen 16 günlük sürede Ofisi zararının artmasına neden ol
mak fiillerini işlediği anlaşılmakla, görevini kötüye kullanmak suretiyle Ofis zararının ve zimme
tin artmasına sebep olduğu,

4) Seiatıattin BAT/TA; (Muhasebe Paire Başkanı eski Yardımcısı)
Muhasebe Daire Başkanı Recep ÖZHAN ile ilgili bölümde detaylı bir şekilde açıklandığı üze
re İstanbul Bölge Müdürlüğünce hazırlanan 1993 yılı yıl sonu bilançosu ve ara bilançoları ile 1994
yılı ara bilançolarındaki banka hesap bakiyelerinin banka hesabında mevcut bakiyelerden farklı ol
duğu, birbirinin aynı olması gereken maliyet-hasılat hesaplarındaki satış miktarlarının farklı oldu
ğu, stok hesaplarının bilanço ekindeki tank raporlarında kayıtlı miktarlardan farklı olduğu, dolayı
sıyla sözkonusu bilançoların, bu bilançolardaki rakamları doğrulaması lazım gelen belgelerle mu
tabakat yapılma yoluna gidilmeden, hatalı olarak kabul etmek ve Ofis'in gerçek faaliyetlerini gös
termeyen sözkonusu bilançoların yayınlanmasına neden olmak, ayrıca gerekli kontrollerin yapıla
rak farklılıklarının.nedeninin ortaya konulmaması sonucu kötü niyetli personelin yolsuzluk yapma
sına ortam hazırlanarak, Ofis'in büyük kayıplara uğramasına sebebiyet vermek, konularında Mu
hasebe Daire Başkan Yardımcısı Selahattin BALTA'nm kusurlu bulunduğu, adı geçen in bu fiille
rinden dolayı Kurum tarafından mahkemeye verildiği,
5) Yaşar HIŞIR: (Bütçe ve Bilanço Şubesi ski Müdürü)
Muhasebe Daire Başkanı Recep ÖZHAN ile ilgili bölümde detaylı bir şekilde açıklandığı üze
re İstanbul Bölge Müdürlüğünce hazırlanan 1993 yılı yıl sonu bilançosu ve ara bilançoları ile 1994
yılı ara bilançolarındaki banka hesap bakiyelerinin banka hesabında mevcut bakiyelerden farklı ol
duğu, birbirinin aynı olması gereken maliyet-hasılat hesaplarındaki satış miktarlarının farklı oldu
ğu, dolayısıyla sözkonusu bilançoların, bu bilançolardaki rakamları doğrulaması lazım gelen bel
gelerle mutabakat yapılma yoluna gidilmeden, hatalı olarak kabul etmek ve Ofis'in gerçek faaliyet
lerini göstermeyen sözkonusu bilançoların yayınlanmasına neden olmak, ayrıca gerekli kontrolle
rin yapılarak farklılıkların nedeninin ortaya konulmaması sonucu kötü niyetli personelin yolsuzluk
yapmasına ortam hazırlanarak, Ofis'in büyük kayıplara uğramasına sebebiyet vermek konularında
Bütçe ve Bilanço Şube Müdürü Yaşar HIŞIR'ın kusurlu bulunduğu, adı geçenin bu fiillerinden do
layı Kurum tarafından mahkemeye verildiği,
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<?) flafer YAPICFOftMJ; f POAŞjeski Müfettişi)
Müfettiş Zafer YAPICIOGLU; kendisine* verilen iş talimatı dikkate alındığında, İstanbul Böl
ge kasasında tesbit ettiği 42.983.016.-TL.lık noksanlığın gerçek nedenini araştırmamak ve muha
sebe personelinin verdiği yanlış bilgiye itibar etmek, kasa hesabı ile mizan kayıtları mutabık olma
dığı halde, mutabakat yapılmış gibi göstermek, incelemelere başladığı tarih itibariyle tesbit ettiği
çek tutarının mizan kayıtlarından 47.434.616.151.-TL. noksan olduğu halde mutabakat sağlanmış
gibi göstermek, incelemelere başladığı tarihte kasa sayımı zaptı ve çek döküm listeleri bulunmadı
ğı ve 33 adet tahsil ve 20 adet tediye fişinin imzasız olduğu halde, İncelemelerini yoğunlaştırmak
suretiyle İstanbul Bölge Yolsuzluk olaylarının daha önce ortaya çıkmasını sağlayamamak hususla
rında kusurlunun olduğu anlaşıldığı, adıgeçen bu fiilleri nedeniyle Kurum tarafından mahkemeye
verildiği,
7) Mahmut TANSEL GÜVEN: (POAS esiri Müfettişi)
Müfettiş M.Tansel GÜVEN; İstanbul Bölge Müdürlüğü ve bağlı depolarına ait kıymetlerin sa
yımını yaptığı, aancak sayımını yaptığı kıymetlerden Haramidere, Demirbank Maçka Şubesi nezdindeki hesap bakiyesi hariç tüm banka hesap bakiyelerinin, teminat mektupları, emanet mal çek
leri ve bekletilen çekler hesabı bakiyeleri mizan bakiyeleri ile tutmamasına karşın, sözkonusu fark
lılıkların nedenini araştırıp ortaya koymamak ayrıca, müşteri kredileri ile ilgili tahsilatların zama
nında yapılıp yapılmadığını kontrol etmemek, dolayısıyla, kıymet mutabakatının nasıl yapılacağı
Teftiş Kurulu Başkanlığının 15.2.1993+3 sayılı genelgesinde belirtildiği halde, adı geçen Müfetti
şin, incelemeler sırasında kasa, banka, çek mutabakatı yapmamak, müşteri kredi ödemelerini ince
lememek, ayrıca, İstanbul Bölge Müdürlüğü kasa muamelatının incelenmesi sırasında, görev döne
mine ilişkin süre içerisinde kasa zaptının hiç düzenlenmemesine, tahsil ve tediye fişleri ekine çek
döküm listelerinin konulmamasına, çok sayıda kasa fişlerinin imzasız veya tek imzalı olmasına kar
şın, bu duruma raporunda yer vermemek suretiyle İstanbul Bölge yolsuzluk olaylarının erken orta
ya çıkmasını önlediği hususlarında kusurlu bulunduğu adıgeçenin, bu fiillerinden dolayı kurum ta
rafından mahkemeye verildiği,
8) Mustafa Korel AYTAÇ: (Petrol Ofisi eski Genel Müdürü)
Petrol Ofisi eski Genel Müdürü Mustafa Korel AYTAÇ tarafından Komisyonumuza tevdi edi
len bilgi ve belgeler ile Komisyonumuza verilen diğer bilgi ve belgelerin birlikte incelendiği,
Adı geçenle ilgili olarak 1 inci Komisyonda kendisine isnat edilen iddialar hakkında bilindi
ği üzere tetkik edildiğinde Komisyonda farklı görüşler belirdiği, Komisyon üyelerinin bir kısmı id
dialarda ısrar ederken, diğer bölümünün de eski Genel Müdürün görevini tam yaptığı konusunda
muhalefet şerhi koyduklarının görüldüğü, her iki grup üyelerin bilgileri ve bunlara esas olan
23.08.1996 tarihli 24/96-9 sayılı Başbakanlık Teftiş Kurulu Raporunda incelendiği , Başbakanlık
Teftiş Kurulu Raporunda Genel Müdürle ilgili olarak suç duyurusuna gerek görülmediği, sadece
uyarılmasının istendiği, Komisyondaki çelişkili oylar, Başbakanlık Teftiş Kurulu ve 1 inci Komis
yonun görevlendirdiği 15 kişilik heyet raporlarında Genel Müdürle ilgili suç duyurusunda bulunul
masına gerek' görülmediği, bütün bu bilgiler ışığında; Genel Müdürün şahsını ilgilendiren kusuru
olmaması, ayrıca yolsuzluk konularıyla alakalı olarak M.Korel AYTAÇ'ın;
- Yazılı ve sözlü şikayetleri değerlendirerek İstanbul Bölgesinde inceleme başlatması ve olayi
ortaya çıkaran personeli görevlendirmesi,
- Bahse konu yolsuzluğun soruşturulmasına yönelik Müfettiş incelemesi yaptırması,
- Yolsuzluk olayları ile ilgileri olduğu tesbit edilen 12 Ofis Personeli ve 7 Bayii hakkında
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına onay vermesi,
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- Ayrıca bu olaylarda ihmali görülen Ankara Merkez ve İstanbul Bölgesindeki kişilere disip
lin cezası vermek için onay vermesi ve görev değişiklikleri yapması,
- Şahsının gerek Kurum içinde gerekse çevresinde dürüstlüğü ile tanınması, malvarlığı araştır
malarında POAŞ Genel Müdürlüğünde göreve başladığı tarihe göre artış olmaması, '. '
- Genel Müdürlüğü döneminde Ofis pazar payının ve karlılık oranının yükselmesi,
- Görev yaptığı dönem itibariyle Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporlarının müsbet
olması, Kurumu dışardan denetleyen Başaran Serbest Muhaseci ve Mali Müşavirlik A.Ş. Firması
nın raporlarından sonra konunun uzmanı Muhasebe ve Finansman Daire Başkanlıklarınca kendisi
ne herhangi bir uyarı yapılmaması,
- Yolsuzluk olaylarının ortaya çıkmasından sonra Ofis Müfettişlerine yaptırdığı Soruşturma
Raporlarının, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişlerince, Maliye Müfettişlerince hazır
lanan Raporlarda ve Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığınca ve Sayıştay Denetçilerince tanzim
edilen Bilirkişi Raporlarında yeterli görülmesi, yani yolsuzluğun üzerine gitttiği görülmüştür.
B- 10/5 ESAS NO.UJ ARAŞTIRMA KOMİSYONU TARAFINDAN PETROL OFİSİ
A.S. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YAPILMASI ÖNERİLEN İŞLEMLER VE SONUÇLARI

KONUSUNDA;
- Sözleşmelerinin feshi talep edilen POAŞ eski İstanbul Bölge Müdürü Necdet ÖZGEN, Yar
dımcısı Erol YILDIRIM ve İstanbul Bölge Müdürlüğü eski kredi tahsilat ve bayi cari hesap şefi
Zehra ÖZGEN'in sözleşmelerinin feshedilmesinin Merkez Üst Disiplin Kurulu tarafından uygun
görüldüğü,
Kararların adı geçenlere tebliğ edildiği, Necdet ÖZGEN ve Zehra ÖZGEN'in, sözkonusu ka
rarlar için POAŞ Merkez Üst İtiraz Kuruluna itiraz etmeleri üzerine, M.Üst İtiraz Kurulunun
12.3.1997 tarih ve 97/1, 97/2 sayılı kararlarıyla, POAŞ Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin 103/2
maddesinde disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde disip
lin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisinin zaman aşımına uğrayacağı hükmü dikkate alı
narak Necdet ÖZGEN'e ve Zehra ÖZGEN'e "Sözleşmenin Feshi" cezası verilmeyerek İstanbul
Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesince verilecek karar doğrultusunda işlem yapılmasının hüküm altı
na alındığı,
Eski Bölge Müdür Yardımcısı Erol YILDIRIM'ın ise kendisine tebliğ edilen "Sözleşmenin
Feshi" cezasına herhangi bir itirazda bulunmadığı, böylelikle sözleşmesinin feshedildiği, ancak,
Erol YILDIRIM'ın durumunun da Necdet ÖZGEN ve Zehra ÖZGEN ile aynı olduğundan hakka
niyet gereği "sözleşmenin feshi" cezasının iptal edilerek göreve başlatılması ve bu personel için de
İstanbul Bakırköy ağır Ceza Mahkemesince verilecek karar doğrultusunda işlem yapılmasının uy
gun olacağı,
- Başmüfettiş M.Yüksel ÇAĞIRAN ile Başmüfettiş Mustafa TEKER'in kusurlu görülmesinin
sözkonusu olmadığı, dolayısıyla, Başmüfettiş Mustafa TEKER'in durumunun mesleki yeterlilik
hali açısından değerlendirilmesinin yersiz olduğu,
- POAŞ Başmüfettişleri Ali AKÇÎN, Bülent BATUR ve eski Başmüfettiş Şükrü GÖKSU hak
kındaki dosyanın Merkez Üst Disiplin Kuruluna sevkedildiği,
POAŞ Merkez Üst Disiplin Kurulunun 30.1.1997+97/5 sayılı Kararı ile Başmüfettişler Ali
AKÇIN, Bülent BATUR'un görevlerinden alınmalarının Genel Müdürlüğe önerilmesi ve adıgeçenler hakkındaki raporlar ye savunmalarına göre adli ve idari soruşturma açılması için konunun
Teftiş Kurulu Başkanlığına havalesinin talep edilmesi üzerine adıgeçenlerin Merkez Üst disiplin
Kurulu Kararı ve üyeleri aleyhine Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı nezdinde itirazda bulun
dukları,
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eden POAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından alınan 26.2.1997 tarih ve 030/185 sayılı Olur alı
narak, 26.2.1997 tarih ve 030/186 sayılı yazı ile Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına bilgi ve
rildiği, POAŞ Yönetim Kurulunun 12.3.1997 tarih ve 7/1 sayılı kararı ile de Başmüfettişler Ali AKÇIN, Bülent BATUR ve Şükrü GÖKSU hakkındaki soruşturmanın Teftiş kurulu Yönetmeliğinin
16. maddesindeki işlerin devri konusundaki usullere göre Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına
devredildiği,
Bu arada, 10/5 sayılı TBMM Araştırma Komisyon raporunda belirtilen iddialardan dolayı so
ruşturma açılması önerisi doğrultusunda POAŞ Merkez Üst Disiplin Kurulunun oluşturulduğu ve
bu kurulun 30.1.1997 tarih ve 95/7 sayılı disiplin karan tanzim ettiği, anılan Kurul üyelerinin, sözkonusu iddiaların dışına çıkarak 10/5 sayılı Araştırma Komisyon raporunu keyfi uygulamaya baş
vurup, Araştırma Komisyonunun çağrısı üzerine bilgi veren personele yaptığı açıklamalardan do
layı usulsüz bir şekilde Kurul üyesi Levent AKKOYUNLU imzası ile hazırlanan 15.1.1997 tarih
ve 234 sayılı yazı yazılarak bir nevi yargılandığı, böylelikle, POAŞ Merkez Üst Disiplin Kurulu
Üyeleri Kaya TANKUT, Levent AKKOYUNLU ve Ergün AKIN'ın mevzuata aykırı, hissi ve süb
jektif davranışlar sergileyerek keyfi uygulamalara girişmek suretiyle kasıtlı olarak görevlerini kö
tüye kullandıkları,
POAŞ Başmüfettişleri Ali AKÇIN, Bülent BATUR, Nuri ARDIÇ ve Şükrü GÖKSU hakların
da iddia edilen suçlamalarla ilgili olarak Araştırma Komisyonumuza intikal eden yazılı ve sözlü
bilgiler ile bu bilgilere mesnet olan belgelerin incelenmesiyle, adıgeçen Müfettişlerle ilgili iddiala
rın yeniden ele alındığı,
POAŞ Başmüfettişleri Ali AKÇIN, Bülent BATUR ve Şükrü GOKSU'nun İstanbul Bölge
Müdürlüğündeki yolsuzluk olayı ile ilgili olarak düzenledikleri 26.12.1994 tarih ve 165/8 sayılı So
ruşturma Raporunda belirttikleri, soruşturmayı tarama yöntemiyle yapılmasının imkansızlığı ve za
man kaybına meydan verilmemesine dönük gerekçeler ile Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı
Başmüfettiş ve Müfettişlerince düzenlenen 23.8.1996 tarih ve 24/96-9 sayılı İnceleme Raporunda
ileri sürdükleri soruşturmanın tarama yöntemiyle yapılmasının imkansızlığı ve zaman kaybına
meydan verilmemesine yönelik gerekçelerin benzerlik gösterdiği, yani Başbakanlık Müfettişlerinin
gerekçelerinin POAŞ Müfettişlerinin bu konudaki gerekçelerini teyid ettiği,
İstanbul'daki yolsuzluk olayının sürekli basında yer alması nedeniyle, kurumun yıpranması
nın ve olumsuz etkilenmesinin önlenmesi bakımından POAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu
nun kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla soruşturma yapan POAŞ Müfettişlerinden Soruşturma
Raporunun acele istenmesi karşısında POAŞ Başmüfettişleri Ali AKÇIN, Bülent BATUR ve Şük
rü GOKSU'nun incelenmesi gereken ancak tamamlanamayan hususları gerekçeleriyle belirten
26.12.1994 tarih ve 165/8 sayılı raporu düzenledikleri ve bu raporda ayrıca, incelemelerin tamam
lanmasıyla ortaya çıkacak sonucun, Ofis zararını arttırıcı bir unsur olmaktan öteye gidemeyeceği,
sözkonusu incelemelerin Mali Koordinatör Mehmet KONCA 'nın başkanlığında, Ofis personeli
Nil YALTI ve Vedat EYİDİKER'den oluşacak bir komisyon marifetiyle sonuçlandırılması ve el
de edilep sonuçların değerlendirilmesi için Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilmesinin istendiği, bu
öneriler üzerine komisyon kurulduğu, daha sonra ayrıca POAŞ Başmüfettişleri Bülent BATUR ile
Bekir BİNGÖL'ün, İstanbul'da devam niteliğinde soruşturma yapmaları ve düzenledikleri
4.5.1995 tarih ve 167-1 sayılı raporda yerverilmeyen eksiklikleri büyük ölçüde giderdikleri,
Raporumuzda detaylı bir şekilde yerverildiği üzere POAŞ Müfettişlerince yapılan inceleme ve
soruşturmalar sonucunda kısa sürede tesbit edilen rakamlarla tasfiye komisyonunun 15.5.1997 ta
rihli raporunda ortaya konulan rakamların farklılık göstermemesi, sorumlu personel ile bayilerin
tesbit edilerek haklarında idari ve hukuki işlemlerin bir an evvel yapılmış olması, yolsuzluk olayı-
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rarının sürüncemede kalınmasına neden olunduğu şeklindeki iddianın yersiz olduğunu gösterdiği,
POAŞ Müfettişlerince Ofis üst yönetimi tarafından kendilerinden acele olarak istenen
26.12.1994 + 165-8 sayılı raporda Ofisin ana para kaybının yaklaşık 144 Milyar TL. olduğunun or
taya konulduğu ve yapılacak tasfiye çalışmaları sonucunda kesin meblağa ulaşılacağının belirtildi
ği,
Belirlenen bu meblağa ilişkin ve müşteri kredisi karşılığı alınan çeklerin vadelerinin uzatılma
sı nedeniyle oluşan, ayrıca yolsuzluk olayına karışan bayilerin kullandığı müşteri kredileri ile ilgi
li uygulanan faiz oranlarının sözleşme hükümlerine uygun olup olmadığının belirlenmesi hususla
rının 26.12.1994 + 165-8 sayılı raporun 56.sayfasının 5.maddesinin 8fıkrasında ve 57. sayfasının
8.maddesinde, ayrıca 04.05.1995 +• 167-1 sayılı raporun 21.sayfasının 3. maddesinde açık bir şe
kilde önerildiği, bu konuda Genel Müdürlük Oluru gereği Muhasebe Daire Başkanlığına yazılı ta
limat verilmesine rağmen, hala hesaplanmamış faizden dolayı Müfettişlerin sorumlu tutulamayaca
ğının aşikar olduğu,
Müfettişlerce incelemelere ara verilmesi aşamasında derlenen bütün muhasebe ve ticari belge
ler istanbul Bölge Müdürlüğüne teslim edilirken, bunun yanında POAŞ Başmüfettişi Ali AKÇIN
tarafından yazılan 16.12.1994 tarih ve 115/65 sayılı gizli bir yazıyla hertürlü belgenin çok iyi şe
kilde tasnif ve muhafaza edilmesinin, özellikle muhafaza konusunda her türlü dikkatin gösterilme
sinin İstanbul Bölge Müdürlüğüne talimatlandırıldığı,
istanbul Bölge Müdürlüğünde ortaya çıkan yolsuzluk olayıyla ilgili olarak POAŞ Müfettişle
rince sırasıyla; 26.12.1994+ 165-8, 30.12.1994 + 5-1, 27.01.1995 + 166-1, 17.2.1995 + 169-4,
4.5.1995 + 167-1, 3.4.1996 + 179-4 , 9.10.1996 + 36-7 ,18.10.1996 + 1-1 ve 29.11.1996 + 37-9
sayılı izahnameler ve raporlar düzenlendiği, gerek metin gerekse ekleri yönüyle bu rapor ve izahnamelerde, personel ve bayilerden yapılacak tahsilatların (Ofis alacağı) belgelendirildiği,
Yolsuzluk olaylarına adı karışan bir kısım bayiler ile bankalarla mutabakat yapılması amacıy
la Finansman Daire Eski Başkanı Celalettin DÖVER'in istanbul Bölge Müdürlüğüne gittiği, aldık
ları mal bedellerini ödememek suretiyle Ofise borçlu olduğu tesbit edilen bayilerle görüşmeler yap
tığı, bu görüşmelere zaman zaman Müfettişlerin de katıldığı, daha sonra, Celalettin DÖVER'in ta
lebi üzerine POAŞ Hukuk Müşavirliğince hazırlanan taahhütname örneğinin Celalettin DÖVER'e
faksla iletildiği ve bu bayilere, soruşturma sonucunda tesbit edilecek borçlarını ödeyeceklerine da
ir taahhütnamelerin imzalattırıldığı, ayrıca, Kök Petrol, Hora Petrol, Isı-pet, Izcan Petrol ile Asya
Petrol'den daha sonra belirlenecek borçlarını ödemeleri amacıyla Petrol Ofisi adına düzenlenmiş
boş çeklerin Bölge Müdür Yardımcısı Erol YILDIRIM tarafından teslim alındığı, ancak, yolsuzluk
olayının basında yer alması üzerine o ana kadar tesbit edilen Kök Petrol, Hora Petrol, Isı-pet ve İzcan Petrolün toplam 41 Milyar Tl.Iık borçlarının Celalettin DÖVER'in talimatıyla sözkonusu açık
çeklerine yazılmak suretiyle tahsile gönderildiği, bunların da karşılıksız çıktığı,
Ofisi dolandırdığı tesbit edilen bayilerden taahhütname ve Ofis adına tanzim edilmiş açık çek
lerin alınmasının, Ofis kaybının kambiyo senedine bağlanması açısından son derece isabetli olmak
la birlikte, bayilerin kesin borçları tesbit edilmeden bu çeklerin tahsile gönderilmesiyle hata yapıl
dığı,
POAŞ Müfettişleri tarafından düzenlenen 26.12.1994 tarih ve 165/8 sayılı Soruşturma Rapo
runda Necdet ÖZGEN'e "Aylık katı" cezası önerildiği, Necdet ÖZGEN iki kez "Aylık katı" ceza
sı ile tecziye edildiğinden POAŞ Sözleşmeli Personel Yönetmeliği gereğince Merkez Üst Disiplin
Kurulunca üçüncü kez teklif edilen "Aylık Katı" cezası gözönüne alınarak 1.11.1995 tarih ve 95/18
sayılı Kararda Necdet ÖZGEN'in "Sözleşmesinin Feshi" cezası verilmesi gerektiği, kaldı ki POAŞ
Personel Daire Başkanlığınca (Memur Personel Şubesi) Necdet ÖZGEN'in iki kez "Aylık Katı"
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- 249 cezası alması sebebiyle bu kez "Sözleşmenin Feshi" cezasıyla tecziyesi gerektiğinin Merkez Üst
Disiplin Kuruluna bildirildiği,
Ancak, Personel Daire Başkanlığının 1.11.1995 gün ve 95/18 sayılı Karara dercedilen teklif ve
uyarısını dikkate almayan Genel Müdür Yardımcıları Kaya TANKUT, Ergun AKIN, Recep İZGİ
ile Bekir YURT'tan oluşan Merkez Üst Disiplin Kurulu üyelerinin kasıtlı bir şekilde görevlerini
kötüye kullanarak Necdet ÖZGEN'in sözleşmesinin feshi yerine "4 gün aylıktan kesme" cezası ile
tecziyesini uygun gördükleri,
Adıgeçen Kurul üyelerinin kasıtlı olarak mevzuata aykırı böyle bir işlemi gerçekleştirmek su
retiyle Necdet ÖZGEN'in "Sözleşmenin Feshi" cezası almasına mani olurken, aynı zamanda "Söz
leşmenin Feshi" cezasını POAŞ Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin 103. maddesinde yeraldığı
üzere zaman aşımına uğratarak, 10/5 sayılı TBMM Araştırma Komisyonu önerisi gereği anılan di
siplin cezasının verilmesini engelleyerek Necdet ÖZGEN'in görevde kalmasının sağlandığı, böy
lesine keyfi bir uygulamaya girişerek mevzuata aykırı hareket edip kasıtlı olarak görevlerini kötü
ye kullanan POAŞ Merkez Üst Disiplin Kurulu üyelerini oluşturan Genel Müdür Yardımcılarından
halen görevde bulunan Kaya TANKUT ile Ergun AKIN'm Genel Müdür Yardımcılığı görevlerin
den alınmasının gerektiği,
•
- Detayı Komisyon raporunun inceleme bölümünde anlatıldığı üzere Başmüfettiş Nuri ARDlÇ'ın Kayrak Petrolle ilgili 28.3.1994 gün ve 98/2 sayılı raporu, Seçkin Petrol ve Kök Petrol ile
ilgili 7.6.1994 gün ve 99/3 sayılı raporu, gerek Başmüfettişler Ali AKÇIN, Bülent BATUR ile Şük
rü GÖKSU'nun İstanbul yolsuzluk olaylarıyla ilgili olarak düzenledikleri ve Maliye Bakanlığı Mü
fettişlerince yeterli ve kabul görülen 26.12.1994gün ve 165-8 sayılı Soruşturma raporu ve gerekse
diğer POAŞ Müfettişlerinin İstanbul Bölge ile ilgili düzenledikleri inceleme ve soruşturma rapor
larının Başbakanlık Başmüfettişleri Muhsin BİÇER ile Selahaddin ERGÖNENÇ tarafından ayrın
tılı olarak incelendiği, bu raporların yeterli olduğunun adıgeçen Başbakanlık Başmüfettişlerince
düzenlenen 17.11.1995 tarih ve 17/3 sayılı raporda belirtildiği ve bu raporun da dönemin Başbaka
nı Tansu ÇİLLER tarafından 28.12.1995 tarihinde onaylandığı,
Dolayısıyla POAŞ Başmüfettişleri Ali AKÇIN, Bülent BATUR, Nuri ARDIÇ, Mustafa TE
KER ve Şükrü GÖKSU ile ilgili olarak ileri sürülen ve Komisyonumuzca detaylı bir şekilde irde
lenen iddialar ve bunlara ilişkin tesbitlere göre adıgeçen Başmüfettişlere Komisyonumuzca herhan
gi bir suçun atfedilmediği, Müfettişlerin görevlerinin gereklerini yaptıklarının anlaşıldığı,
Buradan hareketle, 10/5 sayılı TBMM Araştırma Komisyonunca POAŞ tarafından hakkında
soruşturma açılması istenen ve POAŞ Yönetim Kurulunun 12.3.1997 tarih ve 97.7/1 sayılı kararı
ile görevden alman eski Başmüfettiş Nuri ARDIÇ'ın Başmüfettişlik görevine iade edilmesinin ge
rektiği,
- POAŞ Teftiş Kurulu eski Başkanı Yalçın GÖKÇE ve eski Yardımcısı Ahmet ŞAHİN, hak
larında ileri sürülen iddialara ilişkin olmak üzere Araştırma Komisyonumuza yazılı ve sözlü bilgi
ler ile bu bilgilere mesnet teşkil edebilecek belgelerin intikal ettiği, sözkonusu bilgi ve belgelerin
değerlendirilmesiyle adıgeçen kişilerle ilgili iddiaların komisyonumuzca yeniden değerlendirildiği,
Yalçın GÖKÇE ve Ahmet ŞAHİN ile ilgili olarak ileri sürülen, İstanbul Bölge Müdürlüğün
deki yolsuzluk olaylarının tarama teftiş yöntemi ile tesbit edilmesi emredildiği halde bunu temin
etmemek, hatalı iş talimatı düzenlemek, daha evvel yolsuzluk olaylarına karışan bayileri ve perso
neli soruşturan müfettişleri aynı konulardaki soruşturma grubunda görevlendirilerek fiillerinin giz
lenmesini sağlamak, 1993 yılından bu yana birbirine tezat teşkil eden raporları işleme koymak,
Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin verdiği yetki ve sorumluluğu kullanmamak suretiyle raporlardaki ek
sik bilgi ve belgeleri tamamlattırmamak, bu şekilde kurum zararının sürüncemede kalmasına ve
POAŞ'ın menfaatlerinin haleldar edilmesine neden olmak sorumlu personel hakkındaki eksik idaTürkiye Büyük Millet Meclisi
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-250ri ve cezai teklif ve tedbirlere müdahale etmemek, bu şekilde dönemin istanbul Bölge Müdürü Nec
det ÖZGEN hakkında sözleşmeli personel yönetmeliği hükümlerine göre gerekli işlemi tesis ettir
memek yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmayan mesnetsiz iddialar olduğunun anlaşıldığı,
Bu tesbitler karşısında, 10/5 sayılı TBMM Araştırma Komisyonunca POAŞ tarafından hakla
rında soruşturulma açılması istenen ve POAŞ Yönetim Kurulunun 12.3.1997 tarih ve 97.7/1 sayılı
kararı ile soruşturmaları Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılması talep edilen; POAŞ
Teftiş Kurulu eski Başkanı Yalçın GÖKÇE, eski Yardımcısı Ahmet ŞAHİN ile Başmüfettişler Ali
AKÇIN, Bülent BATUR, Nuri ARDIÇ ve Şükrü GÖKSU hakkında ileri sürülen iddiaların komis
yonumuza intikal eden bilgi ve belgelerin incelenmesiyle yersiz olduğu belirlendiğinden, bu duru
mun Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına ve POAŞ Genel Müdürlüğüne bildirilmesinin uygun
olacağı,
- 1992,1993 ve 1994 yıllarında İstanbul Bölge Müdürlüğünde yapılan yolsuzluk olayıyla ilgi
li olarak tesbit edilen kurum zararının ilgili bayiler ile birlikte bu zararın oluşumunda kusurlu bu
lunan personelden mütesclsilen tazminine yönelik hukuki işlemin POAŞ Genel Müdürlüğünce ive
di olarak yapılmasının gerektiği,
- POAŞ I. Hukuk Müşaviri Ayşe CEYLAN hakkında POAŞ Genel Müdürlüğünce yapılan so
ruşturma sonucunda; İstanbul Bölge Müdürlüğündeki yolsuzluk olaylarına iştirak eden bayiler ile
yapılan mutabakat protokollerinin POAŞ Yönetim Kurulu Kararlan ile kabul edilerek yürürlüğe
-konulduğu, ortaya konan durum, yetki ve görevlendirmeler karşısında, mutabakat protokolü aktedilen bayiler aleyhine açılmış bulunan hukuk davalan ile karşılıksız çeklerle alakalı ceza davala
rından vazgeçilmesi konusunda ne Ayşe CEYLAN'a ne de herhangi bir Ofis mensubuna kusur at
fetmenin mümkün olmadığının belirtildiği,
- İstanbul Bölge Müdürlüğü eski Ticaret Şube Müdürü Recep KARADUMAN ile Ticaret es
ki Şefi Hasan AYDOGMUŞ, gerekli kontrolü yapmayarak bayilerin kredili çekişlerine ait sipariş
mektuplarında bayiin kredi durumunun uygun olup olmadığına dair herhangi bir ibare bulunmama
sına rağmen kredili fatura düzenlenmesine ve teminat mektubu tutarlarının üzerinde kredili satış
yapılmasına sebebiyet verdiklerinden POAŞ 14.^DönemToplu İş Sözleşmesinin 76-ccb-l Maddesi
gereği "iki yevmiye kesilmesi" cezası ile tecziye edildiği, Recep KARADUMAN'ın, İstanbul Böl
gede Tetkik Uzmanı, Hasan AYDOGMUŞ'un da büro personeli olarak görevlendirildiği,
- POAŞ tarafından Şişli-Feriköy istasyon yeri işleticisi ORSAY A.Ş.den alınan 179.000 $
(İmamoğlu Seracılık firması adına düzenlenen) tutarındaki çekin tahsil edilmesi, Kadıköy-İçerenköy istasyon yeri işleticisi NEMA Petrol firmasından, Gaziosmanpaşa-Küçükköy istasyon yeri iş
leticisi ISI-PET firmasından alınan teminat mektuplarının nakte çevrilmesi konusunda; POAŞ Hu
kuk Müşavirliğince İstanbul Küçükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesine 26.2.1997 tarihli dava di
lekçesi verilmek suretiyle "POAŞ'in fazlaya ilişkin talep ve dava hakkı saklı kalmak kaydıyla, kafi
işletme teminatlarından doğan 314.700 USD. zarar ile bu miktarların kullanılmaması dolayısıyla
uğranılan 74.019.63 USD faiz alacağı ve bu faiz miktarına tahakkuk ettirilen 11.102.94 USD KDV
olmak üzere toplam 399.822.57 USD alacağın dava tarihinden itibaren Bankaların Dövize uygula
dığı Mevduat Faizi olan % 6.05 faiz oranı üzerinden faiz tahakkuk ettirilerek ödeme günündeki kur
üzerinden tahsiline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesi" talebiyle dava
açıldığı,
- İstanbul Bölgesinde yolsuzîuk olaylarına adı karışan bayilerin bayiliklerinin kademeli olarak
feshedildiği, borcunu ödeyen bayilerin ise çalışmalarına izin verildiği, bu konudaki değerlendirme
nin Bayilik İşleri Daire Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği tarafından yapıldığının anlaşıldığı,
- Kırıkkale'den İskenderun Bölge Müdürlüğüne 10.8.1994-3.10.1994 tarihleri arasında Değer
Uluslararası Nakliyat Tic.Ltd.Şti. tarafından, taşınan N.Benzinde herhangi bir karışımın bulunmaTürkiye Büyük Millet Meclisi
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-251dığı, bu yakıtın kalitesinin ve evsafının bozuk olmadığı, dolayısıyla N.Benzin olduğu ve kullanıl
masında bir sakınca bulunmadığı, gerek POAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişlerince düzenle
nen 7.3.1997 tarih ve 21/18 sayılı raporla, gerek bu konuyla ilgili olarak haklarında dava açılan dö
nemin POAŞ Yönetim Kurulu üyelerinin, Genel Müdür M.Korel AYTAÇ'ın Teftiş Kurulu Başka
nı Yalçın GÖKÇE'nin, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet ŞAHİN'in, Başmüfettiş Şükrü
GÖKSU'nun bu davadan beraat etmeleriyle, gerekse sözkonusu bu davada bilirkişi olarak tayin
edilen ODTÜ öğretim görevlilerinden Prof.Dr.Ender OKAN'dan, Prof.Dr.Tanju MEHMETOĞLU
ve Doç.Dr.Mahmut PARLAKTUNA tarafından düzenlenen N.Benzine ait 19.2.1997 tarih ve PAL97/043 sayılı bilirkişi raporuyla açıklıkla ortaya konulduğu, bunun yanında, askeri uçaklara verilen
jet yakıtının da bozuk olmadığının, MSB. Müfettişlerince yapılan soruşturma ile MSB.nın yaptığı
detaylı basın açıklaması ve Başbakanlık Başmüfettişleri Muhsin BİÇER ve Selahaddin ERGÖNENÇ tarafından düzenlenen 17.11.1995 tarih ve 17-3 sayılı raporla tesbit edildiği,
Kırıkkale'den iskenderun'a 1994 yılında taşınan N.Benzin ile ilgili olarak POAŞ Teftiş Kuru
lu Başkanı Vedat ASLAN'in, Başbakanlık Başmüfettişleri Muhsin BİÇER ile Selahaddin ERGÖNENÇ'e verdiği ve adıgeçen Başmüfettişler tarafından düzenlenen 17.11.1995 tarih ve 17-3 sayılı
raporun 173 no.lu ekini oluşturan 13.7.1995 tarihli yazısında "... yakıtın spekt değerlerindeki sap
ma ile evsaf bozukluğunun aynı olmadığını..." belirtmesine karşın, 10/5 sayılı TBMM Araştırma
Komisyonu adına soruşturma yapan Başbakanlık Müfettişleri R.Tank LÜLEÇ, Ahmet MUTLU ve
Mehmet ÖZTÜRK'e aynı konuda vermiş olduğu ve adı geçen Müfettişlere düzenlenen 23.8.1996
tarih ve 24/96-9 sayılı raporun 148 no.lu ekini oluşturan 12.7.1996 tarihli teknik bilgi yazısının 1.
sayfasında bu kez aynen "akaryakıtın bir veya birkaç testinin sertifika değerlerinin (spekt değerle
rinin') dışına çıkması, vasfının-kalitesinin bozulduğu anlamına geldiğini" belirttiği.
- Basiretsizlik göstererek Teftiş Kurulu Başkanı olarak hatalı davrandığı, halbuki konunun
doğrusunun sonradan ilgili Mahkemece ortaya çıkarıldığı, bu nedenle adı geçenin Teftiş Kurulu
Başkanlığı görevinden alınması gerektiği,
- Değer Nakliyat Şirketi'tarafından İskenderun Bölge Müdürlüğüne yapılan benzin nakliyesi
konusunda POAŞ Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğince Ankara 16. Asliye Ceza Mahkemesin
de görülmekte olan davaya 17.12.1996 tarihinde müdahil olunduğu, Ankara 16. Asliye Ceza Mah
kemesince görülen dava sonucunda haklarında dava açılan Ofis personeli ile nakliyeci firma sahi
bi Mehmet Emin DEGER'in beraat ettiği,
- Ayrıca, POAŞ Genel Müdürlüğü tarafından, Değer Nakliyat Şirketinin Petrol Ofisi tarafın
dan açılacak nakliye ihalelerine alınmaması konusunda 12.12.1996 tarihli ve 030/1239 sayılı onay
alınarak, bu durumun 26.12.1996 tarihinde POAŞ'ın bütün birimlerine bir yazı ile duyurulduğu,
ayrıca, POAŞ Genel Müdürlüğünün 18.3.1997 tarih ve 030/232 sayılı yazısından, akaryakıt nakli
yesi taşımalarında yeterlilik belgesi olmayan tankerlere yükleme yapılmamasının temin edildiğinin
anlaşıldığı,
- 1991 yılında ilk alımı gerçekleştirilen 50 adet sayacın şartlı alınıp henüz denenmeden, müsbet veya menfi sonuçları görülmeden ve bu durumu yönetim kuruluna sunmadan, ihale yapmaksı
zın aynı sayaçtan 100 adet daha alınmasında Mersin bölgesindeki uygulamanın sonuçlarını dikka
te almayan ve bu konuda ilgili makamlara gerekli bilgileri vermeyen dönemin Malzeme İkmal Da
ire Başkanı Sevim UĞUR, Yardımcısı Tayib MÜFTÜOĞLU ve Malzeme Alım Şube Müdürü
Nazmi ERTÜRK'ün bu davranışlarından dolayı tecziye edilebilecekleri, ancak, POAŞ Sözleşmeli
Personel Yönetmeliğinin 103. maddesine istinaden ceza yerme yetkisinin zaman aşımına uğradığı,
bu nedenle adı geçen şahısların disiplin cezasıyla tecziyelerinin mümkün olmadığı,
- Ankara Dışkapı Babaharmanı İstasyonunun işletilmesi için 1992 yılında Petrol Tur Ltd.Şti.
ile yapılan bayilik sözleşmesinde yeralan intifa hakkının POAŞ Yönetim Kurulu kararı olmasına
rağmen tapuya tescil edilememesi neticesinde POAŞ'ın hak kaybına uğramasına neden olan soTürkiye Büyük Millet Meclisi
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-252rumluların tesbit edilmesi konusunda POAŞ Genel Müdürlüğünün 12.12.1996 tarih ve 030/1246
sayılı onayı ile Teftiş Kurulu Başkanlığının görevlendirildiği, yapılan soruşturma sonucunda dü
zenlenen 28.4.1997 tarih ve 9/9 sayılı rapordan; İstasyonun satış kararının Ofis idarecilerinin mün
ferit yetki ve sorumlulukları dışındaki merciler tarafından alındığı, Sosyal Güvenlik Vakfı Genel
Kurulu ve üyelerinin taleplerinden kaynaklanarak ayrı bir tüzel kişiliğe sahip Petrol-Tur Limited
Şirketince alman satış kararınca POAŞ yöneticilerinin münferiden ve yetki ve sorumlulukları çer
çevesinde müdahale kabiliyeti bulunmadığı, buna rağmen istasyonun satışı sonrasında yine Ofis lo
gosu ile çalışmaya devam etmesini sağlamak amacıyla gerekli imkanların POAŞ tarafından kulla
nılarak karara bağlandığı, buna karşılık şartnamenin yazılışında intifa hakkı tesis işleminin kullan
dırılacak krediye bağlanması, tapu tescil işlemi sırasında intifa hakkı tesisi aranmaksızın ferağ mu
amelesi yapılması gibi münferit hatalar ile Ofisin öngördüğü amacın gerçekleşmediği, bunlardan
yararlanan yeni malik Fuat AY SOY'un da muhtemelen daha cazip maddi imkanları dikkate alarak
tercihini bir başka dağıtım şirketinden yana kullandığı, Petrol-Tur idarecilerinin münferit hataları
ve Fuat AYSOY'un değişen tavrı karşısında POAŞ'ca gerekli hukuk yoluna müracaat edilmiş ise
de yukarıda belirtildiği şekilde sonuç alınamadığı ve tapu tescil işleminin mahkeme kararı ile ke
sinleştiği, keza Fuat AYSOY ile imzalanmış bulunan ancak işlerlik kazandırılamayan bayilik söz
leşmesine uyulması gerektiğinin tespiti talebiyle adı geçen aleyhine açılmış bulunan davanın tem
yiz sonucu beklendiğinden bu konuda, bu aşamada yapılacak bir işlemin bulunmadığı, ortaya ko
nan durum karşısında; istasyonun satışından POAŞ'in beklediği amacın gerçekleşmediği ve bayi
lik sözleşmesine dayanarak POAŞ'in Petrol-Tur Limited Şirketinden yapacağı talebin diğer Ofis
alacakları dışında re'sen taahhütname ve kar mahrumiyeti ile sınırlı görüldüğü, bu arada, soruştur
ma konusu olayda, incelemenin bitirilmesi için devam eden davaların sonuçlanabileceği ve alına
cak kesin yargı kararlarına göre işlem yapılabileceği düşüncesiyle beklenmiş ise de, 10/160 sayılı
TBMM Araştırma Komisyonunun görev süresinin azaldığı hususu dikkate alınarak incelemenin sonuçlandırıldığı hususlarına yer verildiğinin anlaşıldığı,
Bu konuda POAŞ tarafından başlatılan işlemlerin bir an evvel sonuçlandırılması ve AnkaraDışkapı-Babaharmanı akaryakıt istasyonu ihale şartnamesinde imzası bulunan dolayısıyla Ofis le
hine intifa hakkı tesisi işlemini kullandırılması düşünülen kredi şartına bağlayan Petrol Tur Limi
ted Şirketi eski müdürü Zeki CANATALI ile Ofis lehine intifa hakkı tesis edilmeden tapuda Fuat
AYSOY lehine satış işlemini gerçekleştiren dönemin Petrol Tur Ltd.Şti. Ortaklar Kurulu üyesi (ha
len Ofis emeklisi) Metin BALKIR hakkında POAŞ Genel Müdürlüğünce Cumhuriyet Savcılığına
suç duyurusunda bulunulmasının Komisyonumuzca gerekli görüldüğü,
- İstanbul Bölge Müdürlüğündeki yolsuzluk olayları ile ilgili 30.1.1995 tarihli POAŞ Üst Di
siplin Kurulu Raporunu Yönetim Kuruluna sunmamakla hatalı hareket eden Personel Daire Başka
nı Nihat ULUÇEÇEN, 12.12.1996 tarih ve 030/1236 sayılı POAŞ Genel Müdürü Hayrullah N.AK
SU'nun onayıyla uyarıldığı,
POAŞ Merkez Üst Disiplin Kurulunun 30.1.1995 tarihli kararı ile bu kararla ilgili prosedür ve
yapılan işlemleri, 10/160 sayılı TBMM Araştırma Komisyonumuzca ele alınarak incelenmiş ve
sözkonusu kararın bazı yönleriyle hukuka aykırı olduğunun anlaşıldığı,
POAŞ Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin Savunma Hakkı başlıklı 97 maddesinde "Disiplin
cezası tayin ve tatbik olunabilmesi veya zararın tazmini hakkında karar verilebilmesi için suçlu ve
ya kusurlu görülen sözleşmeli personele isnat olunan suç açıkça ve yazılı olarak bildirilir ve yazılı
olarak savunmasının 7 gün zarfında vermesi istenir." hükmünün yanısıra daha önemlisi T.C. Ana
yasasının 129 maddesinin 2.nci fıkrasında "Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınma
dıkça disiplin cezası verilemez." hükmüne rağmen dönemin POAŞ Merkez Üst Disiplin Kurulu
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-253üyeleri Kaya TANKUT, Bekir YURT, Ergun AKIN ve Recep İZGİ personele savunma hakkı tanı
mayıp 30.1.1995 tarihli karar ile disiplin cezası vermek ve yetkileri olmadığı halde disiplin kara
rıyla personeli görevden almak suretiyle kasıtlı olarak görevlerini kötüye kullanarak T.C. Anaya
sasının 129. maddesini ihlal ettikleri,
- 10/5 sayılı TBMM Araştırma Komisyonunca durumun yeniden değerlendirilmesi istenen ve
halen Adana Hava İkmal İşletme Müdürlüğü görevini yürüten Ökkeş SİYAHOĞLU'nun bu göre
ve devam etmesinin POAŞ Personel Daire Başkanlığının Genel Müdür Hayrullah Nur AKSU'dan
almış olduğu 12.12.1996 tarih ve 2103 sayılı olur ile uygun görüldüğü,
O POAŞ MÜFETTİŞLERİ NEVZAT ŞAFAK İLE ZAFER YAPICIOĞLU TARAFIN
DAN DÜZENLENEN 04,09.1992 TARİH VE 46/3 SAYILI SORUŞTURMA RAPORUNDA
YER ALAN BÖLGE MÜDÜRÜ NECDET ÖZGEN HAKKINDAKİ İDARİ TEDBİR KO
NUSU?
POAŞ İstanbul Bölge Müdürü Necdet ÖZGEN hakkında Genel Müdürlüğe gönderilen birta
kım ihbar ve şikayet mektuplarındailcri sürülen iddia ve isnatları inceleyen Başmüfettiş Nevzat
ŞAFAK ile Müfettiş Zafer YAPICIOĞLU'nun bu konuda düzenlemiş oldukları 4.9.1992 tarih ve
46/3 sayılı raporda, inceleme konuları ile ilgili olarak bir takım idari teklifler getirildikten sonra
Bölge Müdürü Necdet OZGEN'in görevden alınması konusunda Müfettişlerce açık bir teklif getirilmeyip bu husustaki takdir yetkisinin Genel Müdüre bırakılması üzerine, Genel Müdür M.Korel
AYTAÇ tarafından Bölge Müdürü Necdet OZGEN'in rapor tarihinden yaklaşık 7 ay önce, Şubat
1992 ayında göreve başlaması ve Müfettişlerce bu raporda fiili Ofis kaybının dolayısıyla yolsuzluk
olayının olmadığının belirlenmesi dikkate alınarak, Necdet OZGEN'in şimdilik görevinde kalma
sı, ancak raporda belirtilen konularda dikkatinin çekilmesi talimatının verildiği ve bu talimatın ge
reğinin yerine getirildiği,
Bahsekonu soruşturma raporuna konu olan olayların daha sonra ayrıntısıyla ortaya çıkarılan
İstanbul Bölge yolsuzluk olayları ile bir ilgisi bulunmadığı, kaldı ki Bölge Müdürü Necdet OZ
GEN'in, soruşturma konularının cereyan ettiği dönemden yaklaşık 7 ay öncesinde bu görevine
atandığı, İstanbul Bölge gibi satış potansiyeli yüksek olan ve yoğun rekabetin yaşandığı bir bölge
de çok kısa sürede Bölge Müdürünün görevden alınması, gerek bayiler gerekse personel ve kamu
oyu nezdinde Petrol Ofisini olumsuz yönde etkileyecek sonuçlar meydana getirebileceği dikkate
alındığında M.Korel AYTAÇ tarafından yapılan işlemin normal bir idari işlem olarak karşımıza
çıktığı,
D-DİĞER KONULAR;
î- İskenderun Bölge Müdürlüğünde Cerevan Eden Olavlar İle İskenderun Bölge Müdü
rü Hakkındaki İddialar Konusunda:
İskenderun Bölge eski Müdürü Ahmet ALPER ile ilgili olarak 10/5 sayılı TBMM Araştırma
Komisyonunca ele alınan iddiaların dışında, 10/160 sayılı TBMM Araştırma Komisyonuna intikal
eden iddiaların detaylı bir şekilde ele alınarak incelendiği, sözkonusu iddialarla ilgili olarak POAŞ
Müfettişlerince inceleme ve soruşturmaların yapıldığı, bunun dışında sözkonusu iddiaların yeniden ,
gündeme gelmesiyle Başbakanlık Müfettişlerince POAŞ'ta yapılan yolsuzluklarla ilgili olarak dü
zenlenen 17.11.1995 tarih ve 17-3 sayılı raporda bu iddiaların tekrar detaylı bir şekilde ele alına
rak incelendiğinin anlaşıldığı, sözkonusu raporda Ahmet ALPER'le ilgili iddiaların gerçek olduğu
nun belirtildiği, bu nedenle İskenderun eski Bölge Müdürü Ahmet ALPER'in İskenderun'da görev
yaptığı dönemde POAŞ'in ticari itibarinin olumsuz yönde etkilendiği, dolayısıyla, Ahmet ALTürkiye Büyük Millet Meclisi
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- 254 PER'in İskenderun Bölge Müdürlüğünden alınmasının isabetli olduğu, atanmış olduğu Samsun
Bölge Müdürlüğünden de alınarak yöneticilik dışında başka bir göreve alınmasının yerinde olaca
ğı sonuçlarına varıldığı,
Bahse konu, 11.7.1995 tarih ve 17-3 sayılı olan Başbakanlık Müfettişlerince düzenlenen rapo
ra ait 27.11.1995 tarih ve 109 sayılı Olurun, dönemin Başbakanı Sayın Tansu ÇİLLER tarafından
gereği yapılmak üzere 28.12.1995 tarihinde onaylandığı, Başbakan onayı gereği görevden alınma
sı ve bir daha POAŞ'ta yöneticilik yaptırılmaması gereken Ahmet ALPER'in bilgi yönüyle noksan
düzenlenen 29.5.1996 tarih ve 681 sayılı Olur ile görevden alındığı ve Genel Müdürlük uzmanı ola
rak atandığı,
POAŞ Teftiş Kurulu Başkanı Vedat ASLAN, Ahmet ALPER'in yeniden Bölge Müdürü dola
yısıyla yöneticilik görevine atanmasını sağlamak amacıyla yetkisi dışında idari işlemler yaparak
27.11.1995 tarih ve 109 sayılı Başbakanlık Olur'una aykırı hareket etmek suretiyle kasıtlı olarak
görevine kötüye kullandığı, bu hareketiyle de Başbakan onayını hiçe sayarak keyfi bir davranış ser
gilediği, görev değişikliği yapılması gerektiği,
10/160 sayılı TBMM Araştırma Komisyonumuzca şu anda POAŞ Batman Bölge Müdürü ola
rak görev yapan Ahmet ALPER ile ilgili bu bölümde ortaya konulan tesbitler ve değerlendirmeler
sonucunda; dönemin Başbakanı Sayın Tansu ÇİLLER tarafından 28.12.1995 tarihinde onaylanan
27.11.1995 tarih ve 109 sayılı Başbakanlık Olur'unda da talimatlandığı üzere bu iddialar ve hak
kında görevden alınması ile ilgili Başbakan Olurundan sonra hem Kurum hem şahsı için görev de
ğişikliği gerektiği,

2)%U Hissesi Petrol Ofisi A.Ş. Genel Müdürlüğüne. % 86 Hissesi Petrol Ofisi Mensup
ları Sosyal Güvenlik Vakfına Ait Petrol Ye Turizm Titan* Ve Sanayi UmiM Şirketinin
(Petrol-TnrJ4tit Şti) Zarara Uğratılması;
1993 yılından itibaren PETROL-TUR LTD.ŞTİ. adına nakliye yapan ve 1995 yılında ilişikle
ri kesilen Bilgiç Petrol Ltd.Şti.nin (Aziz BİLGİÇ) ile Adalet Petrol Turizm Ticaret Ltd.Şti.nin, Petrol-Tur Ltd. Şti.nin sipariş mektuplarını ve çeklerini kullanarak yakıt aldıkları, yakıt bedelleri ile
bu yakıtlara ait nakliye ücretini Petrol-Tur ödediği halde, Bilgiç Petrolün toplam 154.226 kg. Ka
lorifer Yakıtı, Adalet Petrolün da 78.290 kg. Kalorifer Yakıtı ile 3.100 kg. Motorini, Petrol-Tur'un
müşterilerine kendi adlarına sattıkları ve 1995 yılı yakıt fiyatları üzerinden Bilgiç Petrolün
2.034.395.106.-TL, Adalet Petrolün da 922.863.432.-TL. tutarlarında Petrol-Tur Ltd.Şti.ni dolan
dırdıkları, dolayısıyla Petrol Ofisi A.Ş. Genel Müdürlüğü ile P.O. Mensupları Sosyal Güvenlik
Vakfını zarara uğrattıkları, bu konuda Petrol Tur tarafından anılan şirketler hakkında dava açıldığı,
Öteyandan, Aktif Petrolün Petrol-Tur'u dolayısıyla Petrol Ofisi Mensupları Sosyal Güvenlik
Vakfı ile POAŞ'ı faiz hariç toplam 1.530.261.622.-TL zarara uğrattığı,
Şöyleki; Petrol-Tur Ltd.Şti. tarafından işletilen Baltalimanı Akaryakıt istasyonunun,
01.10.1993 tarihinden itibaren, yazılı talep üzerine AKTİF PETROL Ltd.Şti.ne işletme (Kira) söz
leşmesi uyarınca devredildiği,
Bahsekonu istasyonun gerek PETROL-TUR LİMİTED ŞİRKETİ tarafından bizzat işletildiği
dönemde gerekse AKTİF PETROL eliyle işlemlerin yürütüldüğü dönemde çok sayıda usulsüz iş
lemin olduğu, akaryakıt noksanlığı olduğu, demirbaş tutanağının olmadığı, AKTİF PETROL eliy
le işletilen istasyonda çalışan personelin PETROL-TUR'un personeli gibi gösterildiği ve her türlü
. personel giderinin PETROL-TUR'dan ödendiği, AKTİF PETROL ile ilgili faaliyetlerin, alımların,
satışların, gelir ve giderlerin PETROL-TUR LİMİTED ŞİRKETİ'nin muhasebe kayıtlarında gös
terildiği, PETROL-TUR ŞİRKETİ'nin sipariş mektuplarıyla banka çeklerinin kullanıldığı, AKTİF
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- 255 PETROL'ün bir bayii olmadığı, dolayısıyla akaryakıt alımında kendi adına çek kullanamadığı, an
cak akaryakıt istasyonunun böyle bir şirkete devredildiği, işlemlerin ise PETROL-TUR üzerinden
yapıldığı, AKTÎF PETROL'ün işletmesinde bulunduğu 1.10.1993-30.7.1994 tarihleri arasında Ofis
ünitesi yerine HORA PETROL, AY SİN PETROL, KORKMAZLAR PETROL'den akaryakıt ve
madeniyağ aldığı, bu şirketin HORA ve AYSÎN PETROL ile ilişkisi bulunduğu, Mart 1993 ayın
dan itibaren istasyona nakliye işlerinin AY SİN PETROL eliyle yapıldığı, bu şirketin ortaklarının
da Fatma YÜCEFER ile Tahsin YÜCEFER, HORA PETROL'ün büyük ortağının da Mustafa YÜCEFER olduğu (İstanbul yolsuzluk olayına karışan bayilerden), 1993 ve 1994 yıllarında PETROLTUR LİMİTED ŞİRKETİ üzerinden AKTİF PETROL'e büyük menfaat sağladığı, PETROLTUR'un zarara uğratıldığı ve POAŞ Genel Müdürlüğüyle Petrol Ofisi Mensupları Sosyal Güven
lik Vakfının yanıltıldığı, tüm bunların sorumlusunun da % 86 hisseye sahip Vakıf temsilcileri sıfa
tıyla görev yapan Metin BALKIR, Nevzat TÜRKÖZÜ, Hasan ÖNKOL ile Şirket Müdürü Zeki
CANATALI'mn ve Şirket Denetçileri Tamer YAKUT ile POAŞ Muhasebe Daire Başkanı Recep
ÖZHAN'ın, % 14'ü temsilen de görev yapan POAŞ Genel Müdür Yardımcısı Recep İZGİ'nin ol
duğu, Ofise ve Vakıf üyelerine karşı suç işlendiği,
Bahsekonu olaylar nedeniyle, Petrol-Tur Ltd.Şti. Yönetim Kurulu üyeleri Hasan ÖNKOL,
Metin BALKIR, Nevzat TÜRKÖZÜ, Zeki CANATALI, POAŞ Genel Müdür Yardımcısı Recep
İZGİ ve Aktif Petrol Mustafa YÜCEFER hakkında dava açıldığı,
Ancak, bu olayda PETROL-TUR LİMİTED ŞİRKETİ'nde görev yapan Vakıf temsilcilerinin
yanında kusurlu görülen ve mahkemeye verilen bu görevlileri şirkete atadığı halde kontrol etme
yen, görev değişikliği yapmayan, iştiraki bulunan şirketin iyi bir şekilde yönetilmesini sağlamaya
rak zarara uğratılmasına yolaçan Vakfın 1993 yılındaki Yönetim Kurulu üyeleri ve Başkanı Kaya
TANKUT'un sorumluluk payı bulunduğu,
Öteyandan Aktif Petrol'un Petrol-Tur Ltd.Şti.ni zarara uğratması olayını tahkik eden POAŞ
Müfettişi Vedat ASLAN'in, (halen POAŞ Teftiş Kurulu Başkanı) AKTİF PETROL incelemesinde
yöneticiler arasında ayırıma,gittiği, o tarihte Genel Müdür Yardımcısı olan Recep İZGİ'nin kollan
dığının ortaya çıktığı, zira aradan iki yıl gibi bir zaman geçtikten sonra Recep İZGİ'nin isminin An
kara 8. Asliye Ticaret Mahkemesine bildirilmesinin, bu olayı doğrular nitelikte bulunduğu,
sonuç ve kanaatine varılmıştır.
E) PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINCA YAPILMASI GE
REKEN İŞLEMLER;
Ayrıntısı Komisyonumuz Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Ofis bayilerinden yapı
lacak para tahsilatları, zimmet fiilini işleyenlerin belirlenmesi, bir kısım hesapların tasfiye edilme
si ve idari tedbirlerin alınmasına yönelik olmak üzere;
1- Komisyonumuz Raporunda ayrıntısı belirtildiği üzere ve 10/5 Sayılı TBMM Araştırma Ko
misyonu adına görev yapan ve bir Ofis Müfettişinin Başkanlığında konusunda uzman 15 Ofis per
sonelinden oluşturulan Tasfiye Komisyonunca POAŞ İstanbul Bölge yolsuzluk olaylarıyla alakalı
yapılan çalışmalar sonucunda düzenlenen 15.05.1997 tarihli Raporla ilgili olarak;
a) Geç tahsil edilen bayi çeklerine ilişkin olarak Yıldırım Petrol'den 3.812.731.-TL. ile Kök
Petrol Mam.Paz.Nak.A.Ş.den 82.391.550.-TL.nin tahsil edilmesi,
b) 966.291.538.-TL. tutarındaki bayilerden alınmayan karşılıksız çek faizi ve tazminatı ile
bunlara ait KDV.nin (ayrıntısı EK: 41 Raporun 152 no'lu ekinde belirtilen) bayilerden tahsil edil
mesi,
c) 112.671.935.-TL. tutarındaki bayilerden alınmayan kredili madeniyağ satışlarına ait (KDV
Dahil) gecikme faizinin Ek: (41 Raporun 173 no'lu ekinde belirtilen) bayilerden tahsil edilmesi,
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-256ç) 30.473.162.576.-TL. tutarındaki müşteri kredilerine ait gecikme faizlerinin (KDV Dahil)
ayrıntısı Komisyon Raporumuzun II/A-3/4 Bölümünde belirtilen Ofis bayi ve müşterilerinden tah. sil edilmesi,
d) 2.842.731.221.-TL. tutarındaki eksik tahsil edilen müşteri kredisi faizlerinin (KDV Dahil)
Komisyonumuz Raporunun II/A-3/5 Bölümünde belirtilen Ofis bayi ve müşterilerinden tahsil edil
mesi,
e) İstanbul Bölge Müdürlüğünde 1992, 1993 ve 1994 yıllarında aldıkları mal bedellerini öde
memek suretiyle Ofisi dolandırdıkları ve Kurum zararına yolaçtıkları belirlenen bayilerden; Şafak
Petrol/den 71.690.715.-TL., İzcan Petrol'den 1.151.687.936.-TL., Aitmiş Petrol'den (Şuayip İMAMOĞLU) 48. İ 16.324.-TL, • Kayrak Petrol'den 7.596.155.107.-TL., Hora Petrol'den
24.012.906.735.-TL, Özden Petrol'den 576.809.-TL, Kök Petrol'den 16.792.884.923.-TL., ve ısıPet Petrol'den 75.753.787.131.-TL. olmak üzere toplam 125.427.805.680.-TLnın;
aa) Adıgeçen bayiler hakkında daha önce Petrol Ofisince açılan çeşitli hukuk ve ceza davala
rı,
bb) Anılan bayilerden bir kısmıyla yapılan muhtelif tarihli protokol hükümleri,
dikkate alınmak suretiyle tahsilatlarının sağlanması,
f) Daha önce hangi bayie ait olduğu belirlenemeyen ve Finansman eski şefi Adnan BARLAH'ai zimmet kaydedilmek suretiyle dava konusu yapılan 21.578.609.369.-TL.sından,
19.452.055.673.-TL.sının Isı-Pet Petrol'den, ,1.904.775.819.-TL.sınm Hora Petrol'den,
71.690.715.-TL.sının Şafak Petrol'den,48.116.324.-TL.sınm da Aitmiş Petrolden (Ş.İmamoğlu)
tahsil edilmesi, (bu işlem yapılırken "e" şıkkında belirtilen bayi borçlarının dikkate alınması) mez
kur tutarların adıgeçen bayilerden tahsil edilememesi halinde olayın müsebbibi Adnan BARLAH'tan tahsil edilmesi,
g) Komisyon Raporumuzun II/A-3/8 Bölümünde belirtilen toplam 242.364.032.-TL.lik zim
metin Adnan BARLAH'tan tahsil edilmesi,
ğ) Komisyonumuz Raporunun II/A-3/7 Bölümünde belirtilen 1.563.626.058.-TL.lik zimmetin
Adnan ÇOBAN ile Nurhan Süreyya SELVİ'den müştereken tahsil edilmesi, (Bu konuda daha ön
ce Petrol Ofisince adıgeçenler hakkında açılan davaların dikkate alınması)
h) Komisyonumuz Raporunun II/A-3/9 Bölümünde belirtilen toplam 59.379.068.-TL.lik zim
metin faillerinin en kısa sürede belirlenerek tahsilatlarının sağlanması ve müsebbipleri hakkında
Savcılığa suç duyurusunda bulunulması,
ı) Öteyandan EK:41 Raporun;
aa) 13. sayfasındaki Özsoy Firmasının Çubuklu Depo Müdürlüğünden 18.10.1993 günü aldı
ğı 19.950. USD karşı İlgındaki mal bedelinin, aynı tarihli döviz kuru üzerinden 7.5.1997 tarihinde
248 Milyon TL. olarak tahsil edildiği, meydana gelen 2.4 Milyar TL.lık kur farkının, adıgeçen bayiin sözleşmesinin biran önce incelenerek vanlacak sonuca göre işlem yapılması,
bb) 23. sayfasındaki Kök Petrol'e ait karşılıksız çeklerden kaynaklanan ye Ofisçe önce tahsil
edilen, bilahare adıgeçen bayie ödenen 48.004.400.-TL.lık meblağın Kök Petrol'den tahsil edilip
edilmeyeceğinin biran önce belirlenmesi ve varılacak sonuca göre işlem yapılması,
cc) 29. sayfasındaki, işçi personelin SSK'dan almış oldukları iş göremezlik bedellerinin 1993
ve 1994 yıllarında tahsil edilmemesiyle oluşan Ofis zararının tasfiye çalışmaları devam eden tabi
afet avansı ve istihkak avansları hesaplarında oluşabilecek Ofis kaybının, Denizcilik işletmelerine
tahakkuk ettirilecek gecikme faizleri tutarının biran önce tesbit edilmesi ve varılacak sonuca göre
gerekli işlemlerin yapılması,
dd) 32. sayfasında, Halk Bankası Kadıköy, Emlak Bankası Beşiktaş ve Vakıflar Bankası HarTürkiye Büyük Millet Meclisi
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-257biye Şubelerine ait banka ekstrelerinin gerekirse dava yoluyla temin edilmesi ve sözkonusu banka
ekstreleri dikkate alınarak konuyla ilgili Ofis hesaplarının tasfiye edilmesi, varılacak sonuca göre
işlem yapılması,
i) Komisyonumuz Raporunun önceki bölümlerinde ayrıntısı belirtilen Tütünbank Avcılar Şu
besi nezdindeki Özosmanlı Petrol Şirketi ile Adnan ÇOBAN'a ait hesapların ayrıntılı dökümleri
nin gerekirse dava yoluyla temin edilmesi ve bu suretle Özosmanlı Petrol ve Adnan ÇOBAN tara
fından Tütünbank çekleri kullanılmak suretiyle Ofis kasasından alınan ve bir süre sonra geri öde
nen para tutarının belirlenmesi, böylece tesbit edilecek Ofis fınans kaybının adıgcçenlerden tahsil
edilmesi,
j) Diğer tarafta, EK: 41 Raporun 19/A no'lu ekinde, günlük satışlara karşılık gelmediği halde
Garanti Bankası Avcılar Şubesine ait 653050-653075, 131403 - 131425, 165550 - 165585 no'lu
çeklerin Ofis hesaplarında yer aldığı hususu dikkate alınarak, bahsekonu çeklerin kime ait olduğu
nun mahkeme kararıyla belirlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması, elde edilecek sonuca göre
gereğinin yerine getirilmesi,
2- İstanbul Bölge Müdürlüğünde 1992, 1993 ve 1994 yıllarında meydana gelen yolsuzluk
olaylarını ortaya çıkaran dolayısıyla Kurum zararının daha da artmamasına, sorumluların mahke
meye intikal ettirilmesine, Ofis zararlarının tahsil edilmesine neden olan Mali Koordinatör Meh
met KONCA'nm, sözleşmesinin fesh edilmesiyle uğradığı maddi ve manevi mağduriyetin gideril
mesine ve tecrübesinden faydalanılmasına yönelik olarak benzer durumda çalıştırılan diğer Mali
Koordinatörle birlikte Ofiste yeniden sözleşmeli statüde istihdam edilmesi,
3- Araştırmaya konu olan 1992,1993 ve 1994 yıllarında Celalettin DÖVER'in Finansman Da
ire Başkanı olduğu, kendisine Genel Müdürlükte verilen bu görevin İstanbul Bölgesi de dahil Böl
geler ile Ofis genelindeki nakit akışını sağlıklı izlemek ve izleyebilmek için gereklli sistemi oluş
turmak, Bankalarda 100 MilyonTL.-nın üzerinde para tutulmasını önlemek olduğu, bu hususları
sağlıklı takip etmediği, örneğin 1994 Haziran ayı 4 bankada görülen 186.957.688.738.-TL'nı ban
ka hesaplarında tuttuğu,
İstanbul Bölge Müdürü Necdet ÖZGEN tarafından yolsuzluk olaylarını ortaya çıkaracak ko
nularda Genel Müdür M.Korel AYTAÇ'A gönderilen gereği için kendisine havale edilen 4.2.1994
tarihli, 435-330 ve 5.8.1994 tarihli, 3213 sayılı yazılar için Müfettiş incelemesi yaptırmadığı, ince
lemede evrakları ibraz edemediği,
Genel Müdür Yardımcısı Ergun AKIN Başkanlığında oluşan Komisyonda üye olduğu ve
önemli yolsuzluk belirtileri 15.8.1994 tarihli rapora yazıldığı halde, inceleme için Olur almadığı,
Genel Müdürün şifahi talimatı ile görevlendirilen Mali Koordinatör Mehmet KONCA'nm
12.10.1994 tarihli raporun incelenmesi için Olur almadığı, ikinci raporu beklememesi gerekirken
beklediği ve bu arada Kurum zararı oluştuğu,
Yukarıda izah edilen temel hususları Finansman Daire Başkanının yapması gerekirken yapma
dığı, ihmali neticesinde de maalesef Kurumun zarara sokulduğu,
Ayrıca, bilindiği üzere POAŞ'ın sermayesinin büyük bölümünün ( % 96) Devlete ait olduğu,
1992, 1993 ve 1994 yıllarında Kurumun yetkili Makamını işgal eden Celalettin DÖVER'in Genel
Müdür Muavini makamında bulunması, özelleştirme kapsamında bulunan Kurum için ve kendi
şahsı için yıpratıcı olacağından görev yerinin değiştirilmesinin uygun olacağının, Petrol Ofisi Yö
netim Kurulu Başkanlığına bildirilmesinin Komisyonumuzun ortak görüşü olduğu,
4- İstanbul eski Bölge Müdür Yardımcısı Erol YILDIRIM'ın "Sözleşmenin Feshi" cezasının
iptal edilerek göreve başlatılması, adıgeçen hakkında İstanbul Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesince
verilecek karar doğrultusunda işlem yapılması,
5- POAŞ eski Başmüfettişi Nuri ARDIÇ'ın Başmüfettişlik görevine iade edilmesi,
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- 258 6- Ankara-Dışkapı-Babaharmanı akaryakıt istasyonu ihale şartnamesinde imzası bulunan, do
layısıyla Ofis lehine intifa hakkı tesisi işlemini kullandırılması düşünülen kredi şartına bağlayan
Petrol-Tur Ltd.Şti. eski Müdürü Zeki CANATALI ile Ofis lehine intifa hakkı tesis edilmeden ta
puda Fuat AYSOY lehine satış işlemini gerçekleştirilen dönemin Petrol Tur Ltd.Şti. Ortaklar Ku
rulu üyesi (halen Ofis emeklisi) Metin BALKIR hakkında POAŞ Genel Müdürlüğünce suç duyu
rusunda bulunulması,
7- Gerek Başbakanlık Müfettişlerince tanzim edilen 17.11.1995 tarih ve 17-3 sayılı rapor ile
bu rapora ilişkin 27.11.1995 tarih ve 109 sayılı Başbakanlık Olur'u gerekse Komisyonumuzca İs
kenderun eski Bölge Müdürü Ahmet ALPER hakkındaki iddiaların gerçek olduğu belirtildiğinden,
adıgeçenin bu fiillerinden dolayı dönemin Başbakanı Sayın Tansu ÇİLLER tarafından 28.12.1995
tarihinde onaylanan 27.11.1995 tarih ve 109 sayılı Olur gereğince Ahmet ALPER'in bu fiillerin
den dolayı hem kurum hem de kendisi açısından Batman Bölge Müdürlüğü görevinden alınması ve
görev değişikliğine gidilmesi,
8- a) POAŞ Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin 103. maddesinde hüküm altına alınan soruş
turma açılmasına ilişkin 6 aylık zamanaşımı ile ceza verilmesine ilişkin 2 yıllık zamanaşımını dik
kate almayarak 16.1.1997 tarihli 97/3 ve 97/4 sayılı Merkez Üst Disiplin Kurulu Kararını düzenle
mek suretiyle mevzuata aykırı hareket etmek,
b) Daha önceki soruşturmalardan dolayı iki kez "Aylık Katı" cezası ile tecziye edilen İstanbul
Bölge Müdürü Necdet ÖZGEN'e, üçüncü kez "Aylık Katı" cezası önerilmesi sonucu 1.11.1995
gün ve 95/18 sayılı Merkez Üst Disiplin Kurulu Kararında POAŞ Sözleşmeli Personel Yönetmeli
ğinin 88. maddesi gereğince "Sözleşmesinin Feshi" cezası verilmesi gerekirken ve bu durumun
Personel Daire Başkanlığınca Kurul üyelerine bildirilip sözkonusu karara dercedilmesine rağmen
"Sözleşmenin Feshi" cezası verilmesine mani olarak adıgeçene yine "Aylık Katı" cezası vermek,
böylelikle "Sözleşmenin Feshi" cezası verilmesini zaman aşımına uğratıp 10/5 sayılı TBMM Araş
tırma Komisyonu önerisi gereği anılan disiplin cezasının verilmesini engelleyerek İstanbul Bölge
yolsuzluk olaylarında kusurlu bulunan Necdet ÖZGEN'in görevde kalmasını sağlamak,
c) POAŞ Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin 97. maddesine aykırı davranmak, daha da
önemlisi T.C. Anayasasının 129. maddesinin 2. fıkrasını kasıtlı olarak ihlal etmek suretiyle perso
nele savunma hakkı tanımadan 30.1.1995 tarihli Merkez Üst Disiplin Kurulu Kararı ile personele
disiplin cezası vermek,
d) Merkez Üst Disiplin Kurulunun sadece disiplin konularını karara bağlamak yetkisi bulun
masına karşın, disiplin hukukunun kapsamı dışına çıkıp 30.1.1995 tarihli Merkez Üst Disiplin Ku
rulu Kararı ile İdarenin yetkisini kulanarak kendi yetkileri dışına çıkıp kasıtlı olarak personelin gö
revden alınmasına ilişkin karar almak,
e) Merkez Üst Disiplin Kurulu üyesi olarak mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri mevzuata
ve hukuka aykırı kullanarak hissi ve keyfi uygulamaları gerçekleştirmek,
f) POAŞ ile 2500 üyesi bulunan POAŞ Mensupları Sosyal Güvenlik Vakfı ortaklığı olan PET
ROL-TUR LTD.ŞTİ.nin, gerek AKTİF Petrol'e İstanbul Baltalimanı Akaryakıt İstasyonu İşleticiliğinin verilmesiyle gerekse Ankara'da bulunan ADALET Petrol ve Bilgiç Petrol'e sözleşmesiz ve
teminatsız nakliye yaptırılması yoluyla zarara uğratıldığı, bu olayda PETROL-TUR LTD.ŞTİ.nde
Vakıf temsilcilerinin yanında kusurlu görülen ve mahkemeye verilen bu görevlilerin yanısıra, Va
kıf Yönetim Kurulu Başkanı olduğu dönemde anılan şirkete atadığı yöneticileri kontrol etmemek,
görev değişikliği yapmamak, iştiraki bulunan şirketin iyi bir şekilde yönetilmesini sağlamayarak
zarara uğratılmasına yol açmak,
fiil ve davranışları sebebiyle; bilindiği üzere Petrol Ofisinin sermayesinin büyük bölümünün
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-259(% 96) Devlete ait olması, 1992, 1993 ve 1994 yıllarında Kurumun yetkili Makamını işgal eden
POAŞ Genel Müdür Yardımcısı Kaya TANKUT'un, aynı Makamını koruması, hem Kurum içi,
hem Kurum dışı görüntüsünün, ayrıca bu kişilerin kendi şahıslarını da yıpratacağından özellikle gö
rev yerlerinin değiştirilmesi gerektiği, özelleştirme kapsamına alınan Kurumun satışının her safha
sında bunun gerekli olduğunun Komisyonumuzun ortak görüşü olduğu,
9- a) POAŞ Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin 103. maddesinde hüküm altına alınan soruş
turma açılmasına ilişkin 6 aylık zamanaşımı ile ceza verilmesine ilişkin 2 yıllık zamanaşımını dik
kate almayarak 16.1.1997 tarihli 97/3 ve 97/4 sayılı Merkez Üst Disiplin Kurulu Kararını düzenle
mek suretiyle mevzuata aykırı hareket etmek,
b) Daha önceki soruşturmalardan dolayı iki kez "Aylık Katı" cezası ile tecziye edilen İstanbul
Bölge Müdürü Necdet ÖZGEN'c, üçüncü kez "Aylık Katı" cezası önerilmesi sonucu 1.11.1995
gün ve 9J5/18 sayılı Merkez Üst Disiplin Kurulu Kararında POAŞ Sözleşmeli Personel Yönetmeli
ğinin 88. maddesi gereğince "Sözleşmesinin Feshi" cezası verilmesi gerekirken ve bu durumun
Personel Daire Başkanlığınca Kurul üyelerine bildirilip sözkonusu karara dercedilmesine rağmen
"Sözleşmenin Feshi" cezası verilmesine mani olarak adıgeçene yine "Aylık Katı" cezası vermek,
böylelikle "Sözleşmenin Feshi" cezası verilmesini zaman aşımına uğratıp 10/5 sayılı TBMM Araş
tırma Komisyonu önerisi gereği anılan disiplin cezasının verilmesini engelleyerek İstanbul Bölge
yolsuzluk olaylarında kusurlu bulunan Necdet ÖZGEN'in görevde kalmasını sağlamak,
c) POAŞ Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin 97. maddesine aykırı davranmak, daha da
önemlisi T.C. Anayasasının 129. maddesinin 2. fıkrasinı kasıtlı olarak ihlal etmek suretiyle perso
nele savunma hakkı tanımadan 30.1.1995 tarihli Merkez Üst Disiplin Kurulu Kararı ile personele
disiplin cezası vermek,
d) Merkez Üst Disiplin Kurulunun sadece disiplin konularını karara bağlamak yetkisi bulun
masına karşın, disiplin hukukunun kapsamı dışına çıkıp 30.1.1995 tarihli Merkez Üst Disiplin Ku
rulu Kararı ile İdarenin yetkisini kulanarak kendi yetkileri dışına çıkıp kasıtlı olarak personelin gö
revden alınmasına ilişkin karar almak,
e) Merkez Üst Disiplin Kurulu üyesi olarak mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri mevzuata
ve hukuka aykırı kullanarak hissi ve keyfi uygulamaları gerçekleştirmek,
fiil ve davranışları sebebiyle; bilindiği üzere Petrol Ofisinin sermayesinin büyük bölümünün
(% 96) Devlete ait olması, 1992, 1993 ve 1994 yıllarında Kurumun yetkili Makamını işgal eden
POAŞ Genel Müdür Yardımcısı Ergun AKIN'ın, aynı Makamını koruması, hem Kurum içi, hem
Kurum dışı görüntüsünün, ayrıca bu kişilerin kendi şahıslarını da yıpratacağından özellikle görev
yerlerinin değiştirilmesi gerektiği, özelleştirme kapsamına alınan Kurumun satışının her safhasın
da bunun gerekli olduğunun Komisyonumuzun ortak görüşü olduğu,
10-a) 10/5 sayılı TBMM Araştırma Komisyonu adına soruşturma yapan Başbakanlık Müfet
tişlerine gerçeğe aykırı belge ve bilgi vermek suretiyle 10/5 sayılı TBMM Araştırma Komisyonu
nu kasten yanıltıp yanlış yönlendirerek gerçeğe aykırı sonuçlara gidilmesini sağlamak, böylelikle
kamuoyunda POAŞ yakıtlarının bozuk olduğu kanaatini uyandırarak şirketin pazar payının düşme
sine, dolayısıyla, rakip firmalara avantaj sağlanmasına ve özelleştirme kapsamında bulunan kuru
mun prestijinin sarsılmasına neden olmak,
b) Başbakanlık onayı ile görevinden alınan İskenderun Bölge eski Müdürü Ahmet ALPER'in
yeniden Bölge Müdürü, dolayısıyla yeniden yöneticilik görevine atanmasını sağlamak amacıyla
yetkisi dışında işlemler yaparak, gerçeğe aykırı belge düzenleyip POAŞ Genel Müdürünü, POAŞ
Yönetim Kurulunu ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığını yanıltarak 27.11.1995 tarih ve 109 sayılı
Başbakanlık Olur'una aykırı hareket etmek,
e) AKTİF Petrol konusunda düzenlediği 23.01.1995 tarih ve 103/1 sayılı raporda, yöneticiler
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-260arasında ayırıma gittiğinin, aradan 2 yıl gibi bir zaman geçtikten sonra Recep İZGİ'nin isminin An
kara 8. Asliye Ticaret Mahkemesine bildirilmesi suretiyle anlaşıldığı üzere o tarihteki POAŞ Ge
nel Müdür Yardımcısı olan Recep İZGİ'yi kayırmak ve kollamak,
fiil ve davranışlarıyla kasıtlı olarak görevini kötüye kullanan, haklı ve haksız birçok ihbar kor
nusunda Ofis ile ilgili inceleme yaptırması, Ofisin her türlü menfaatini koruması, bu sırada doğru
ların ortaya çıkması ve adaletin tecelli etmesi ve objektiflik unsurundan sapma göstermemesi gere
ken bir görev olan Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Vedat ASLAN'm, Ofis işlemlerinin
yanısıra Komisyonumuzca yapılan araştırmalar sırasında dahi gerçek değerlerden uzaklaşmış ol
ması, mesleki yetersizlik açısından önemli bir husus olup; bilindiği üzere Petrol Ofisinin sermaye
sinin büyük bölümünün (% 96) Devlete ait olması, yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı POAŞ
Teftiş Kurulu Başkanı Vedat ASLAN'ın, aynı Makamını koruması, hem Kurum içi, hem Kurum
dışı görüntüsünün, ayrıca bu kişilerin kendi şahıslarını da yıpratacağından özellikle görev yerleri
nin değiştirilmesi gerektiği, özelleştirme kapsamına alınan Kurumun satışının her safhasında bunun
gerekli olduğunun Komisyonumuzun ortak görüşü olduğu,
11- POAŞ'ın bütün bu olaylardan sonra yeniden yapılanması gerektiği,
sonuç ve kanaatine varılmıştır.
F- KOMİSYONUMUZCA YAPILACAK İŞLEMLER
1) POAŞ Yönetim Kurulunun 12.3.1997 tarih ve 97.7/1 sayılı kararı ile soruşturmaları Baş
bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılması talep edilen; POAŞ Teftiş Kurulu eski Başkanı
Yalçın GÖKÇE, eski Yardımcısı Ahmet ŞAHİN ile Başmüfettişler Ali AKÇIN, Bülent BATUR,
Nuri ARDIÇ ve Şükrü GÖKSU hakkında ileri sürülen iddiaların Komisyonumuza intikal eden bil
gi ve belgelerin incelenmesiyle yersiz olduğu belirlendiğinden, bu durumun Başbakanlık Teftiş
kurulu Başkanlığına ve POAŞ Genel Müdürlüğüne bildirilmesi,
2) Komisyonumuzca tanzim edilen raporun, bir nüshasının POAŞ İstanbul Bölge Müdür
lüğünde 1992,1993 ve 1994 yıllarında meydana gelen yolsuzluk olaylarının muhakeme edildiği İs
tanbul Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesine, bir nüshasının POAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığına,
bir nüshasının da Özelleştirmeden sorumlu Devlet Bakanlığına gönderilmesi,
sonuç ve kanaatine varılmıştır.
Raporumuz saygı ile Yüce Meclis'in takdirine arz olunur.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde Yolsuzluk ve Usulsüzlük Nedeniyle 1993-1994 Yıllarında
Meydana Gelen Kurum Zararının Tespit Edilmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komis
yonu (10/160)
Karar No. : 7

*
Başkan
Veysel Candan
Konya
Sözcü
İsmail Özgün
Balıkesir
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Karar Tarihi : 3.7.1997
Başkanvekili
Tahsin Irmak
Sivas
Kâtip
Bekir Sobacı
Tokat
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Üye

Metin Arifağaoğlu
Artvin

Levent Mıstıkoğlu
Hatay
(ilave görüşümüz ektedir.)

Üye

Üye

Mehmet Cevdet Selvi
İstanbul
(İlave görüşümüz ektedir.)

Nabi Poyraz
Ordu
(İlave görüşümüz ektedir.)

'• • -

İLAVE GÖRÜŞ
10/5 Sayılı I. POAŞ Araştırma Komisyonu raponında yeralan konular ve kararlarla, 10/160
sayılı II. POAŞ raporunda sehven veya başka nedenlerle çelişki yaratan, farklı ve tersine yeralan
konu, yorum ve kararlara katılmamız sözkonusu değildir.
Mehmet Cevdet Selvi
İstanbul
Sıra

m
1

Sayfa
Sı—
86

Bartın Mv. Zeki ÇAKAN ve 21 arkadaşının önergesi
(10/160)Esas Num.Araş.Kom.Kurul.İlş.TBMM Kararı
(10/160)Esas Num.Arş.Kom.Scçimine ilş.TBMM Kararı

7.4.1997
26.12.1994+165/8
12.10.1994
26.9.1994+4914-5009
14.11.1994+2347

İnceleme Gruplarının Değerlendirmeleri
POAŞ Teftiş Kurulu Raporu
Mehmet KONCA tarafından yazılan yazı
Akbank T.A.Ş. Umum Müdürlüğünün yazısı
Celalettin DÖVER'e ait seyahat ve avans emri

11.4.1997

Komisyonun toplantı tutanağı

28.11.1994+3340
30.12.1994+5/1
30.4.1997

Mucip
İzahname
İddianame
Erol YILDIRIM'in yazılı beyanı

290

27.1.1995+166/1

POAŞ Teftiş Kurulu Raporu

212
61
3

10.2.1995+168/3
28.4.1995+1,1,1
23.3.1995+95 6/23

POAŞ Teftiş Kurulu Raporu
Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Basit Raporu
POAŞ Yönetim Kurulu Karan

159
127

4.5.1995+167/1

1
122

25.9.1995+1995/6063 ~
23.8.1996+24/96-9

POAŞ Teftiş Kurulu Raporu
İzahname
İddianame

2
2
3

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Özü

Sayısı
4.2.1997
4.2.1997/483
6.3.1997/489

7
8
9

13

Tarih ve
(10/5) Esas Numaralı Araştırma Kom. Raporu

7
469

11
12

Nabi Poyraz
Ordu

167

2
3
4
5
6

10

Levent Mıstıkoğlu
Hatay

2
1
1

2
8
384
3
20

1
3
2
4
8
4

28.4.1994+Hzl995/14474

5.5.1995+2/1

14.3.1995+95.5/2
12.4.1995+95.7/7
5.4.1995
18.5.1995

Başbakanlık Müfettişleri Raporu
POAŞ Yönetim Kurulu Kararı
POAŞ Yönetim Kurulu Kararı
Özden Petrolle Mutabakat Protokolü
Hora Petrolle Mutabakat Protokolü

30.6.1995

Isı-Pet Petrolle Mutabakat Protokolü

5.4.1995

Asya Petrolle Mutabakat Protokolü
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Sıra

Sayfa

Na

S.

29
4
30
2
31
2
32
12
33
4
34
8
35
332
36
166
37
93
38
242
39
17
40
3
5079
41
Kom.raporu
42
1
3
43
44
1
45
5
46
3
47
3
48
5
49
47
50
181
51
2
52
2
53
2 .
54
8
55
13
56
2'
54
57
58
2
59
7
60 ' .; 2 •
61
1
62
4
63
16
64
1
65
100
66
1
13
67
68*
1
69
1
70
2
71
3

Tarih ve
Sayısı
24.4.1995+95.8/10
24.4.1995+95.8/11
18.5.1995+95.21/1
6.7.1995+95.32/1
20.5.1997+030/466
17.11.1995+17-3
İ7.3.1997
3.4.1996+179/4
9.10.1996+36/7
18.10.1996+1/1
6.12.1996+26912
15.5.1997
23.5.1997+37
6.5.1997
6.5.1997
6.8.1997

14.1.1982-2/11
6.5.1994+9028
16.8.1988

16.4.1993+499
11.11.1996+26/11
19.12.1996+1279/46
14.3.1997
6.5.1997
30.4.1997
30.4.1997
7.10.1994+18531
29.4.1997
27.7.1994+11-975
27.5.1997+030/495
5.11.1996
10.4.1997
10.4.1997
10.4.1997

Orii.
POAŞ Yönetim Kurulu Kararı
POAŞ Yönetim Kurulu Kararı
POAŞ Yönetim Kurulu Kararı
POAŞ Yönetim Kurulu Kararı
POAŞ Genel Müdürlüğü Yazısı
Konuyla İlgili Gazete Haberleri
Başbakanlık Müfettişleri Raporu
Bülent BATUR'a ait yazılı açıklama
POAŞ Teftiş Kurulu Raporu
POAŞ Teftiş Kurulu Raporu
Izahname
POAŞ Genel Müdürlüğü Yazısı
10/5 Komisyon tarafından oluşturulan tasfiye
Komisyon Yazısı
Adnan BARLAH'ın Komisyona verdiği yazılı açıklama
Adnan ÇOBAN'm Komisyona verdiği yazılı açıklama
Komisyon Toplantı Tutanağı
Muhasebe Daire Başkanlığı Kadro tanımları
Finansman Daire Başkanlığı Kadro Tanımları
POAŞ Kasa-Banka, Kıymetli Evraklar Genel Esası
POAŞ Bölge Başmüdürlükleri kadro tanımları( 1983-95)
POAŞ Taşra Teşkilatı Kadro Tanımlan
Adnan ÇOBAN'a ait Dilekçe ve sicil özeti
N.Süreyya SELVİ'ye ait sicil tablosu
Adnan BARLAH'a ait sicil tablosu
Genelge (c) (4) ve (B) (29)
POAŞ Teftiş Kurulu Raporu
Teftiş Kurulu Başkanlığı yazısı
Zehra ÖZGEN'e ait yazılı açıklama ve sicil özeti
Beyhan ÖKTEN'in sicil tablosu
Beyhan ÖKTEN'in yazılı açıklaması
Necla TOPRAK'ın sicil tablosu,
Necla TOPRAK'ın yazılı açıklaması
Erol YILDIRIM'a ait sicil tablosu
Erol YILDIRIM'm yazılı açıklaması
POAŞ yazısı
Necdet ÖZGEN'in yazılı açıklaması
Necdet ÖZGEN'in yazısı
POAŞ Yazısı
10/5 Komisyon Toplantı Tutanağı
Komisyon Toplantı tutanağı
Komisyon Toplantı tutanağı
Komisyon Toplantı tutanağı
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Nû
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

Tarih ve

Sayfa
S.
2
1
4
1
9
1
1
29
6
23
3
2
2
2
6
1
5
1
2
4,

Sayısı

6
13
4
2
73
9
2
120
2
6
1
2
6
1
1
13
4
1
168
171
16
28
1

10/5 Komisyonu Toplantı Tutanağı

10.4.1997

Komisyon Toplantı Tutanağı

6.2.199244/4

Başmüfettiş Ahmet AKDEMİR'in yazısı

27.10.1997+142/7
13.7.1995

POAŞ Teftiş Kurulu Raporunun 21.sayfası
Vedat ASLAN'ın yazısı

11.6.1997

Komisyon Yazısı

12.6.1997
28.12.1994+54972

Levent DEMİR'in yazısı
Genelgeler

15.12.1994
24.11.1995+174/8

Aralık 1993 mizanı
POAŞ Teftiş Kurulu Raporu

4.7.1996

Komisyon Toplantı Tutanağı
POAŞ Yazısı

28.12.1994
10.4.1997
10.4.1997
4.7.1996

Komisyon Toplantı Tutanağı
Komisyon Toplantı Tutanağı
10/5 Komisyon Toplantı Tutanağı

14.5.1997+33

Komisyon Yazısı

21.5.1997

Mehmet KONCA'nın yazısı
Komisyon Toplantı tutanağı

10.4.1997
6.5.1997
30.4.1993
30.7.1992
5.12.1996+4.3

•7

1

Komisyon Toplantı Tutanağı
Başmüfettiş Nuri SERÜK'ün yazısı
POAŞ Kasa-Banka limitlerini gösterir belgeler

16.1.1997+97/3
16.1.1997+97/2
12.3.1997+97/1

10/5 sayılı Komisyon yazısı
POAŞ Merkez Üst Disiplin Kurulu Kararı
POAŞ Merkez Üst Disiplin Kurulu Kararı
POAŞ Merkez Üst Disiplin Kurulu Kararı
POAŞ Sözleşmeli Personel Yönetmeliği

12.3.1997+97.7/1

POAŞ Yönetim Kurulu Kararı

12.12.1996+030/1260
2.7.1993+171/8
10.12.1996+030/1218

POAŞ Yazısı
POAŞ Teftiş Kurulu Raporu
POAŞ Yazısı

30.1.1997+97/5

POAŞ Merkez Üst Disiplin Kurulu Kararı

6.2.1997
6.2.1997
12.2.1997
6.2.1997

Ali AKÇIN'ın itiraz yazısı

13.2.1997+0117
26.2.1997+030/185
26.2.1997+030/185
25.1.1997+234
17.3.1997
•

Özü

5.11.1996

Bülent BATUR'un itiraz yazısı
Şükrü GÖKSU'nun itiraz yazısı
Nuri ARDIÇ'ın itiraz yazısı
Başbakanlık Teftiş Kurulu Yazısı
POAŞ Teftiş Kurulu Yazısı
POAŞ Yazısı ve ekleri
Merkez Üst Disiplin Kurulu (Üye) yazısı

17.3.1997

Ali AKÇIN'ın yazısı
Şükrü GÖKSU'nun yazısı

27.11.1995+M/109

Başbakanlık Oluru

-

POAŞ Teftiş Kurulu Yönetmeliği

21.7.1997+471

POAŞ Personel Daire Bşk.nın yazısı
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-264Sıra

Ma.

Sayfa

Tarih ve
Sayısı
13.3.1997
28.3.1997+98/2
7.6.1994+99/3
17.3.1997
13.3.1997
2.5.1997+11/11
16.1.1997+97/4
12.3.1997+97/2
10.12.1997+030/1222
26.2.1997+575
7.3.1997+21/18
25.3.1997+1996/605
19.2.1997
12.7.1996
11.4.1997
12.3.1997+031/232
17.12.1996+1996/605
12.12.1996+030/1239
26.12.1996+28583
8.4.1997+32/4
12.12.1996+030/1246
28.4.1997+9/9
12.12.1996+030/1236
30.1.1995
16.2.1995+1227
16.2.1995+1226

Özü
s,
Nuri ARDIÇ'ın yazısı
89
179
Teftiş Kurulu Raporu
237
Teftiş Kurulu Raporu
147
Ahmet ŞAHİN'in yazısı
80
Yalçın GÖKÇE' nin yazısı
68
POAŞ Teftiş Kurulu Raporu
4
POAŞ Merkez Üst Disiplin Kur.Karan
2
POAŞ Merkez Üst Disiplin Kur.Karan
14
Teftiş Kurulu Başkanlığı yazısı ve Disiplin Kur.Kar.
8
Dava Dilekçesi
53
POAŞ Yazısı
16. Asliye Ceza Gerekçeli Kararı
12
6
Bilirkişi Rapor
Vedat ASLAN'ın yazısı
4
6
Komisyon Toplantı Tutanağı
6
POAŞ Yazısı
2
POAŞ Yazısı
Teftiş Kurulu Yazısı
1
1
POAŞ Yazısı
83
POAŞ Teftiş Kurulu Raporu
POAŞ Yazısı
1
89
POAŞ Yazısı
2
POAŞ Yazısı
15
POAŞ Merkez Üst Disiplin Kur.Karan
1
POAŞ Merkez Üst Disiplin Kar.Yazısı
1
POAŞ Merkez Üst Disiplin Kar.Yazısı
1
T.C. Anayasası (129. madde)
13.12.1996/1660
POAŞ Yazısı
1
194
4.9.199+46/3
POAŞ Teftiş Kurulu Raporu
POAŞ Yazısı
2
27.5.1996+681
1
POAŞ Yazısı
11.6.1996+853
1
POAŞ Yazısı
10.4.1997+651
3
12.3.1997+97.7/20
POAŞ Yönetim Kurulu Kararı
POAŞ Yazısı
12.12.1996+27401-5681
1
4
29.4.1997
Komisyon Toplantı Tutanağı
1
11.4.1997
Komisyon Toplantı Tutanağı
Komisyon Yazısı
1
20.05.1997+35
28.2.1997
72
Ali Akçın'ın Yazısı
2
MSB Yazısı
2.6.1995+3921-19-95
2
7.6.1995+2055-11-95
MSB Yazısı
477
Müteferrik Evrak
Çeşitli Tarihli
11.073
Ekler 156 sırada kayıtlı olup, 11.073 sayfadan ibarettir.
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

.
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