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A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI g 
1. - TBMM Başkanvekili Sadık Yakut'un, Bosna-Hersek'in eski Cum

hurbaşkanı Aliya Izzetbegoviç'in vefatı nedeniyle, Bosna-Herseklilere baş
sağlığı dileyen konuşması 9 

B) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 9. /5 
1. - İstanbul Milletvekili Hüseyin Kansu'nun, Bosna-Hersek'in eski 

Cumhurbaşkanı Aliya Izzetbegoviç'in vefatı nedeniyle, kişiliğine ve özgür
lük mücadelesine ilişkin gündemdışı konuşması 9:11 

2. - Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar'ın, çalışma hayatında 
sağlık çalışanları yönünden görülen eksikliklere ilişkin gündemdışı konuş
ması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı 11:14 

3. - Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, millî geliri kişi 
başına 1 500 dolara kadar olan illere yapılacak teşviklere ilişkin gündem
dışı konuşması 14:15 
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C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Türkiye Büyük Millet Meclisini İslam Konferansı Örgütü Par

lamento Birliğinde temsil edecek grubu oluşturmak üzere Adalet ve Kalkın
ma Partisi Grup Başkanlığınca aday gösterilen Diyarbakır Milletvekili 
Mehdi Eker'in üyeliğinin Başkanlık Divanınca kabul edildiğine ilişkin Baş
kanlık tezkeresi (3/382) 

2. - Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 77 nci maddesi uyarın
ca yenilenen Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu ile Dev
let Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısının, İçtüzüğün 75 inci maddesine göre yeniden değerlendirilmek 
üzere hükümete geri verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/383) 

3. - Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılarak, alın
ması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/8, 48) esas 
numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun yurtdışı çalışmalarını üç ayrı grup 
halinde yapacağına ve gidilecek ülkeler ile sürelere ilişkin tezkeresi (3/384) 

4. - Konya Milletvekili Ahmet Işık'ın, Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/111) 

5. - Kütahya Milletvekili Halil İbrahim Yılmaz'ın, Dilekçe Komisyonu 
üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/112) 

6. - İstanbul Milletvekili Ali Topuz'un, Plan ve Bütçe Komisyonu 
üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/113) 

7. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Plan ve Bütçe Komisyonu 
üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/114) 

8. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Avrupa Birliği Uyum 
Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/115) 

9. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Türkiye-AB Parlamento 
Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/116) 

10. - Bazı milletvekillerine, belirtilen sebep ve sürelerle izin veril
mesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/385) 

D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 27 milletvekilinin, araştır
ma ve geliştirme faaliyetlerinin incelenerek bilimsel ve teknolojik ilerleme 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

2. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 23 milletvekilinin, muh
tarların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/132) 

IV. - ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. - Genel Kurulun 4.11.2003 Salı günkü birleşiminde; 266 sıra sayılı 

ve (10/9) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporunun 
yapılacak görüşmelerinde konuşma sürelerine, sözlü soruların görüşül-
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memesine; gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine, 4.11.2003 
Salı günkü birleşimde (10/9) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu 
Raporunun görüşmelerinin ve seçimlerin, 5.11.2003 Çarşamba günkü bir
leşimde gündemin 11 inci sırasına kadar olan işlerin görüşmelerinin, 
6.11.2003 Perşembe günkü birleşimde ise 272 sıra sayılı kanun tasarısının 
görüşmelerinin bitimine kadar çalışma sürelerinin uzatılmasına ilişkin 
Danışma Kurulu önerisi 23:24 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 24 

1. - Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ve 25 milletvekilinin, yolsuz
lukların sebeplerinin, sosyal ve ekonomik boyutlarının araştırılarak alın
ması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/9) 
(S. Sayısı : 266) 24:87 

VI. - SEÇİMLER 87 
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 87 
1. - İnsan Haklarını İnceleme, Kamu İktisadî Teşebbüsleri, Plan ve 

Bütçe Komisyonlarında açık bulunan üyeliklere seçim 87 
VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 88 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 88:262 
1. - İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, İzmir Tekel Çamaltı Tuz

lasının özelleştirilmesi kararına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye 
Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/1115) 88:89 

2. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, İstanbul'daki bazı ilçe mil
lî eğitim müdürlerinin atamalarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1120) 90:91 

3. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, THY'nin yolculara dağıttığı 
gazeteleri hangi kriterlere göre belirlediğine ilişkin sorusu ve Maliye 
Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/1129) 92:93 

4. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Eti Alüminyum A.Ş.'nin özel
leştirilmesi kararına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın 
cevabı(7/1133) 94:96 

5. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, Ankara Onkoloji Has
tanesinde çalışanlara baskı yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Sağlık 
Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/1135) 97:99 

6. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, Almanya'daki bir top
lantıda yaptığı konuşmaya ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Mehmet Aydın'ın cevabı (7/1172) 100:101 

7. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, TÜPRAŞ İzmir Rafinerisinden 
belediyelere indirimli olarak verilen asfalta ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/1173) 102:182 
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8. - Denizli Milletvekili Mehmet Neşşar'ın, sağlık ocaklarına gelen 
sigortalı hastaların hastanelere sevk oranına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ'ın cevabı (7/1197) 

9. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, basında yer alan bir 
önergede kişisel görüş ileri sürülmüştür açıklamasına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın'm cevabı (7/1208) 

10. - Denizli Milletvekili Mehmet Neşşar'ın, alınacak sözleşmeli sağ
lık personelinin nerede istihdam edileceğine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ'ın cevabı (7/1224) 

11.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Fiskobirlik depolarındaki 
fındık stoku ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un cevabı (7/1237) 

12. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Valisi ile ilgili bir id
diaya ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/1239) 

13. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, Irak'a asker gönderilmesine 
ve ABD ile imzalanan kredi anlaşmasına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün cevabı (7/1240) 

14. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, özel sağlık kuruluşlarıyla 
ilgili düzenlemelere ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı 
(7/1245) 

15. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu'nun, süper emek
lilerin mağduriyetine son verecek düzenlemeler yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğ-
lu'nun cevabı (7/1248) 

16. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, 4959 sayılı Kanunun uygulan
masına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı 
(7/1260) 

17. - Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Ateş'in, tüketicilerin korun
masına yönelik yapılan yasal düzenlemelere ilişkin sorusu ve Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un cevabı (7/1262) 

18. - Bursa Milletvekili Mustafa Özyurt'un, bazı din görevlilerinin yap
tıkları açıklamalara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ın 
cevabı(7/1264) 

19. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, özelleştirilen kuruluş
lara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/1268) 

20. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan 2000-2003 

yılında yapılan harcamalara, 
Okul sütü projesinden neden vazgeçildiğine, 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan verilen burslara, 
İlköğretim öğrencilerine yapılan eğitim yardımı uygulamalarına, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/1271, 1296, 

1297, 1298) 
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21. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu'nun, Ankara-Ostim 
Organize Sanayi Bölgesine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali 
Coşkun'un cevabı (7/1272) 240:243 

22. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, belediyelerin şehir atık
larını dökmek için kullandıkları alanlara ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman 
Bakanı Osman Pepe'nin cevabı (7/1280) 244:245 

23. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, köylere tarım uzmanı 
atama kararına ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Sami Güçlü'nün cevabı (7/1281) 246:247 

24. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hazine kesintilerinin 
vakıf hastaneleri döner sermaye gelirlerine uygulanıp uygulanmayacağına 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/1282) 248:250 

25. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, kredi kartlarına uygulanan 
faiz oranlarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un 
cevabı(7/1283) 251:253 

26. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, hayvan kaçakçılığına ilişkin 
sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı (7/1285) 254:256 

27. - Denizli Milletvekili Mehmet Neşşar'ın, yönetici atamalarına iliş
kin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/1288) 257:259 

28. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, Optisyenlik Yüksek 
Okulu mezunlarının sorunlarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Ak
dağ'ın cevabı (7/1300) 260:262 

- 5 -



T.B.M.M. B: 13 4 . 11 .2003 O: 1 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Yapılan yoklamalar sonucunda Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığın

dan, 4 Kasım 2003 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 15.13'te son verildi. 
Nevzat Pakdil 
Başkanvekili 

Mevlüt Akgün Türkân Miçooğulları 
Karaman İzmir 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
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No. : 19 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

31 Ekim 2003 Cuma 
Rapor 

1. - 19.6.1994 Tarih ve 544 Sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname; Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji. Tabiî Kay
naklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/224, 1/361) (S. Sayısı: 272) 
(Dağıtma tarihi: 31.10.2003) (GÜNDEME) 

No. : 20 
3 Kasım 2003 Pazartesi 

Tezkereler 
1.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi (3/380) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2003) 

2. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/381) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2003) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bakanlığın kadrolu öğretmeninin yazdığı bir 

kitaba ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1381) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.10.2003) 

2. - Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu'nun. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan yarar
lanan birliklere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1382) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.10.2003) 

3. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in. Ankara Büyükşehir Belediyesinin ASKİ ve DSİ'ye 
borcu olup olmadığına ve Ankara'nın yıllık su ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/1383) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2003) 

4. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin gayrimenkul 
satışına ve Kızılay trafiğiyle ilgili yaptığı referanduma ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1384) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.10.2003) 

5. - Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in. Ankara Büyükşehir Belediyesinin İller Bankasından 
aldığı paya ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1385) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 30.10.2003) 

6. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in. Genelkurmay Başkanının telefon görüşmelerinin din
lendiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1386) (Başkanlığa geliş tarihi: 
31.10.2003) 

7. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in. ortaya çıkarıldığı iddia edilen yolsuzluklara ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/1387) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2003) 
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No.: 21 
4 Kasım 2003 Salı 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, TEKEL ve TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesinde verilen 

tekliflere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/813) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003) 
2. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden Bandır-

ma'daki TEKEL depolarına nakledilen tütüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/814) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003) 

3. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, İmar Bankası mudilerine yapılacak ödemelere ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) sözlü soru önergesi (6/815) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 4.11.2003) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, hayali ihracat iddialarına ve vergi iadesi taleplerine iliş

kin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1388) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.2003) 
2. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, ihracat artışında hayali ihracatın payı olup olmadığına 

ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/1389) (Başkanlığa geliş tarihi: 
3.11.2003) 

3. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, TMSF'na devredilen bankalardan kaynaklanan 
Hazine alacaklarının tahsiline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1390) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 3.11.2003) 

4. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, tarıma destek verilmesi konusunda yapılan çalış
malara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1391) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.2003) 

5. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Bilgi Edinme Hakkı Kanununun basın mensup
larına uygulanmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1392) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 4.11.2003) 

6. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, vakıf taşınmazlarının kiracılarının sorun
larına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi 
(7/1393) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003) 

7. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Ankara Anadolu Lisesinde kayıt dönemi 
sonrasında yeni bir şube açılmasıyla ilgili iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1394) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003) 

8. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, şeker üretimine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1395) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003) 

9. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, SSK ve BAG-KUR prim borçlarını yeniden yapılan
dıran Kanunun sonuçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1396) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2003) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 27 milletvekilinin, araştırma ve geliştirme faaliyet

lerinin incelenerek bilimsel ve teknolojik ilerleme için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/131) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2003) 

2. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 23 milletvekilinin, muhtarların sorunlarının araş
tırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/132) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 17.10.2003) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 
4 Kasım 2003 Salı 

BAŞKAN : Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER : Suat KILIÇ (Samsun), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 13 üncü Birleşimini açıyorum. 
Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI 
I. - TBMM Başkanvekili Sadık Yakut'un, Bosna-Hersek'in eski Cumhurbaşkanı A Uya İzzet-

begoviç'in vefatı nedeniyle, Bosna-Herseklilere başsağlığı dileyen konuşması 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, demokrasi ve insan haklarının beşiği olan Avrupa'nın, 20 nci 

Yüzyılın son on yılında, büyük bir insanlık dramı ve ayıbı olarak tarihe geçecek olan Sırp kat
liamına karşı şanlı direniş sergileyen Bosna-Hersekli dindaşlarımızın yiğit önderi, bilge lideri Aliya 
İzzetbegoviç'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde, kendisine Allah'tan rahmet, Bosna-Hersek
lilere ve İslam âlemine başsağlığı diliyorum. 

Akif in tabiriyle, medeniyet denilen tek dişi kalmış canavarın her türlü insan ve izan dışı dav
ranışlarla Bosnalı dindaşlarımıza karşı başlattığı soykırımı, her türlü güçlük ve imkânsızlığa rağ
men, yüreklerindeki ateşten aldıkları manevî güçle durduran dindaşlarımızın en büyük şansı ve 
güvencesi böyle bir lidere sahip olmalarıydı. Dünya tarihinde eşi az görülebilecek bir direnişle hak
sızlığa ve zulme dur diyen iradenin simgesi olan Aliya İzzetbegoviç, sadece Bosna-Hersekli dindaş
larımız için değil, tüm mazlum millet ve insanlar için örnek bir idol haline gelmiştir. 

Bu duygular içerisinde, tüm insanlığa çağrıda bulunarak, her türlü haksızlık, zulüm ve insan-
lıkdışı davranışlara son verilmesini; akan kanların, dökülen gözyaşlarının boşa gitmemesini 
diliyorum. 

Gündeme geçmeden önce. üç arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim. 
Gündemdışı ilk söz, Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in vefatı sebebiyle. 

kişiliğiyle ilgili söz isteyen, İstanbul Milletvekili Hüseyin Kansu'ya aittir. 
Buyurun Sayın Kansu. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
B) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
I. - İstanbul Milletvekili Hüseyin Kansu'mm, Bosna-Hersek'in eski Cumhurbaşkanı Aliya İzzet

begoviç'in vefatı nedeniyle, kişiliğine ve özgürlük mücadelesine ilişkin gündemdışı konuşması 
HÜSEYİN KANSU (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; adı Bosna'yla özdeşleşmiş 

bir lider, bir düşünür, Bosna-Hersek'in eski Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in. 19 Ekim 2003 
Pazar günü vefatı nedeniyle, kişiliği ve mücadelesi üzerine söz almış bulunuyorum: Genel Kurulu 
saygıyla selamlıyorum. 

İzzetbegoviç. 1925 yılında Bosanski Şamac Kasabasında doğdu. Daha çocukken geldiği Saray -
bosna Şehrinde hayatını sürdürdü. 1956 yılında Saraybosna Hukuk Fakültesini bitirdi. Uzun yıllar. 
avukatlık ve hukuk danışmanlığı yaptı. Lise çağlarından itibaren toplumsal sorunlara ilgi duydu. 
Henüz 15 yaşındayken. Genç Müslümanlar Teşkilatına üye oldu. 26 Mayıs 1990 tarihinde Demok
ratik Eylem Partisinin kurucusu ve ilk genel başkanı olarak siyasî bir kimlik kazandı. Partisi. 
18 Kasım 1990'dailk girdiği genel seçimde ülke genelinde birinci çıktı. 6 Ocak 1991'de Bosna-Her
sek'in ilk Cumhurbaşkanı seçildi. 4 Nisan 1992'de, Sırplar, saldırıya geçip, insanlık tarihinin en kan-
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lı savaşlarından birini başlattıklarında, parlamento kararıyla kurulmaya başlayan Bosna-Hersek Or
dusunun ilk Başkomutanı oldu. Cephede, Bosna Halkına karşı uygulanan akıl almaz katliama karşı 
ordusuyla direnirken, aynı zamanda, savaşı durdurmak için yapılan uluslararası konferanslarda ak
tif bir diplomasi yürüttü. Savaş sonrası, bir ay süren Dayton barış görüşmelerinde de usta bir dip
lomat olduğunu kanıtladı. Ölümünden kısa bir süre önce hastanede kendisini ziyaret eden Dayton 
Barış Antlaşmasının mimarı Richard Holbrooke şunu demişti: "Eğer, Aliya İzzetbegoviç ve onun 
kararlı tutumu olmasaydı, bugün Bosna-Hersek diye bir devlet olmayacaktı." 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bütün dünyada bilge kral olarak anılan İzzetbegoviç, 
çağımıza damgasını vuran büyük liderler neslinin belki de son temsilcisiydi. İnsan psikolojisi böy
ledir: her şeyin ve herkesin değerini ancak kaybettikten sonra anlar. Bugün, bütün dünyada olay
ların peşinden sürüklenmek yerine, tarih yazacak, hem kendi halkının hem de bütün dünyanın barış 
arayışına yön verecek büyük liderlere özlem var. İzzetbegoviç, işte, böyle karizmatik bir liderdi. 
Onun. hayatı boyunca, bütün teorik, kültürel ve pratik faaliyeti, hep belli bir yüce hedef doğrul
tusunda gelişmiştir. O. bir özgürlük savaşçısı, genç bir eylemci, avukat, yazar, siyasetçi, baş
komutan ve lider olarak hep kendi halkı ve insanlık için asil hedefler peşinde koşmuştur. İlahî kader, 
bu gibi liderleri, çocukluğundan itibaren tarihî bir misyona hazırlar. Kendi halkının kader anların
da. misyon, kişilik kapasitesi bakımından hep onu buldu; yoksa, o, hiçbir zaman bir liderlik hırsıy
la öne çıkmadı, siyasî makamlara kendiliğinden talip olmadı. 

Genç Müslümanlar Teşkilatı başkan ve yöneticilerinin hapishanelerde çektikleri işkence ve idam
ların acılarını hiç unutmadı: hatta, yaşadığı süreç, onu liderlik koltuğuna getirdiğinde, kaybettiği tüm 
arkadaşları için "iyiler erken öldü, iş bize kaldı" diyecek kadar da örnek bir tevazu sahibiydi. 

Hayatı üç mücadele arasında geçti; İslamı anlama ve yaşama mücadelesi, komünist dönemde 
hapishanelerdeki özgürlük mücadelesi, komünizmin yıkılışından sonra ise. Sırp ve Hırvat kat
liamına karşı halkının başında bir ölüm kalım mücadelesi. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; liderliğinin temelini oluşturan vizyonu, elbette, entelektüel 
kişiliğinden geliyordu. Gençliğinden itibaren, İslam. Doğu ve Batı kültürlerini anlamak için 
çabalayan Aliya, böylesine eşsiz bir sentezle dünyaya entelektüel bir bakış açısı kazanmıştı. Ef-
latun'un teori ile pratiği bünyesinde birleştiren ideal hükümdarı belirtmek için kullandığı "bilge 
kral" dev imiyle anılması, onun kişiliğini anlatmaya yeter aslında. 

Kısır bir döngüye hapsolmuş, sonu gelmez ayak oyunlarına indirgenmiş siyaset anlayışının 
aşılabilmesi için ondan alacağımız çok ders var. O. yerine göre son derece idealist, yerine göre tam 
gerçekçi bir vizyonla sonuca gitmesini bildi. Bunca yoğun mücadele dolu hayatına rağmen, aydın 
sorumluluğunun gereği olarak yazmayı ihmal etmedi. Çok sayıda kitabından üçünü anmadan 
geçemeyeceğim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kansu. 
HÜSEYİN KANSU (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 
1984 yılında yazdığı Doğu ve Batı Arasında İslam adlı kitabı, bugünün düşünce ve olgu dün

yasında İslamın yerini değerlendiren entelektüel bir eserdir. Ingilizceye ve Türkçeye çevrilmiş olan 
bu eseriyle Batı ve İslam dünyasına taze bir mesaj vermiştir. 

Sosyalist Yugoslavya döneminde düşüncelerinden dolayı hapiste geçen dokuz yıl boyunca tut
tuğu notlarını Özgürlüğe Kaçışım adıyla 1999 yılında kitaplaştırdı. Hatıratı 2001 yılında yayımlan
dı. Bu eseri. Türkçemize. Tarihe Tanıklığım adıyla kazandırıldı. 

Kendinden son derece emin. komplekssiz bir Avrupalı Müslüman Aliya îzzetbegoviç'ten. Av
rupa Birliğinin kapısındaki Türkiye kadar. Avrupa'nın da öğreneceği çok şev' var. İnsanın, bu dün
yada arkasında bırakacağı en önemli eser. yetiştirdiği vasıflı insanlardır. Bu bağlamda. Aliya, ken-
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di toplumu için âdeta bir okuldu. Siyaseti, basit bir taraftar kazanma faaliyetinden çok, uzun vadeli 
bir perspektifle insana yatırım olarak gören Aliya'nın elinden tuttuğu gençler, bugün, alanlarına göre 
önemli birer düşünür, siyaset ve devlet adamı, general, diplomat ve bilimadamı oldular. Halkının in
sanca yaşama hakkına duyduğu inancın eseri Bosna-Hersek ülkesi, tüm maddî güçsüzlüklere rağ
men hakkın daima üstün geleceğini kanıtlayarak bütün mazlum halklara örnek olmuştur. 

Gerçek liderlerin hayatları kadar ölümleri de, cenazeleri de bütün dünyaya mesajdır. Batı'nın 
zımnî desteğini alan Sırp ve Hırvat liderler, pek de olumlu, onurlu olmayan bir şekilde yaşıyorlar 
veya öldüler. Ancak, Aliya'nın cenazesi, haklılığın onurunu simgeleyen, bütün kesimleriyle Bosna 
Halkını, başta Türkiye olmak üzere, tüm İslam ve Batılı ülke temsilcilerini buluşturan bir törene 
sahne oldu. 

22 Ekim Çarşamba günü Saraybosna'da meydanlara toplanan bu büyük kitleler, soğuk savaş 
sonrasında "yeni dünya düzeni" iddiasıyla dünyaya yeniden nizam vermeye çalışanlara, bağımsız 
Bosna-Hersek Devletinin bütün zorluklara rağmen yaşayacağının mesajını vermişlerdir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kansu. 
HÜSEYİN KANSU (Devamla) - Cenaze namazı, toplama kalabalıkların değil, gönül dolusu 

sevgiyle tören alanına gelen yüzbinlerce Müslümanın katılımıyla gerçekleşti. İnsanların gözyaşları, 
aralıksız yağan yağmura karıştı. 

Sonuç olarak, maşeri vicdan adını verdiğimiz halk vicdanı, en adil mahkemedir. Halk, ken
disine ihanet edenleri affetmediği gibi, kendisine vefa gösterenleri de asla unutmaz ve hakkını verir; 
tıpkı Bosna Halkının Aliya'ya yaptığı gibi. 

Bu vesileyle, Türkiye dostu Aliya İzzetbegoviç'e Allah'tan rahmet diler, kardeş Bosna-Hersek 
Halkına, milletimize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa başsağlığı diler, Genel Kurulu saygıyla 
selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kansu. 
Gündemdışı ikinci söz. çalışma hayatında görülen eksiklikler hakkında söz isteyen Denizli 

Milletvekili Sayın Mehmet Neşşar'a aittir. 
Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 5 dakikadır. 
2. - Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar'ın, çalışma hayatında sağlık çalışanları yönün

den görülen eksikliklere ilişkin gündemdışı konuşması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat 
Başesgioğlu 'mın cevabı 

MEHMET UĞUR NEŞŞAR (Denizli) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım: bir hekim olarak. 
doğal olarak, hekimlerin çalışma hayatında görülen aksaklıklarla ilgili konuşmak üzere karşınız
dayım: hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzere, yarın. Türk Tabipler Birliği önderliğinde, ülke genelinde. 
bütün hekimler tarafından, AKP İktidarının hekimlere karşı uyguladığı haksız yaptırımlar çer
çevesinde bir eylem yapılacak. Biz. parti olarak bu eylemi destekliyoruz. Şahsen, bu eylemi, etik. 
ahlakî, yasal ve uygun bulduğumu bildirmek ve Türk Tabipler Birliği nezdinde bütün Türk hekim
lerine destek vermek için karşınızda bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzere. Sayın Sağlık Bakanımız, işbaşına geldiğinden beri. özel
likle Türk Tabipler Birliği ve hekimlere karşı sert. âdeta husumet içinde olan, aleyhte, karşı duran 
bir söylem içerisinde icraat yapmaktadır. Öncelikle bunu anlayamadığımı dile getirmek istiyorum: 
niye böyle bir yaklaşıma gerek olduğunu anlayamıyorum. Güç sizde. Anayasayı değiştirecek kadar 
sandalyeniz var. Ayrıca, Sayın Bakanımız hekim, bütün hekimleri kavrayıp, kucaklayıp, destek-
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lemesi gereken bir arkadaşımız; ama, nedense bu söylem tarzını benimsiyor. Bu üsluptan siyaseti 
kurtarmak gerekir diye düşünüyorum. Acaba, bu üslup, bir özgüven eksikliği ya da bir suçluluk 
telaşını mı yansıtıyor; bunu dile getirmek istiyorum. 

Biliyorsunuz, kemale ermek lafla olmuyor, söylemekle olmuyor; bunu davranışlarla göstermek 
gerekiyor. Ne yapıyor Sayın Bakan; bu doktor milleti çok kazanıyor diye doktorlara karşı, hekim
lerin elleri hastaların ceplerinde diye doktorlara karşı; bunu da yakıştıramıyorum. "Alo Bıçak Hat
tı" diye bir telefon hattı açıyor Bakanlıkta; ama, hekim arkadaşlarım gayet iyi bileceklerdir, on yıl
lardır, Sağlık Bakanlığında atamalarla ilgili de hep söylentiler vardır, hep dedikodular vardır; acaba, 
Bakan, bir "alo arama hattı" da açtı mı, onu merak ediyorum. 

Hekimleri tehdit ediyor Sayın Bakan, eyleme katılanlara soruşturma açacağını söylüyor. Elbet
te, dünyada, usulüne göre yapılmış hekim eylemleri vardır; bunları araştırmasını bekliyorum, araş
tırmaya davet ediyorum ve elbette ki, acil hizmet bekleyen insanlarımız bu eylemde unutul
mayacaklardır. 

Hekimleri aşağılıyor Sayın Bakanımız, 1960'larda kaldığımızı iddia ediyor. Oysaki, arkasına 
sığınmaya çalıştığı yeni liberal akımın uyguladığı politikalarla, artan sağlık hizmetleri, dünyanın 
zengin ülkelerinde bile karşılanamıyor maalesef. Kimin hangi çağda kaldığı tartışmasını da, ben, bu 
kürsüye getirmek istemiyorum. 

TTB'ye karşı bir tepkiden söz ettik. AKP, iktidara gelirken, hep, sivil toplum örgütleriyle bir
likte hareket edeceğini dile getirmişti. TTB, biliyorsunuz, hekimlerin tek sivil toplum örgütü. 
Beğenin ya da beğenmeyin, eleştirin ya da eleştirmeyin, bu örgütü yadsıyamazsınız, bu örgütün bil
gi birikimini de yadsıyamazsınız; karşınıza da almamanız, aksine, yapacağınız politikalarda des
teğini aramanız bence daha uygun olur diye düşünüyorum. 

Sağlık Bakanı popülizm yapıyor. Hekimleri karşısına alarak, hastalardan oy kazanacağını zan
nediyor. Uygulaması sonuç vermeyecek -biraz önce bahsettiğim- yaklaşımlarla prim toplamaya 
çalışıyor. İşte "önce hekimleri yarıştıracağız" diyor. Ben diyorum ki, kırsal kesimde önce ebeyi 
bulun, sonra da, yarışacak, hastaların da aralarından seçeceği hekimleri bulursunuz. 

"Herkes özel hastanelere gidecek" diyor; bu sosyal güvenlik kuruluşlarının durumunu dikkate 
aldığınız zaman, bunun finansının nereden sağlanacağını merak ediyorum. 

Vaktimi çok aşmak istemiyorum, Sayın Başkan deminki arkadaşa 3 dakika eksüre vermişti; 
sanıyorum, bu eksüreye yakın bir eksüre de ben alırım: yine de vaktimi fazla aşmayacağım. 

Bütçeyi tırpanlıyor. Uzun zamandır ilk defa, bütçesinin gayri safî millî hâsıla içerisindeki oranı 
yüzde Tin altında. Yeşilkartı bu bütçenin içine alıp. sanki artmış izlenimi vermeye çalışıyor. 
Yatırımlar tarihin en düşük oranına geriliyor. Koruyucu hekimlik inanılmaz bir şekilde ihmal 
ediliyor. Aşılama oranlarının, toplumda, çarpıcı bir şekilde düştüğünü görüyorsunuz. 

Hekimlerin özlük haklarıyla ciddî bir şekilde uğraşılıyor. Sözleşmeli statü meydana getirilir
ken, işyerinde "eşit işe eşit olmayan ücret" uygulaması; yani, işyeri huzurunu bozacak bir ortam 
yaratılıyor ve daha çok, sabit gelirli (devlet memuru statüsündeki) hekimlerin ücretleri kısıtlanarak, 
sözleşmeli statüye geçmeleri âdeta zorlanıyor. İş güvencesi de bu şekilde ortadan kaldırılmış oluyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Neşşar. 
MEHMET UĞUR NEŞŞAR (Devamla) - Teşekkürler. 
Sayın Bakandan ve Sayın İktidar Partisinden, sözleşmeli statüye bu kadar güveniyorsanız -bir 

kere daha dile getirmiştim- niye herkesi sözleşmeli yapmadıklarını sormak istiyorum. İkincisi de. 
sözleşmeyi yapıyorsanız ve eğer, hakça bir düzen peşindeyseniz, o zaman, sözleşme yapan insan
ların örgütlenme ve hak arama haklarını da birlikte vermeniz gerektiğini hatırlatmak istiyorum. 
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Niye yapıyor Sayın Bakan; çünkü, özelleştirmeyi tercih ediyor. Özelleştirme bir tercihtir ve 
bunun hiçbir şekilde karşısında değiliz, herkes kendi tercihini yapacak; ama, bunu, sanki, halktan 
yanaymış gibi, farklı bir biçimde sunmaya kalkması, doğrusu, bana, biraz ters geliyor. 

Kamu kurumlarındaki hekimlere karşı güveni bilerek azaltarak, Sayın Bakan, insanlarımızın 
özel hastanelere yönlenmesini sağlamaya çalışıyor. 

Son olarak diyorum ki: Sayın Bakan ve Sayın İktidar Partisi, lütfen, önce, tercihinize sahip 
çıkın, doğru tanımlamalar yapın. Sosyal güvenlik kuruluşlarını ıslah etmeden, aile hekimlerine -
Sayın Bakanın dün Plan ve Bütçe Komisyonunda da dile getirdiği gibi- hangi kaynaktan para 
verebileceğinizi, lütfen, dile getirin. Dağıtmakla övündüğünüz dönersermaye gelirlerini kimin sır
tından kazandığınızı, lütfen, dile getirin. Günde 1 dolarla geçinen 10 000 000 insanın, nasıl cep
lerinden katkı payı ödeyeceklerini, lütfen, bana açıklayın. Hastalık sigortası kavramı ile sağlık 
güvencesi kavramı arasındaki farkı, lütfen, beraber tartışalım. Ödediğin kadar hizmet ile gereksin
diğin kadar hizmet kavramları arasındaki farkı beraber tartışalım. Kendini bireyselliğin terk edil
mişliğine bırakan insanlar ile sosyal dayanışmanın mutluluğunu paylaşan insanları birlikte tar
tışalım. Hastalık sigortası kavramını sosyal devletle nasıl bağdaştıracaksınız, onu tartışalım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MEHMET UĞUR NEŞŞAR (Devamla) - Sayın Başkan, sonuna geldim, bitiriyorum efendim. 
BAŞKAN - Buyurun. 
MEHMET UĞUR NEŞŞAR (Devamla) - Özel sektöre yapılan şevklerin nasıl bir sömürü ve 

dışarıya kaynak ihracı anlamına gelmeyeceğine beni inandınn. Fakire, fukaraya, garibe, gurebaya 
zengin muamelesi yapacağınızdan söz ederek iktidara gelmiştiniz; burnunuzun dibindeki özel has
tanelere, lütfen, gidin bakın; karnenizle ön kapısından girdiğiniz hastanelere, sigortalılar arka 
kapıdan alınıyorlar ve ayrı bir statüde muamele görüyorlar; yani, siz, sigortalıyı, kamu hizmeti görür
ken de üçüncü sınıf görüyordunuz, özel sektöre sevk ettiğiniz zaman da üçüncü sınıf görüyorsunuz. 

Amerikan gözlüğü, İtalyan elbisesiyle iftar sofralarına gitmekle bu iş olmuyor arkadaşlar. Hal
ka, lütfen ulufe dağıtmayın. Tüm yurttaşları koşulsuz kavrayabilen, koşulsuz kucaklayabilen bir sis
temi ortaya koyun, biz de sizle beraber buna destek olalım; yoksa, bunun vebalinin altından kal
kamayacağınızı düşünüyorum. 

Burada altın rozetimi taktım, bu rozet için otuz senemi verdim; iftiharla takıyorum. Ülkedeki 
bütün hekim arkadaşlarıma sevgiler, saygılar ve destek mesajımı gönderiyorum. 

Bu vesileyle, hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Neşşar. 
Gündemdışı konuşmaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu cevap 

vereceklerdir. 
Buyurun Sayın Bakan. 
Konuşma süreniz 20 dakikadır. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul) - Sayın 

Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; bir hususa açıklık getirmek istiyorum. Gündemdışı 
konuşma talebi Çalışma Bakanlığımıza iletilmiş ve talebin mahiyeti olarak da "çalışma hayatındaki 
eksiklikler" gibi genel bir tanımlama yapıldığı için... Zannediyorum, Sağlık Bakanımız, eğer, bu 
konuların kendisiyle direkt ilgili olduğunu bilseydi, burada hazır olur ve bu konuda kendine yönel
tilen konulara da cevap verme imkânını elde etmiş olurdu. Zannediyorum, başka bir oturumda, baş
ka bir platformda, Sağlık Bakanımız, Sayın Milletvekilimizin ifade ettiği hususlarda kendi görüş
lerini Yüce Meclis kürsüsünden ifade etme imkânını bulacaktır; ancak, ben, izninizle, bizi de ilgilen
diren bölümleri olması hasebiyle, ifade etmek istediğim hususları sizlerle paylaşmak istiyorum. 
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Hükümet olarak ve Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı olarak, sağlık çalışanlarımızın en 
iyi şartlarda hizmet verebilmeleri için gerekli imkânı, gerekli ortamı onlara sağlamanın gayreti 
içerisindeyiz. Bu çalışmalarımız bundan sonra da devam edecektir. 

Sayın Milletvekilimizin bahsettiği ve tabiplerimizin de çeşitli vesilelerle kamuoyuna yansıyan 
beyanlarından, yarın, iş bırakma eylemine girişeceklerine biz de muttali olduk. Şimdi, bu kürsüden 
şunu ifade etmek istiyorum: Elbette, demokratik hakların kullanılmasını, kamuya zarar vermemek 
kaydıyla, herkes arzu eder. Özellikle sosyal diyaloga, sosyal taraflarla görüşmeye büyük önem 
veren hükümetimizden de beklenen budur. Ancak, sağlık gibi son derece nazik bir konuda, eğer, 
hastalarımızı, sigortalılarımızı mağdur edecek bir eylem olursa, bunu tasvip etmemiz mümkün 
değildir. 

Yine, hiçbir hekimimizin, bu eylemlerinin yasadışı bir şekilde nitelenecek bir pozisyon al
masını da asla tasvip etmeyiz. Bu çerçeve içerisinde, hekimlerimize, özellikle hastalarımızın mağ
dur edilmemesi, sağlık hizmetlerinin aksamaması konusunda ettikleri yemine sadık kalmalarını bir 
kez daha hatırlatıyor; bu vesileyle. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Gündemdışı üçüncü söz, kişi başına millî geliri 1 500 dolara kadar olan illere yapılacak teşvik

ler hakkında söz isteyen. Tunceli Milletvekili Sinan Yerlikaya'ya aittir. 
Buyurun Sayın Yerlikaya. (CHP sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 5 dakikadır. 
3. - Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, millî geliri kişi başına 1 500 dolara kadar 

olan illere yapılacak teşviklere ilişkin gündemdışı konuşması 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri: sözlerimin 

başında, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
Hükümetin, bölgeler ve iller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmak amacıyla özel teşvik ted

birleri uygulanacağının, kişi başına gelirin 1 500 doların altında kaldığı illere yönelik özel teşvik
lerden ibaret bir yasal düzenlemenin yapılacağının hazırlığı içerisinde olduğunu biliyoruz. 

Bu durumda. 2000 yılı baz alındığında, ortalama kişi başına geliri 1 500 doların altında olan il 
sayısı 21 olarak kalmaktadır. Bu durumda, bölgeler ve iller arasındaki gelişmişlik farkının azaltıl
ması amacıyla, bu 21 ilde üretimin artırılması için. özel teşvik tedbirleri uygulanması için yasal 
hazırlıklara başlanmıştır: tabiî ki. IMF onay verirse. 

Kişi başına geliri 1 500 doların altında olan illerde yapılacak yatırımlara süper teşvikler veril
mesi. gayet tabiî ki. akılcı bir yaklaşımdır; bunu. biz. Parti olarak da destekliyoruz. 

Resmî kaynaklara göre. kişi başına gelirin 1 500 doların altında olan bu 21 ilin çoğu. Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgelerindedir. Türkiye'nin nüfusunun yüzde 20'si de bu illerde yaşamak
tadır. 

Değerli arkadaşlar, uzun yıllar, bir savaş ortamında, olağanüstü haller içerisinde yönetilen bu böl
gelerimizde her şey altüst olmuştur, ülkemizde var olan genel sıkıntılar bu bölgelerimizde daha da kat-
merleşmiştir. O nedenledir ki. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimiz özel teşviklere muhtaçtır. 
Ayrıca, verilmesi düşünülen teşviklerin sağlam bir ekonomik mantığının olması da gerekmektedir. 

Ancak, bu bölgelerimizde bazı illerimiz vardır ki. kişi başına gelir 1 500 doların çok az üstün
de olmasına rağmen, bunların durumu, kişi başına gelirin 1 500 doların altında görülen illerimizden 
daha da perişandır. Buna örnek olarak Tunceli'ni verebiliriz. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün 2000 yılı verilerine göre, Tunceli'nin kişi başına millî geliri 1 584 
dolar olarak görülmektedir. Değerli arkadaşlar, bu, sanal bir gelişme hızıdır; çünkü, Tunceli'nin 
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ekonomisi, orada görev yapan kamu görevlilerinin aldığı maaş ve ücretlere dayanıyor. Ayrıca, Tun
celi, en fazla göç veren ilimizdir; bu da resmî kayıtlarda tescillidir. Böyle olunca, azalan nüfus için
de, orada kamu görevi yapanların aldıkları maaş ve ücretler. Tunceli'de kişi başına düşen geliri 1 
500 doların üstüne çıkarmaktadır. Oysaki, bir tek fabrikası olmayan, olağanüstü halden dolayı 
alınan tedbirler nedeniyle ekonomisi, tarımı, hayvancılığı biten, işsizliği çığ gibi büyüyen Tunceli 
perişan haldedir. Ekonomisi, kamu görevlilerinin aldıkları maaş ve ücretlere dayanan Tunceli, bu 
yüzden, kişi başına düşen hâsıla rakamları incelendiğinde, kişi başına geliri 1 500 doların üzerinde 
bulunuyor ve bu, yanıltıcı bir durumu da ortaya çıkarıyor. 

Ayrıca, kişi başına geliri 1 500 doların altında olan iller, bugün için, 21 il değildir. Devlet İs
tatistik Enstitüsünün açıkladığı 2001 yılı istatistik bilgileri gözönüne alındığında, bu 36 ile çıkıyor. 
2001 yılı göstergelerine göre, Tunceli İlinin kişi başına geliri 1 429 dolar olarak görünmektedir. Bu 
nedenle, diyoruz ki. Devlet İstatistik Enstitüsünün 2001 yılı istatistik verileri gözönüne alınarak, 
süper teşviklerin kapsamına alınacak illerin tespiti yeni baştan yapılmalıdır. Böyle olunca, perişan 
halde olan Tunceli ve Tunceli gibi illerimiz de bu uygulamalardan faydalanacaktır. 

Bunun da mümkün görülmemesi halinde, değerli arkadaşlarım, ikinci bir talebimiz olarak, 
kademeli teşvik uygulamasına geçilmesidir. Bu da eğer uygulamaya konulursa, bu uygulamadan 
nasibini almayan iller, böylece bu teşviklerden yararlanmış olacaklardır veya gelişmişlik düzeyini 
belirleyen göstergeler baz alınarak da bu teşvikin uygulanacağı iller belirlenebilir. En önemlisi de. 
değerli arkadaşlarım, bu düzenlemeye siyasetin bulaştırılmamasıdır. 

Değerli arkadaşlar, zamanımızın darlığı nedeniyle bir iki cümleyle bir konuya daha değinmek 
istiyorum: Bölgemizin var olan güncel bir gerçeği de Köye Dönüş Projesidir. Bu projenin amacı şu 
idi: Terör ve terörle mücadele nedeniyle boşaltılan köyler ve ekonomik faaliyet alanında sür
dürülebilir kalkınma ve katılımcı planlama ilkeleri çerçevesinde yaşamın yeniden başlaması, kalıcı 
hale gelmesiyle tarımsal faaliyetlerin ıslahı idi. GAP İdaresi tarafından 1999 yılından bu yana uy
gulanmakta olan proje, valiliklerle işbirliği içerisinde yürütülmektedir. Ancak, proje, yeterli kay
naklar sağlanmaması nedeniyle kör topal yürümektedir. 

Bu projeye yeterli kaynak sağlanmaz, vatandaşın ihtiyacına sunulmazsa, bir anlamda. OHAL 
bölgelerinde uygulanacak süper teşvikler de arzulanan neticeleri sağlamayacaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Yerlikaya. 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Devamla) - Bu nedenle. Köye Dönüş ve Rehabilitasyon 

Projesinin ödeneklerinin artırılması ve gönüllülük temeline oturtulması gerekmektedir. 
Sayın milletvekilleri, yıllardır ülkemizde uygulanan yanlış ekonomik politikaların faturasını 

halkımız ödüyor; halk ödüyor, sanayici ödüyor, çiftçi ödüyor, işçi memur ödüyor. Halkımız, bu 
faturayı hak etmediği halde ödemektedir. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, halkımız, ayakta kalabil
me mücadelesini sürdürmektedir. 

Ülkemizin, özellikle bölgemizin sıkıntıları gerçekten çok ağırdır. Tek partili hükümet, artık 
daha fazla zaman geçirmeden, gerginlikler yaratmadan ve laik. demokratik cumhuriyetin ilkeleriy
le oynamaktan vazgeçerek sorunlara çare bulmanın yollarını oluşturmalıdır. Ülkemiz, ancak sorun
lara sahip çıkılabildiği ölçüde, üretime, kalkınmaya, istihdama çözümler getirildiği ölçüde kal
kınacaktır. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yerlikaya. 
Sayın milletvekilleri. Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşlarına geçiyoruz. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutuyorum: 
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Türkiye Büyük Millet Meclisini İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliğinde temsil 

edecek grubu oluşturmak üzere Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanlığınca aday gösterilen 
Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker'in üyeliğinin Başkanlık Divanınca kabul edildiğine ilişkin Baş
kanlık tezkeresi (3/382) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 

Kanunun 2 nci maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisini İslam Konferansı Örgütü Parlamen
to Birliğinde temsil edecek Grubumuzu oluşturmak üzere Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan
lığınca aday gösterilen ve Başkanlık Divanının 31 Temmuz 2003 tarih ve 18 sayılı oturumunda 
kabul edilen Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker'in üyeliği Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Başbakanlığın, İçtüzüğün 75 inci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; okutuyorum: 
2. - Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 77 nci maddesi uyarınca yenilenen Atatürk Kül

tür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısının, İçtüzüğün 75 inci maddesine göre yeniden değerlendirilmek üzere 
hükümete geri verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/383) 

23.10.2003 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 11/12/2002 tarihli ve B.02.0.KKG/196-279/5965 sayılı yazımız. 
İlgide kayıtlı yazımızla Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 77 nci maddesi uyarınca 

yenilenen Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu ile Devlet Memurları Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının İçtüzüğün 75 inci maddesine göre yeniden 
değerlendirilmek üzere geri gönderilmesini arz ederim. 

M. Ali Şahin 
Başbakan V. 

BAŞKAN - Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonlarında bulunan tasarı hükümete geri veril
miştir. 

2 adet Meclis araştırması önergesi vardır; birincisini okutuyorum: 
D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
1. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 27 milletvekilinin, araştırma ve geliştirme faaliyet

lerinin incelenerek bilimsel ve teknolojik ilerleme için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bilim ve teknoloji, ekonomik ve toplumsal gelişmenin esas güç kaynağıdır. Üyesi olmak is

tediğimiz Avrupa Birliği ülkeleriyle karşılaştırıldığında Türkiye bu konuda geri kalmıştır ve hızla 
önlem alınmazsa daha da geri kalacaktır. Ulusal gelirden araştırma ve geliştirmeye ayrılan payın ve 
araştırma personeli sayısının göreli azlığı ve kurumsal yapının yetersizliği bunun en somut kanıt
larıdır. Özellikle güçlü kurumsal yapılanma, günümüzde etkin bir bilimsel ve teknolojik ilerlemenin 
önkoşuludur. 
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Seçim bildirgesi ve hükümet programlarında söz edilmesine karşın, AKP İktidarının, işbaşına 
geldiğinden günümüze dek ülkemizin bilim ve teknoloji düzeniyle hiç de uyuşamadığı, tam tersine, 
bu dünyayla bir derdi varmış gibi davrandığı da günlük basında yer alıyor. 

Ülkemizin ekonomik ve toplumsal gelişmesi açısından doğrudan ve dolaylı, maddî ve manevî 
büyük kayıplara yol açabilecek olan hükümet-bilim dünyası uyuşmazlığı sürdürülemez. 

Bu nedenle, AKP Hükümetinin bilim dünyası anlayışı hiç zaman yitirilmeden mercek altına 
alınmalıdır. 

Bu bağlamda: 
1- Üniversitelerin araştırma olanaklarının ve öğretim elemanı gereksinmelerinin durumu ve bu 

konuda yapılması gerekenlerin açıklık kazanması, 
2- TÜBİTAK ve bağlı araştırma birimlerinin durumunun incelenmesi, TÜBİTAK Başkanının 

atanmamasının nedenlerinin irdelenmesi; 
3- DİE, DPT, TAEK, MTA, EİEİ ve Hıfzıssıhha Enstitüsü başta olmak üzere, kamu araştırma 

ve geliştirme birimlerinin eksiklerinin saptanması ve gerekli önlemlerin alınabilmesi, 
4- Araştırma personelinin yetiştirilmesi, üniversite-üretici işbirliği ve beyin göçü konularının 

ele alınması ve tüm bu konularda sağlıklı politikalar oluşturulması amacıyla, Anayasanın 98 inci ve 
İçtüzüğün 104 üncü ve 105 inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını istiyoruz. 

Saygılarımızla. 
1- Yakup Kepenek (Ankara) 
2- Kemal Kılıçdaroğlu (İstanbul) 
3- İzzet Çetin (Kocaeli) 
4- Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 
5- V. Sinan Yerlikaya (Tunceli) 
6- Ali Dinçer (Bursa) 
7- Bülent Tanla (İstanbul) 
8- Mesut Değer (Diyarbakır) 
9- İnal Batu (Hatay) 
10-GüldalOkuducu (İstanbul) 
11- Bülent Baratalı (İzmir) 
12-Algan Hacaloğlu (İstanbul) 
13-Fuat Çay (Hatay) 
14-Cevdet Selvi (Eskişehir) 
15- Mahmut Yıldız (Şanlıurfa) 
16-Hakkı Akalın (İzmir) 
17- Eşref Erdem (Ankara) 
18- Mehmet Sevigen (İstanbul) 
19- Nurettin Sözen (Sivas) 
20- Mustafa Gazalcı (Denizli) 
21- İdris Sami Tandoğdu (Ordu) 
22- Bayram Ali Meral (Ankara) 
23- Ahmet Ersin (İzmir) 
24- Osman Coşkunoğlu (Uşak) 
25- Mehmet Akif Hamzaçebi (Trabzon) 
26- Mehmet Mesut Özakcan (Aydın) 
27- Mehmet Uğur Neşşar (Denizli) 
28- Hakkı Ülkü (İzmir) 
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Gerekçe: 
1- Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler, çağımızda, insan yaşamını çok daha derinden et

kiliyor ve biçimlendiriyor. Üretim biçimleri, teknolojik yeniliğe bağlı olarak, niteliksel dönüşüm 
geçiriyor; toplumsal ve siyasal gelişmeler, uluslararası ilişkiler, teknolojik gelişmelere koşut olarak 
yeni boyutlar kazanıyor. Bilgi toplumu kavramı giderek daha etkili bir duruma geliyor, yaşamın her 
hücresini kavrıyor. 

Gelişmiş ülkeler, bilgi üretimlerini, ulusal yenilik sistemi uygulamalarıyla artırmaya çalışıyor; 
bilgi üretiminin, teknolojik yeniliğin, mal ve hizmet üretimine uyarlanması için özel programlar 
yapılıyor; küreselleşmenin yararlarını en çoklaştırmanın ve zararlarını azaltmanın yolu buradan 
geçiyor. Bu amaçla, araştırma geliştirmeye ayrılan kaynaklar artırılıyor, ileri nitelikte araştırma per
soneli yetiştirilmesine öncelik veriliyor ve araştırma geliştirme kurumları güçlendiriliyor. 

Yılların ve gelişmiş ülkelerin deneyimleri kanıtlıyor ki, araştırma kurumlarının özerkliği, 
başarılarının önkoşuludur; vazgeçilmezdir. 

2- Türkiye'nin, bilgi üretimi ve teknolojik yenilik alanında, yıllar öncesinden başlayan program
lara ve önerilere karşın, başarılı sonuçlar aldığı söylenemez. Belirtilmelidir ki, ülkemizin yerli tek
noloji üretimini de güçlendirecek bir teknoloji dışalımı ya da yurt dışından teknoloji transferi politikası 
da yoktur. Ulusal gelirden her yıl ar-ge'ye ayrılan pay, en son verilerle, yüzde 0,6 dolayındadır. Oysa, 
başarılı bir ar-ge için eşik değer yüzde 1 'dir. Gelişmiş ekonomilerde -bunlara son yıllarda Güney Kore 
de eklenmiştir- bu oran yüzde 3'ler dolayındadır ve o ülkelerde ulusal gelir esasen çok fazladır. 

Benzer biçimde, ülkemizde, işgücü içinde araştırmacı personel oranı, Avrupa Birliği or
talamasının onda l'i düzeyindedir. 

Türkiye ekonomisinin olası bir Avrupa Birliği üyeliği için sağlıklı bir hazırlık sürecine girmesi, 
rekabet gücü kazanması da, hızla, teknolojik yenilik adımları atmasını gerektiriyor. 

Oysa, AKP Hükümeti döneminde, üniversitelerin araştırma kaynakları önceki dönemlere göre 
daha da kısılmış; yükseköğretim, enerjisini ve zamanını sürekli olarak yasa tartışmalarına ayırmak 
zorunda kalmış; üniversitelere yeni öğretim elemanı almaları için ekkadrolar verilmemiş; pek çok 
bağlı kuruluşu ve kurumsal araştırma ağı olan TÜBİTAK'a başkanının ataması aylardır yapılmamış; 
diğer bilim kurum ve kuruluşları da çalışamaz duruma gelmiştir. 

Durumun irdelenmesi ve yeni politikalar geliştirilmesi için Meclisi göreve çağırıyoruz. 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüş-

me, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
2. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 23 milletvekilinin, muhtarların sorunlarının araş

tırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10'132) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizin dört bir yanında 65 000 000 insanımızı kucaklayarak görev yapan ve en küçük 

mahallî birimlerin idarecileri konumunda devleti temsil eden yaklaşık 52 000 köy ve mahalle muh
tarının sorunlarını tespit ederek, çözüm yollarının bulunması amacıyla Anayasanın 98 inci, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açıl
masını arz ederiz. 

1- Ahmet Küçük 
2- Yılmaz Kaya 
3- Yaşar Tüzün 
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4- Nadir Saraç (Zonguldak) 
5- Mehmet Ali Arıkan (Eskişehir) 
6- Vezir Akdemir (İzmir) 
7- Mustafa Sayar (Amasya) 
8- Cevdet Selvi (Eskişehir) 
9- Yavuz Altınorak (Kırklareli) 
10- Mustafa Yılmaz (Gaziantep) 
11- Feridun Ayvazoğlu (Çorum) 
12- Hüseyin Bayındır (Kırşehir) 
13-Hüseyin Özcan (Mersin) 
14-A. İsmet Çanakçı (Ankara) 
15-AliArslan (Muğla) 
16-Mehmet Kartal (Van) 
17- Mehmet Uğur Neşşar (Denizli) 
18-Ufuk Özkan (Manisa) 
19-Nejat Gencan (Edirne) 
20- Erol Tınastepe (Erzincan) 
21- Rasim Çakır (Edirne) 
22- Nuri Çilingir (Manisa) 
23- Yüksel Çorbacıoğlu (Artvin) 
24.- Mehmet Vedat Yücesan (Eskişehir) 
Gerekçe; 
Ülkemizde 35 113 adet köy, 16 750 mahalle bulunmaktadır. Köylerimiz, 1924 yılında çıkarılan 

442 sayılı Köy Kanunuyla idare edilmektedir. Köy Kanunu, muhtarı, köy organlarından birisi ve köy 
idaresinin başı olarak kabul etmektedir. Kanuna göre muhtarın göreceği işler, devlet işleri ve köy iş
leri diye ikiye ayılmakta, köy içerisinde kanun ve nizamları ilan etmek ve emniyet ve asayişi sağ
lamaktan, köylülere öğüt vermeye kadar yüzlerce konuyu kapsamaktadır. Bu kadar çok sayıda görev 
ve yetki verilmiş bulunan muhtarlarımız, köy idaresinde muhakkak ki önemli bir yere sahiptirler. 

Mahalle muhtarları ise, 1944 yılında çıkarılan 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muh
tar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunla kurulmuştur; ancak, mahallelerin Türk toplumun
daki oynadığı rol ve tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Kanunla mahalle muhtarlarına da nüfus, as
kerlik, adlî görevlerin takibi gibi işlerden, hayvan hırsızlarının takibine kadar çok sayıda görev yük
lenmiş bulunmaktadır. 

Mahallelerin toplum içinde daha mütecanis ve küçük birimler olduğu gözönüne alındığında. 
mahalle muhtarlarının, şehir ve kasabalarımızda hem birlik ve dayanışmanın sağlanması açısından 
hem de belediye ve diğer kamu kuruluşlarına ait hizmetlerin görülmesi açısından ne kadar önemli 
oldukları ortaya çıkmaktadır. 

Bütün bu önemlerine rağmen, köy ve mahalle muhtarları, bugün, gerek maddî gerekse görevin 
yerine getirilmesi bakımından yeterli donanıma sahip değildirler. Seçimle işbaşına gelen ve en 
küçük mahallî birimlerinin idarecileri konumunda olan mahalle ve köy muhtarlarımızın sorunları 
her geçen gün artmaktadır. Görev ve sorumlulukları her geçen gün artan muhtarlarımı/ın ekonomik 
ve sosyal problemlerinin çözümlenebilmesi ivedilik arz etmektedir. 

Tüm zorluklara rağmen köyünde, mahallesinde özveriyle devletini temsil etmeye çalışan muh
tarlarımızın birçoğu, hâlâ teknolojik gelişmelerden faydalanabileceği bir çalışma alanı, köy konağı. 
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hizmet binasına sahip bulunmamaktadır. Hiçbir sosyal güvenlik kapsamında olmayan muhtar
larımızın aldıkları maaşın düşüklüğünden dolayı ilgili olmak durumunda kaldığı Bağ-Kur prim
lerini bile ödeme sıkıntısıyla karşı karşıya bulunmaktadırlar. 

Köy sınırları içerisinde bulunan ormanların, ücretsiz, fedakârca koruma ve kollanmasını sağ
layan köylümüze veya köy tüzelkişiliklerine kiralanmasında veya satılmasında öncelik ve kolaylık 
sağlanmalıdır. Yine, köy sınırları içerisinde orman ürünlerinin satışından köy tüzelkişiliklerine kay
nak aktarılmalıdır. 

Mahalle muhtarlarımız belediye meclislerinde, köy muhtarlarımız da il genel meclisinde tem
sil edilmeleri bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca, köy ve mahalle muhtarlarımızın, 
çeşitli zamanlarda, ilgili olduğu mülkî amirliği tarafından eğitim ve bilgilendirme toplantılarına 
alınmaları, muhtarlarımızın işlerinin kolaylaşmasını sağlayıcı bir unsur olarak görülebilmektedir. 

Yaklaşık 52 000 muhtarımız, ülkenin dört bir yanında halka hizmet ağının, halkla devlet kay
naşmasının en yakın ve en önemli dayanak noktalarıdır. Bu nedenle, muhtarlarımızın sorunlarına 
vakit geçirmeden çözüm bulmak gerekmektedir. 

Bu doğrultuda, devlet ile vatandaşımız arasında sağlıklı bir işbirliğinin kurulabilmesini sağ
layacak olan muhtarlarımızın, günün gelişmelerini yakalayan çağdaş düzenlemelerle birlikte 
ekonomik ve sosyal statülerinin yeniden belirlenmesi için bir Meclis araştırması önergesine ihtiyaç 
bulunmaktadır. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüş-

me, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacıyla kurulan (10/8, 48) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun gerek
tiğinde yurt dışında da çalışabilmesi, gidilecek ülkeler ile çalışmalara katılacak komisyon üyelerinin 
sayıları ve inceleme sürelerinin öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca tespit edil
mesi kaydıyla Genel Kurulun onayına sunulması, Genel Kurulun 14.10.2003 tarihli 6 ncı Bir
leşiminde kararlaştırılmıştı. Buna göre, adı geçen komisyonun Başkanlığımızca da uygun görülen 
önerisini okutup, oylarınıza sunacağım: 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
3. - Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacıyla kurulan (10/8, 48) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun yurtdışı 
çalışmalarını üç ayrı grup halinde yapacağına ve gidilecek ülkeler ile sürelere ilişkin tezkeresi (3/384) 

20.10.2003 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Genel Kurulunun 14.10.2003 tarihli 6 ncı Birleşiminde alınan kararı. 
Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacıyla kurulan (10/8-48) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna, TBMM 
Genel Kurulunun ilgi: (367) sayılı kararı gereğince yurt dışında da çalışabilme izni verilmiştir. 

Yurt içinde, konuyla ilgili özel ve kamu kuruluşlarından gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek 
suretiyle çalışmalarını sürdüren komisyonumuz, 7.10.2003 tarihli toplantısında; yurt dışında 
yaşayan işçi, işadamı, esnaf, öğrenci olmak üzere aileleriyle birlikte büyük bir güç oluşturan vatan
daşlarımızın ve kurmuş oldukları dernek, vakıf ve odaların, yaşadıkları ülkelerde ve ülkemizle olan 
ilişkilerinde karşılaştıkları sorunları tüm boyutlarıyla yerinde incelemek ve temaslarda bulunmak 
üzere, 3 ayrı grup halinde çalışmalarını yürütme kararı almıştır. 

Tensiplerinize saygıyla arz ederim. 
Mustafa Baş 

İstanbul 
Komisyon Başkanı 
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I. Grup : 

B : 13 

Avni Doğan 
Onur Öymen 
Mehmet Zekai Özcan 
Memduh Hacıoğlu 

Almanya 

Danimarka 
İsveç 

4 .11 . 2003 « 

Kahramanmaraş Milletvekili 
İstanbul Milletvekili 
Ankara Milletvekili 
İstanbul Milletvekili 

Berlin 2 gün 
Hamburg 1 gün 

1 gün 
2 gün 

O : 1 

İstanbul Milletvekili 
İstanbul Milletvekili 
Aksaray Milletvekili 

Yol hariç toplam 6 gün. 
II. Grup: Mustafa Baş 

Ali Rıza Gülçiçek 
Ahmet Yaşar 

Avusturya 

Almanya 

isviçre 
Yol hariç toplam 7 gün. 
111.Grup: Muharrem Candan 

Muharrem Kılıç 
Mustafa Said Yazıcıoğlu 
Faruk Ambarcıoğlu 

Fransa 

Belçika 
Hollanda 
İngiltere 

Yol hariç toplam 6 gün. 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyonlardan, 6 adet, istifa önergesi vardır; okutuyorum: 
4. - Konya Milletvekili Ahmet Işık'ın, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu üyeliğinden çe 

ne ilişkin önergesi (4/111) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 
Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 22.10.2003 

Ahmet Işık 
Konya 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Viyana 1 
Bregenz 1 
Münih 1 
Köln 2 
Stuttgart 1 
Zürih 1 

Konya Milletvekili 
Malatya Milletvekil 
Ankara Milletvekili 
Bursa Milletvekili 

Paris 1 
Lion 1 
Brüksel 1 
Rotterdam 1 
Londra 2 

gün 
gün 
gün 
gün 
gün 
gün 

i 

gün 
gün 
gün 
gün 
gün 
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5. - Kütahya Milletvekili Halil İbrahim Yılmaz'ın, Dilekçe Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 
ilişkin önergesi (4/112) 

3.11.2003 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Dilekçe Komisyonundan istifa ediyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Halil İbrahim Yılmaz 
Kütahya 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
6. - İstanbul Milletvekili Ali Topuz'un, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden çekildiğine iliş

kin önergesi (4/113) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 
Saygılarımla arz ederim. 4.11.2003 

Ali Topuz 
İstanbul 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
7. - İzmir Milletvekili K Kemal Anadol'un, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 

ilişkin önergesi (4/114) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 
Saygılarımla arz ederim. 4.11.2003 

K. Kemal Anadol 
İzmir 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
8. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyeliğinden çekil

diğine ilişkin önergesi (4/115) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 
Saygılarımla arz ederim. 

Yakup Kepenek 
Ankara 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
9. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Türkiye-AB Parlamento Komisyonu üyeliğinden 

çekildiğine ilişkin önergesi (4/116) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Türkiye-AB Parlamento Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 
Saygılarımla arz ederim. 

Yakup Kepenek 
Ankara 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, bazı sayın milletvekillerinin izinli sayılmalarına 
ilişkin bir tezkeresi vardır; okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

10. - Bazı milletvekillerine, belirtilen sebep ve sürelerle izin verilmesine ilişkin Başkanlık tez
keresi (3/385) 

30.10.2003 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulana 

Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hizalarında gösterilen süre ve nedenlerle izinli 
sayılmaları Başkanlık Divanının 21.10.2003 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Bülent Arınç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

"Aksaray Milletvekili Ahmet Yaşar, hastalığı nedeniyle 5.10.2003 tarihinden geçerli olmak 
üzere 25 gün," 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Antalya Milletvekili Burhan Kılıç, hastalığı nedeniyle 6.10.2003 tarihinden geçerli olmak 

üzere 19 gün," 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan, hastalığı nedeniyle 20.6.2003 tarihinden geçerli ol

mak üzere 42 gün," 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Diyarbakır Milletvekili Mehmet Fehmi Uyanık, hastalığı nedeniyle 1.10.2003 tarihinden 

geçerli olmak üzere 30 gün." 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Danışma Kurulunun bir önerisi vardır: okutup, oylarınıza sunacağım. 

IV. - ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. - Genel Kurulun 4.11.2003 Salı günkü birleşiminde; 266 sıra sayılı ve (10/9) esas numaralı 

Meclis Araştırması Komisyonu Raporunun yapılacak görüşmelerinde konuşma sürelerine, sözlü 
soruların görüşülmemesine; gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine, 4.11.2003 Salı gün
kü birleşimde (10/9) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporunun görüşmelerinin ve 
seçimlerin, 5.11.2003 Çarşamba günkü birleşimde gündemin 11 inci sırasına kadar olan işlerin 
görüşmelerinin, 6.11.2003 Perşembe günkü birleşimde ise 272 sıra sayılı kanun tasarısının görüş
melerinin bitimine kadar çalışma sürelerinin uzatılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulu Önerisi 
No. :52 Tarihi: 4.11.2003 
Genel Kurulun 4.11.2003 Salı günkü (bugün) birleşiminde; gündemin "Özel Gündemde Yer 

Alacak İşler" kısmında yer alan, 266 sıra sayılı ve (10/9) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu 
raporunun yapılacak olan görüşmelerinde. Hükümet, Komisyon ve siyasî parti grupları adına 
yapılacak konuşmaların 45'er dakika (bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir) öner
ge sahibi ve şahıslar adına yapılacak konuşmaların ise 20'şer dakika olması, bu birleşimde ve 
5.11.2003 Çarşamba günkü birleşimde sözlü soruların görüşülmemesi, gündemin "Kanun Tasarı ve 
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Teklifleri ile Diğer İşler" kısmının 11 inci sırasında yer alan 227 sıra sayılı, 12 nci sırasında yer alan 
229 sıra sayılı, 13 üncü sırasında yer alan 230 sıra sayılı, 14 üncü sırasında yer alan 231 sıra sayılı, 15 
inci sırasında yer alan 232 sıra sayılı, 16 nci sırasında yer alan 233 sıra sayılı, 45 inci sırasında yer alan 
274 sıra sayılı kanun tasarılarının bu kısmın 4 üncü, 5 inci, 6 nci, 7 nci, 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu 
sıralarına alınması, 4.11.2003 Salı günkü birleşimde (10/9) esas numaralı Meclis Araştırması Komis
yonu raporunun görüşmelerinin ve seçimlerin bitimine kadar, 5.11.2003 Çarşamba günkü birleşimde 
gündemin 11 inci sırasına kadar olan işlerin görüşmelerinin bitimine kadar, 6.11.2003 Perşembe gün
kü Birleşimde ise 272 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar çalışma sürelerinin 
uzatılmasının, Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

İsmail Alptekin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 
Haluk İpek Haluk Koç 

AK Parti Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili 
BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 
Bu kısımda yer alan, Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ve 25 Milletvekilinin, yolsuzlukların 

sebeplerinin, sosyal ve ekonomik boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin Önergesi ve (10/9) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 266 
sıra sayılı raporu üzerindeki genel görüşmelere başlıyoruz. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/. - Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ve 25 Milletvekilinin, Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sos
yal ve Ekonomik Boyutlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açıl
masına İlişkin Önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/9) (S. Sayısı: 266) (X) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
İçtüzüğümüze göre Meclis araştırması komisyonu raporu üzerindeki genel görüşmede ilk söz 

hakkı önerge sahibine aittir. Daha sonra İçtüzüğümüzün 72 nci maddesine göre, siyasî parti grup
ları adına birer üyeye, şahısları adına iki üyeye söz verilecektir. Ayrıca, istemleri halinde Komisyon 
ve Hükümete de söz verilecek; bu suretle. Meclis araştırması komisyonu raporu üzerindeki genel 
görüşme tamamlanmış olacaktır. 

Alınan karar gereğince, konuşma süreleri; Komisyon, Hükümet ve siyasî parti grupları için 
45'er dakika, önerge sahibi ve şahıslar için 20'şer dakikadır. Komisyon, Hükümet ve siyasî parti 
grupları adına yapılacak konuşmalarda, süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilecektir. 

Komisyon raporu 266 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Rapor üzerinde söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum: AK Parti Grubu adına, 

Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz, Amasya Milletvekili Hamza Albayrak; Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci, Artvin Milletvekili Yüksel Çor-
bacıoğlu, 

(X) 266 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Şahısları adına, İstanbul Milletvekili Nimet Çubukçu, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğ-
lu, Konya Milletvekili Ahmet Işık ve Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay. 

İlk söz, AK Parti Grubu adına, Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz'ın. (AK Parti sıralarından 
alkışlar) 

Sayın Poyraz, kaç dakika konuşacaksınız? 
FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) - 25 dakikasını ben, 20 dakikasını arkadaşım konuşacak 

efendim. 
BAŞKAN - Buyurun. 
Konuşma süreniz 25 dakikadır. 
AK PARTİ GRUBU ADİNA FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) - Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; görüşmekte olduğumuz komisyon raporu üzerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu 
adına söz aldım; sözlerime başlarken hepinizi şahsım ve Grubum adına saygıyla selamlıyorum. 

Konuşmamda, komisyon raporunun ikinci kısmında yer alan, para, bankacılık, Hazine, dış-
ticaret ve gümrük konularına yönelik olarak, komisyonumuzun tespitleriyle ilgili görüşlerimi siz
lerle paylaşacağım. 

Bu çalışmada, öncelikle, incelenen alanlarda tespit edilen yapısal sorunlar ve zaaflar değerlen
dirilmekte ve bunlara ilişkin çözüm önerileri sunulmakta; ardından da, ayrı ayrı, Hazine, Merkez 
Bankası, BDDK, TMSF, kamu bankaları, dışticaret ve gümrük alanlarına ilişkin tespit ve önerilere 
yer verilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, komisyonumuzun çalışma süresinin sınırlı olması ve araştırma alanının 
genişliği nedeniyle altkomisyon kapsamında olan Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası hakkında herhangi bir çalışma imkânı olamamıştır. Bu durum, çeşitli sınırlılıklar 
nedeniyle araştırılamayan konularda yolsuzluk bulunmadığı anlamına gelmez. Komisyonun ayrın
tılı incelemelerine konu olan hususlar, örnek niteliğinde ele alınmış konulardır. 

Öte yandan, bu raporda inceleme konusu yapılan olayların tümünün yolsuzluk niteliği 
taşımadığına dikkat edilmelidir. Yolsuzluklara zemin oluşturan olaylar ile yolsuzlukların her zaman 
yakından ilişkili bulunduğu büyük boyutta kamu zararları da incelenmiş ve herhangi bir değer yar
gısı yüklenmeksizin raporda sunulmuştur. 

Bu çerçevede, raporun ikinci kısmında, söz konusu konularla ilgili olarak yapılan inceleme 
sonucunda 11 konuda bakanların sorumluluğu oluştuğu kanaatiyle Meclis soruşturması açılması, 8 
konuyla ilgili olarak detaylı inceleme yapmak üzere Meclis araştırması açılması, 7 konu hususunda 
gereği yapılmak üzere ilgili bakanlığa yazı yazılması, 24 konunun ilgili denetim birimlerince veya 
işlemlerin gereğine göre oluşturulacak denetim komisyonları aracılığıyla incelenmesi tavsiye edil
mekte; diğer taraftan, 9 konuda kamu görevlilerinin yasalara aykırı işlemleri olduğu kanaatiyle doğ
rudan ilgili savcılıklara suç duyurusunda bulunulmakta; ayrıca, bu hususlar idari soruşturma yapıl
ması amacıyla ilgili kurumlara bildirilmektedir. 

Bu çalışmalar sırasında, özellikle malî sistemimizi ilgilendiren konularla ilgili olarak yapılan 
çok genel tespitleri ve önerileri, kısaca, maddeler halinde sıralarsak, öncelikle belirtilmesi gereken. 
hesap verme sorumluluğu sistemindeki yetersizlikler ilk dikkati çeken husustur. 

Kamuda muhasebe ve kayıt sisteminde yetersizlikler vardır. Örneğin, Hazinenin dışborçlar 
hesabı, 1995 yılından itibaren, Mecliste reddedilmekte olup, halen, dışborçların sağlıklı bir şekilde 
izlenmesini sağlayacak bir sistem oluşturulamamıştır. 

Benzer şekilde, Hazinenin kurumlardan alacakları. KİT'lerdeki sermayeler ve içborç hesapları 
da Sayıştay raporları üzerine, Mecliste reddedilmiştir. 

Kurumların hükümete ve Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı hesap verme sorumlulukları et
kin bir şekilde düzenlenememiştir. 
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Bunun yanı sıra, denetim sisteminde yetersizlikler vardır. Sağlıklı bir içdenetim yapısı yoktur. İç 
denetçilerin teminatı ve bağımsızlığı sağlanamamıştır. Bu nedenle, siyasî baskılara açık durumda 
bulunan denetim elemanları yolsuzlukların ortaya çıkarılmasında güçlükle karşılaşabilmektedirler. 

Bu bağlamda, vurgulanması gereken önemli bir husus da ülkemizde temel sorunun, denetimin 
olmaması değil, denetim raporlarının zamanında, yeterince sonuçlandırılmaması gerçeğidir. 

Meclis adına dış denetim birçok kamu kuruluşunda yoktur ya da yetersizdir. Sayıştay denetimi 
etkin değildir, Sayıştayın denetim süreci yavaş işlemekte ve çok geç sonuçlanmaktadır. 

Diğer yandan, bürokraside grup dayanışması ve nüfuz casusluğu, sistemin saydam ve hukuka 
uygun işlemesinin önünde önemli bir etkendir. 

Bu çerçevede, raporumuzun bu bölümüne koyduğumuz alınması gereken genel tedbirleri de şu 
şekilde sıralayabiliriz: 

Özerk kuruluşların, hükümete ve Meclise karşı sorumlulukları düzenlenmelidir. Özerk kuruluş
ların -ki, bunlara üst kurullar ve Merkez Bankası da dahil- hükümetle ilişkileri ve hükümete karşı 
sorumlulukları, keza Meclise karşı sorumlulukları ile bunların denetim sistemlerinin tam olarak 
belirlenmesi gerekmektedir. 

Meclis adına denetimin etkinleştirilmesi için, Sayıştay ve Yüksek Denetleme Kurulunun bir
leştirilerek, yüksek denetimin tek elden yapılması gerekmektedir. Tek elden Meclis adına yapılan 
denetim, istisnasız tüm kamuyu ve kamusal niteliği olan tüm kuruluşları kapsamalıdır. Üst kurul
ların da bu denetime tabi olması gerekmektedir. 

Sayıştay yargısının, yargı olmanın asgarî şartlarını taşıyacak ve etkin bir şekilde sonuçlanacak 
şekilde mutlaka yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

Hesap verilcbilirlik ve saydamlık ana hedef olmak üzere, denetim sistemi, verimlilik, etkinlik 
ve tutumluluk ilkeleri esasında yeniden yapılandırılmalıdır. 

Denetim elemanları, görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacak bir teminata 
kavuşturulmalıdır. 

Bunun yanı sıra, denetçi ile denetlenen kuruluş arasında menfaat bağı oluşması da engellen
melidir. 

Tespit edilen bu sorunların çözümünde ve önerilerin hayata geçirilmesinde, önümüzdeki gün
lerde Meclis gündemine gelecek olan Kamu Yönetimi Reformu Yasa Tasarısının önemli bir adım 
olacağına inancımız vardır. 

Sayın milletvekilleri, bu genel tespit ve önerilerden sonra, konuyu kurum bazında tartıştığımız
da. para ve kredilerin merkezi konumunda olan en önemli kurumlar olarak karşımıza. Hazine, Mer
kez Bankası. BDDK ve kamu bankaları çıkmaktadır. 

Hazine işlemlerinde önemli miktarda kayıtdışılık bulunmaktadır. Hazinenin, bütçe giderleri. 
borçlanma ve garanti işlemlerinden bir kısmı uygun bir şekilde kaydedilmeden gerçekleştirilmekte 
ve bunun sonucunda Meclise raporlanmamaktadır. 

Hazinenin bütçe harcaması niteliğinde saptığı transferlerin önemli bir bölümü bütçeye gider 
kaydedilmeden yapılmaktadır. Görev zararları, bunun bir örneğidir. Nakit olarak kuruluşlara öden
miş olan az bir kısım görev zararı ödemesi dışında. 20 katrilyon liranın üzerinde bir görev zararı 
ödemesinin kamu harcaması olarak bütçeye yansıtılmadığı Sayıştay tarafından tespit edilmiş ve 
Hazine işlemleri raporlarıyla da Yüce Meclise sunulmuştur. Bu şekilde. 2000 yılında gizlenmiş olan 
borç miktarı, gayri safi millî hâsılanın yüzde 12'si düzeyindedir. 

Halen, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna ikrazen verilmiş bulunan iç borçlanma senetlerinde 
de kayıtdışılıklar vardır. Hazinenin TMSF'den alacağı. TMSF'nin tablolarında 32 katrilyon lira 
gözükürken. Hazine kayıtlarında bu rakam 19 katrilyon lira olarak yer almaktadır. 
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Hazine Müsteşarlığınca, devlet iç borçlanma senetlerinin ihracında ve ikincil piyasa işlemlerin
de etkinliği artırmak amacıyla, 2000 yılı mayıs ayında uygulamaya konulan piyasa yapıcılığı sis
temine göre gerçekleştirilen devlet iç borçlanma senetleri ihalelerinde, Hazine tarafından ihalenin 
kesildiği noktada oluşan faiz oranı, bu oranın altında teklif verenler için de geçerli sayılmakta, 
dolayısıyla, bu noktada oluşan faiz oranından daha düşük teklif verenlere de böylece daha yüksek 
faiz verilmekte ve Hazinenin kaybına sebep olunmaktadır. Kriz ortamında istikrarı sağlama amacıy
la uygulanan bu sisteme ekonomik istikrarın sağlandığı bugünlerde devam etmek, bir an önce vaz
geçilmesi gereken ve Hazinenin daha fazla faiz ödemesine neden olan gereksiz bir uygulamadır. 

Bu arada, Hazinenin, yurt içinde döviz tahvili borçlanmalarını yüzde 5 oranlı faizle gerçekleş
tirirken, yurt dışından, aynı dönemlerde yüzde 11 + binde 4 gibi komisyonla borçlanmasının da ay
rıca irdelenmesi gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, kamu bankalarının görev zararları 2001 yılında 23 katrilyon liralık iç 
borçlanma senedi verilmek suretiyle içborca dönüştürülmüştür. İçborçların tasfiye edilmemesi ve 
tekrar borçlanmanın sürdürülüyor olması nedeniyle görev zararlarından kaynaklanan borçlar içborç 
stoku halinde devam etmektedir. Verilen bu kâğıtların karşılığı, sadece verilen görev zararlarının 
finansmanı değildir. Batık krediler, Hazine işlemleri gibi her türlü faaliyet zararları ile iştirakler ve 
gayrimenkullerin düşük gösterilen değerleri gibi kaydî zararlar da Hazineye fatura edilmiştir. 

Kamu bankalarının görev zararlarının abartılı biçimde Hazineye fatura edilmesine en iyi örnek, 
kütlü pamuk destekleme primi uygulamasıdır. 

Bankanın 1993 yılında 4,6 trilyon lira prim ödemesine karşılık, Hazinenin bankaya karşı top
lam yükümlülüğü 2001 yılında -buraya dikkatinizi çekiyorum- 13,2 katrilyon liraya ulaşmıştır. 
Süreç içinde tüm faaliyet zararları, Ziraat Bankasınca, Hazineye borç yazılmıştır; ancak. Çiller 
Hükümeti döneminde başlatılan ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin gerekleri yerine 
getirilmeyerek başlayan bu uygulamanın 2001 yılı itibariyle Hazineye maliyeti yaklaşık 20 milyar 
dolar olmuştur arkadaşlar. 

Sayın milletvekilleri, 2001 yılı sonu itibariyle, kamu bankalarının yaklaşık 4,5 katrilyon lira 
takibe intikal etmiş kredi alacağı bulunmaktadır. Bunun 2,3 katrilyon lirası Ziraat Bankasına -ki. 
bunun içinde 1,9 katrilyon lira gibi Emlak Bankasından devredilen tutar da vardır- 1.1 katrilyon 
lirası Vakıflar Bankasına, 1.1 katrilyon liralık kısmı da Halk Bankasına aittir. Faizli bakiyeler dik
kate alınarak bir hesaplama yapılması durumunda, kamu bankalarının son beş yılda tahminî olarak 
15 katrilyon liraya ulaşan batık kredileri ortaya çıkmaktadır. Bu kredilerin tahsili yönünde bugüne 
kadar yapılan çalışmaların neden başarılı olamadığı konusunun ayrıca araştırılması gerekmektedir. 

Diğer taraftan, söz konusu kredilerin çoğunun sübjektif, siyasî ve bireysel ilişkiler çerçevesin
de belirli grup firmalarına kullandırıldığı -ki. burada örnek vermek istiyorum; Halk Bankasının, az 
önce bahsettiğim, 1,1 katrilyon liralık tutarının yüzde 81,8 oranındaki bölümünün sadece ve sadece 
10 holdinge kullandırılmış olması bu anlamda manidardır- hususu da, aynı zamanda, Yüksek 
Denetleme Kurulu denetçileri, banka müfettişleri ve Devlet Denetleme Kurulu denetçileri tarafın
dan da tespit edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, aslında bu örnek, bir ibret vesikasıdır. Ülke kaynaklarının nasıl ve kim
lere. ne kadar kolay peşkeş çekildiğini anlatmaya başkaca da bir örnek vermeye gerek var mı?! 

Burada belirtilmesi gereken bir diğer husus da şudur: Bu kredileri kullandıran yöneticiler, yani 
kamu bankalarının yöneticileri, işledikleri fiiller dolayısıyla. Türk Ceza Kanununun 230. 240, 508 
ve 510 uncu maddeleri gereği yargılanmakta; ama aynı nitelikli suçu işleyen ve TMSF'ye dev
redilen banka yöneticileriyle ilgili olarak ise, Türk Ceza Kanununun 504/1 ve 8'e göre, yani nitelikli 
dolandırıcılık suçundan işlem yapılmaktadır. Bunun sonucunda, TMSF'ye devredilen özel bankalar
dan usulsüz kredi kullandıranlar erteleme yasası kapsamı dışında kalırken, işledikleri fiiller erteleme 
kapsamına sokulan kamu bankaları yöneticilerine dolaylı olarak da bir af sağlanmış bulunmaktadır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faaliyetleri öz
gün bir nitelik taşımaktadır. Bankanın yürüttüğü işlemlerden bir kısmı, diğer ülkelerde genellikle 
merkez bankalarının yapmadığı işlemlerdir. Halen ülkenin net döviz rezervlerinin hesaplanmasında 
dikkate alınmadığı, yabancı bankalarda tutulması nedeniyle ülkeye döviz girdisi sağlamadığı, hatta 
ülkeye girebilecek dövizlerin bu yöntemle yurtdışına yönlendirildiği ve ödenen faiz ile yurtdışında 
yapılan depolar arasındaki menfi farkın yıllık yaklaşık 1 500 000 000 dolar civarında Hazineye 
zarar verdiği iddia edilen Merkez Bankasının yurtdışında çalışan işçi mevduatlarını tutma uy
gulamasından vazgeçilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu uygulama yerine, işçi dövizlerinin ulusal 
bankalarımızın yurtdışı şubelerinde toplanması ve bu yolla ülke ekonomisine kazandırılması teşvik 
edilmelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kasım 2000 krizinden yaklaşık üç ay sonra, 19 Şubat 
2001 tarihinde, Millî Güvenlik Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında mey
dana gelen tartışma, dövize yönelik spekülatif bir saldırıyı tetiklemiş ve bu. döviz krizinin başlan
gıcı olmuştur. Bu saldırılar dolayısıyla. Merkez Bankasının döviz rezervlerinde, 19-21 Şubat 2001 
tarihleri arasında, yaklaşık 5 200 000 000 dolarlık bir erime meydana gelmiştir. 

Bu bağlamda. Merkez Bankasınca 19-21 Şubat 2001 tarihleri arasında yapılan döviz işlem
lerini yerinde incelemiş olan Başbakanlık Teftiş Kurulu müfettişlerinin konuyla ilgili inceleme 
raporunda yer alan değerlendirme ve tespitlerden; ekonomi yönetimince dalgalı kura geçiş 
konusunun 19-21 Şubat 2001 tarihlerinde iki gün boyunca sürüncemede bırakıldığı, dalgalı kura 
geçiş kararının iki gün gecikmeyle alındığı ve bu gecikme süresi içinde gerçekleşen döviz satış iş
lemleri dolayısıyla Merkez Bankasının yaklaşık 2 137 826 000 000 000 lira gibi bir zarara uğratıl
dığı ve buna sebebiyet verildiği anlaşılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bu çerçevede, önümüzdeki dönemde Merkez Bankasıyla ilgili olarak uy
gulamaları daha da etkinleştirmek için şu öneriler yerine getirilmelidir: 

Öncelikle, Merkez Bankasının özerkliği zedelenmeksizin, Merkez Bankasının Türkiye Büyük 
Millet Meclisi adına denetime tabi tutulması gerekmektedir. 

Yine, Merkez Bankasının hükümete karşı sorumluluğu açık bir şekilde düzenlenmelidir. Ban
kanın özerk konumu sürekli olarak geliştirilmekte olup. hükümete karşı sorumluluğu açıkça tanım-
lanmamıştır. Bu durum, bazen bankanın hükümete karşı özerkliğini zedeleyebilmekte. bazen de 
hükümet politikalarının uygulanmasını engelleyebilmektedir. Sağlıklı bir yapı. ancak sorumluluk
ların açık bir şekilde tanımlanmasıyla kurulabilir. 

Diğer taraftan. Merkez Bankasının iç denetim sorunu çözüme kavuşturulmalıdır. Merkez Ban
kasının idare merkezi işlemleri, banka yönetimlerinin uygun görmemeleri nedeniyle. Teftiş 
Kurulunca, uzun yıllardır hiç denetlenmemiştir. 

Diğer yandan. Merkez Bankası bünyesinde mevcut Teftiş Kurulu yanında ayrı bir iç denetim 
genel müdürlüğü oluşturulması dava konusu olmuş ve kurumun güvenilirliğini zedeleyebilecek bir 
nitelik kazanmıştır. Soruna bugüne kadar banka içinde çözüm bulunamamış olması, kurumiçi çalış
ma barışını tehlikeye atarak, banka bünyesinde kalıcı bir denetim zafiyetine yol açma potansiyeli 
taşımaktadır. Bu nedenle. Merkez Bankası bünyesinde uzun bir süreden beri devam eden iç denetim 
sorununun bir an önce çözüme kavuşturulması gerekmektedir. 

Diğer taraftan, munzam karşılıkların etkin kullanılması da düzenlenmesi gereken diğer bir 
husustur. 

Değerli milletvekilleri, gerek ekonominin kötü yönetimi gerekse de banka sahiplerinin kendi 
kişisel çıkarlarına bankalarını alet etmeleri sonucu batma noktasına gelen bankaların Tasarruf Mev
duatı Sigorta Fonuna devirleri sırasında kamunun yüklendiği malî sorumluluğu artıran yöntemler 
tercih edilmiştir. 
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Malî durumu bozulan bankalarla ilgili olarak izlenecek temel iki yol bulunmaktadır. Bunlardan 
ilki, bankanın iflasının istenmesi; diğeri, banka yönetim ve denetiminin üstlenilmesi. Bankanın if
lası yöntemi sırasında Hazine 8,2 katrilyon liralık yükümlülük üstlenecekken, ikinci yöntem tercih 
edilerek, devir sırasında 15,7 ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yönetimi sırasında 12,9 katrilyon 
lira olmak üzere, toplam 28,6 katrilyon liralık Hazineye yük getirilmiştir. Bu zarar, Hazineden borç
lanmaya faiz işletilmesi nedeniyle, bugün itibariyle, yaklaşık 48 katrilyon liraya ulaşmaktadır. 

Azamî 8,2 katrilyon lira zarar oluşturabilecek bankaların iflasının istenmesi yöntemi yerine, 
toplam 28,6 katrilyon lira kamu zararına yol açılmış bulunan yöntemin tercih edilmesinde 
savunulan gerekçe, bir ya da birkaç bankanın iflasının istenmesi nedeniyle piyasalarda bozucu bir 
etkinin oluşması, dolayısıyla, durumun, bir malî krize dönüşme riskinin bulunmasıdır. Böyle bir 
krize yol açılması durumunda çok daha ağır bir zararın ortaya çıkabileceği dile getirilmektedir; ama, 
değerli arkadaşlar, hepimizin bildiği bir gerçek, bu ülke, bugüne kadar, hiçbir zaman krizden 
çıkamamıştır. 

Burada, şunu sorgulamak gerekir mi; acaba birileri bu ülkenin krizden çıkmasını istememekte, 
sürekli sunî krizler yaratarak servetlerine servet mi katmaktadırlar? Hesap ortada. Bir tarafta, 
Hazineye maliyeti 8,2 katrilyon lira olan bir çözüm dururken, siz, diğer taraftaki, Hazineye maliyeti 
28,6 katrilyonluk bir alternatifi seçiyorsunuz. Gerekçe: Kriz çıkabilir... 

Bu her şeyi yakinen bilen siyasetçi ve bürokratlarımız, acaba tamamına yakını faiz gideri 
olarak fazladan ödenen 20,4 katrilyonu faiz lobisine ödemek yerine reel ekonomiye aktarımını yap
mış olsalardı, bu ülkede, gerçekten, o zaman kriz çıkmazdı. 

Çok açıktır ki, banka devirlerinde bu yöntemin seçilmesi, çok kısa sürede paralarına para katan 
mutlu bir azınlığın bankalardaki mevduatını, kolay bir biçimde, Hazine aracılığıyla, 70 000 000 
vatandaşın cebinden çalmasından başka bir şey değildir. 

Yine bu yöntemle, bankaları fona devredilen banka sahiplerinin servetleri de kendilerine 
bırakılmaktadır. Yöntem güzel, bahane hazır: Aman dikkat, kriz çıkar... 

Bu arada, Hazine tarafından her türlü imkânla desteklenen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurulunun, Fona devredilen bankaların zararlarının önlenmesini sağlamak yerine, bu bankaların 
Fona devrinden sonra 12,9 katrilyon liralık zarara uğramasını önleyememesinin nedenlerinin ve 
BDDK ve TMSF yöneticilerinin bu noktada sorumluluklarının da ayrıca araştırılması gerekir. 

Değerli milletvekilleri, el konulan bankalardan devralınan alacakların faizli bakiyeleri yaklaşık 
15 milyar dolara ulaşmaktadır. Ancak, BDDK ve TMSF tarafından yapılan açıklamalar ve yayım
lanan gelişme raporlarına göre, yapılan tahsilatlar, bu alacakların çok cüzi bir kısmının; yani, yüz
de 1 ile yüzde 2 arasında bir orana tekabül eden kısmının ancak tahsil edilebildiğini göstermektedir. 
Bu durum, TMSF tarafından yapılan alacak takibinin yetersiz kaldığını göstermektedir. Kaldı ki, 
TMSF kapsamındaki bankaların ticarî ve bireysel kredileri halen sağlıklı bir şekilde muhasebeleş-
tirilememiştir. Buna yol açan nedenlerin başında, bankaların takip edilmesi güç bir şekilde kısa 
sürede birleştirilmesi veya birbirlerine devredilmesi, ortaya çıkan bu karmaşa nedeniyle işlemlerin 
takibi için gerekli denetim izinin kaybolmasıdır. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun diğer varlıklarının yönetimi ve elden çıkarılmasında da 
sorunlar vardır. TMSF kapsamındaki bankaların birçoğunun, birleşme ve devirden önce, genel 
kabul görmüş ihale ve satış yöntemleri denenmeden, yalnız teklif alma usulüyle, birçok taşınmaz 
veya iştiraki elden çıkarılarak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun zarara uğratıldığı iddiaları, araş
tırılması gereken iddialardır. 

Mevcut varlıklarıyla, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, devasa bir KİT görünümündedir ve 
bilanço büyüklüğü, devlet bütçesinin üçte l'ine yaklaşmıştır. Hazinece Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonuna aktarılan kaynak, bir yıllık vergi gelirlerinin yarısına ulaşmış durumdadır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; komisyonumuzca hazırlanan bu rapor, hem teorik bazda 
hem de somut örnekleriyle, ülkemizdeki yolsuzlukların, ihmallerin boyutlarını mümkün olabil
diğince ortaya koymaktadır. 

Burada, bize verilen kısa sürede, biz, sadece belli konuları, genel hatları itibariyle ortaya koy
maya çalıştık; ama, 1 130 sayfayı geçen raporumuz sizler tarafından incelendiği zaman, komis
yonumuzda, aslında, şu anda "yolsuzluk" olarak tanımlanabilecek bütün konuların, aşağı yukarı, el
den geldiğince incelendiğini hepimiz orada göreceğiz. 

Bu anlamda, raporun bundan sonraki aşamalarında, Meclisin değerli milletvekillerine; yani, 
bizlere düşen görev, yolsuzluklarla mücadele amacıyla, raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak, 
gerek Meclis araştırması gerekse Meclis soruşturması açılması ve kamuoyu denetimini harekete 
geçirerek takipçisi olunmasıdır. Bu Meclisin, bu iradeye sahip olduğuna inancım tamdır. Halkımızın 
da bizlerden beklentisi bu yöndedir. 

Sözlerimi, günümüzde sabrın, çilenin ve zaferin sembolü haline gelmiş, milletini bir soykırım 
girdabından çıkarmayı başarmış ve kendisini geçtiğimiz ay ebedî âleme uğurladığımız ve bugün bir 
kere daha rahmetle andığımız Aliya İzzetbegoviç'in şu sözleriyle bitirmek istiyorum. Aliya, Sırp 
zulmünden kurtulan halkına, gelecekle ilgili umutlu olmalarını isterken, şu tavsiyede bulunuyordu: 
"İntikam peşinde koşmayınız; ama, herkes için adalet isteyiniz." 

Evet, bizler, yüce milletin değerli temsilcileri olarak bu Meclis çatısı altında toplanan gerek AK 
Partili ve gerekse Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin tek bir talebi var. Burada, hiçbirimiz 
intikam peşinde değiliz; bizim, bizlerin ve çocuklarımızın yarınlarını çalanlara karşı tek talebimiz 
var; o da, adalet! 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Poyraz. 
AK Parti Grubu adına ikinci konuşmacı, Amasya Milletvekili Sayın Hamza Albayrak; 

buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 20 dakikadır. 
AK PARTİ GRUBU ADINA HAMZA ALBAYRAK (Amasya) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; görüşülmekte olan 266 sıra sayılı Yolsuzlukları Araştırma Komisyonunun (10/9) esas 
numaralı raporunun sağlık, sosyal güvenlik ve özelleştirme konularını içeren üçüncü bölümüyle il
gili olarak Grubum adına söz almış bulunuyorum; sözlerime başlamadan önce, sizleri ve bizleri iz
leyen sevgili vatandaşlarımızı en içten duygularla selamlıyor, içerisinde bulunduğumuz Ramazanı 
Şeriflerini tebrik ediyorum. Aynı zamanda, 80 inci yılını kutladığımız cumhuriyetimizin doğum bel
gesi olmuş, 22 Ekim 1919'da imzalanmış olan ve 84 üncü yıldönümünü kutlamış olduğumuz Amas
ya Tamimimizin daha çok hatırlanarak, gerekli platformlarda çok daha iyi değerlendirilmesi dilek 
ve temennimi sizlere aktarmak istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; altkomisyon olarak tarafımıza intikal eden 100'ün üzerin
deki bilgi, belge, şikâyet ve raporların tetkiki hitamında, üç konuda Meclis soruşturması komisyonu 
kurulması, 3 konuda Meclis araştırması komisyonu kurulması komisyonumuzca teklif olunmuştur. 

Yine, bize intikal eden ihbar, şikâyet ve belgelerden 10 tanesi çok ciddî görülmüş, bunlarla il
gili yapılan inceleme sonucunda düzenlenen öninceleme raporu, ilgili genel müdürlük ve bakanlık
lara, gerekli soruşturma yapılmak üzere tevdi olunmuştur. 9 tane konunun incelenmesi de yetkili 
kurumların tasvibine sunulmuştur. Bize intikal eden 15 tane dilekçe ve şikâyet, büyük bir çoğun
luğu Dilekçe Komisyonuna ait olmak üzere, ilgili kurumlarına intikal ettirilmiş, bunların 
sonucunun, komisyonumuzun çalışma süresi nihayet bulduğu için, Meclisin tüzelkişiliğini uhdesin
de bulunduran Meclis Başkanlığına bildirilmesi, ilgili kurumlardan istenmiştir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bağ-Kur ve SSK'da "Otomasyon Projesi" diye adlan
dırılan T-5 projesiyle ilgili olarak komisyonumuzun soruşturma açılması teklifiyle ilgili değerlen
dirmemi sizlere arz etmek istiyorum. 

Proje tutarı 780 000 000 dolardır. T-5 Otomasyon Projesi için Bağ-Kur ve SSK'da fiilen ödenen 
miktar 1 160 920 dolardır. Bunlar, evraka dayalı olarak tespit edilmiş olan harcamalardır. T-5 
Otomasyon Projesine başlamadan önce, ilgili bakanlık tarafından alınması gereken, usule müteallik 
ve altyapıyla ilgili birtakım önlemler alınmamıştır. Bunları sıralamak gerekirse, Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kurulu tarafından 2001 yılında Bağ-Kur ve SSK'nın normal teftişinin yapılması 
sonucunda düzenlenen ivedi durum raporlarında; yani, özel inceleme raporlarında tespit edilen 
hususlar şunlardır: 

2001 yılı programının uygulanması, koordinasyonu ve incelenmesine dair kararın 2 nci mad
desindeki ve yine aynı kararın 7 nci maddesindeki usul ve esaslara uyulmadığı; tutarı 20 trilyonun 
üzerinde olan projenin Bakanlar Kuruluna ve Yüksek Planlama Kurulunun tasvibine ve onayına 
sunulmadığı; bu hususun ikmal edilmeyerek, Resmî Gazetede hemen ihaleye çıkılıp, bu çıkılan 
ihalenin de 19.4.2001 ve yine, 3.5.2001 tarihlerine ertelendiği; T-5 Otomasyon Projesiyle ilgili 
olarak, 2001, 2002 ve 2003 yılları Malî Bütçe Yasasının 10 uncu maddesine uyulmayarak, ihale 
bedelinin en az yüzde 10'u oranında ortak ödeneğin ayrılmadan ihaleye çıkılması hususu; yine, 
yatırım programında yer almayan Bağ-Kur T-5 Otomasyon Projesi için, danışman firma olarak 
MBA'ya ihale dosyası hazırlattırılarak ödeme yapılması nedenleriyle, mevzuata aykırı olarak Bağ-
Kurun zarara uğratıldığı. 

SSK ile yapılan Tam Otomasyon Projesiyle ilgili YDK tarafından düzenlenen özel inceleme 
raporunda da aynı hususların altı çizilmiş. Bu otomasyon çalışmasıyla ilgili olarak, teknik çalışma, 
maliyet analizi ve ayrıntılı piyasa araştırması yapılmadan, rekabet ilkesine aykırı olarak, ihaleye 
çıkılmadan, anılan işin önce MBA firmasına verilmek istenilmesi, sonra da, kamu kuruluşu niteliği 
taşıdığı için, daha doğrusu, kamu kuruluşu olduğu ileri sürülerek, TAİ firmasına verilmeye çalışıl
dığı ve TAİ firmasına bu ihalenin verildiği. 

Yine, TAÎ firmasının, sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşmenin bitim tarihine çok az bir süre 
kala, üzerindeki bu işin, SSK Satınalma Yönetmeliğinin 67 nci maddesi hükümlerine alenen aykırı 
olarak, MBA firmasına devredilmesi; MBA firmasına, danışmanlık için 650 000 dolar, kontrolör
lük için 35 200 000 dolar ve e-sigorta projesi için de, 478 800 dolar tutarında bağlantıların yapılıp, 
biraz önce de bahsettiğim gibi, bu hususla ilgili olarak 1 160 920 doların fiilen ödendiği. 

Tabiî, bunları yaparken, Devlet Planlama Teşkilatından görüş istendiği; ancak, Devlet Plan
lama Teşkilatının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Bağ-Kur veya SSK'da uygulamaya 
koymak istediği Otomasyon Projesiyle ilgili olarak şu gerekçelerle uygun görüş vermediği... 

Devlet Planlama Teşkilatı "Otomasyon Projesini geniş düşünün, bu, kapsamlı bir projedir, 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte eşgüdümü dikkate alın ve teknik ve ticarî anlamda alt
yapı çalışmalarını tamamlayın, artı, benzer sağlık kurum ve kuruluşlarından olan Emekli Sandığı bu 
işi 2 000 000 dolara mal etmiş, siz, bunu 787 000 000 dolara mal etmeyin; bunun için de mükerrer 
ödemeleri ortadan kaldırın... Bakınız, Bağ-Kur için danışmanlık ve kontrolörlük hizmeti alıyor
sunuz, Bağ-Kura da akıllı form işleme sistemi, mektup basım sistemi, akıllı kart okuyucuları ve 
içeriği aynı yazılımlar için para ödüyorsunuz, aynı bakanlığa bağlı olan SSK için, tekrar, aynı fir
maya, aynı işler için bir daha para ödüyorsunuz. Yani, ortada, alenen bir mükerrer ödeme var. Lüt
fen, bunları gözönüne alın, ondan sonra bize teklifte bulunun, biz size uygun görüş verelim" diyor. 

Bakanlık müfettişlerince, 2000 ve 2001 yıllarında bakanlığa bağlı ilgili ve bağlı kuruluşlardaki 
usulsüz ve yolsuzluklara ilişkin alınan genel tetkik ve tahkik oluruna dayalı olarak yapılan in
celemelerde, hem SSK'da hem de Bağ-Kurda, o zamanın yöneticileri ve ihale komisyonu üyelerinin, 
4483 sayılı Yasa kapsamında, biraz önce bahsettiğim bu Otomasyon Projesi iş ve işlemleriyle ilgili 

- 3 1 -



T.B.M.M. B : 13 4 . 11 . 2003 O : 1 

olarak mutlaka haklarında soruşturma açılması gerektiğine dair 27.11.2001 tarih ve 13 sayılı rapor, 
ilgili bakanlığın; yani, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 
düzenleniyor. 

Zamanın bakanı 4483 sayılı Yasa kapsamında soruşturma açılması teklifini sumenaltı ediyor. 
Ne lehte ne de aleyhte; yani, soruşturma açılsın veya soruşturma açılmasın gibi bir fikir beyan et
miyor. Ne zamana kadar; Sayın Nejat Arseven Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam olarak atanın
caya kadar. Bakan değişince Teftiş Kurulu Başkanı durumu ilgili bakana arz ediyor. İlgili bakan da, 
konuyu, Teftiş Kurulu Başkanlığının yazılarına binaen 10.10.2002 tarih ve 966 sayıyla Başbakan
lık Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal ettiriyor. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı, kendilerine 
intikal eden bu öninceleme ve soruşturma açılması raporunun eklerini tetkik ederek, konunun ilgili 
bakanlıkça, yani, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tahkik edilmesi, soruşturulması gerek
tiğini belirterek olayı ilgili bakanlığa gönderiyor. Şu anda ilgili bakanlık tarafından bu T-5 otomas-
yonuyla ilgili SSK ve Bağ-Kur yöneticileri hakkında soruşturmanın derdest olduğu malumlarımız. 

Burada, her iki otomasyon projesinde de çok önemli bir husus var. Bunlardan birisi de şu: 
MBA firmasının sahibinin, ilgili bakan tarafından bütün toplantılara davet edilerek "bu benim 
danışmanım" diye takdim edildiği. Bu hususun hem Bakanlığın bültenlerinde hem de o günkü basın 
ve yayın organlarında alenen yer aldığı tarafımızca tespit edilmiştir. Yapmış olduğumuz araştır
mada, MBA firması sahibinin ne SSK'da ne Bağ-Kurda ne de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığında çalışan görevli bir eleman olduğu tespit edilmiştir. 

Yine, Gazi Üniversitesi tarafından bilirkişi olarak konuya ilişkin yapılan bir araştırma hitamın
da, 9.12.2000 tarihli raporda bu otomasyonla ilgili ihaleye ait teknik ve idarî şartnamenin ve proje 
altyapı çalışmalarının yetersiz olduğunun ve proje tutarının da danışmanlık ücreti olarak 670 000 
dolar değil, 121 000 dolar olması gerektiğinin altı çiziliyor. Yani, danışmanlık ücretini, hem teknik 
altyapı açısından hem de ücret olarak çok yüksek bulduğunu Gazi Üniversitesi belirtiyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabiî, Devlet Planlama Teşkilatından uygun görüş 
alınamadığı için, YPK kararı alınamadığı için Bakanlar Kurulunun tasvibine sunulamadığı, 
dolayısıyla, yatırım programına konulamadığı için Anayasanın 73 üncü maddesine ve 1479 sayılı 
Yasaya aykırı olarak, ilgili bakan, Bağ-Kur mensuplarından, cebren, finansman tedariki için 5 000 
000 TL/adet üzerinden kitap satışına başlıyor. Bu kitap satışından da 8,8 trilyon anapara, 2,7 trilyon 
da faiz elde ediyor. Tabiî, bunların hiçbiri yatırım programında kaynak olarak gösterilmediği için 
bir yatırım programı içerisinde kaynak olarak kabul edilemiyor teknik açıdan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; komisyonumuzca yapılan bu değerlendirmeler daha 
detaylı olarak raporumuzda elbette yer almıştır. Ben, zatıâlilerinize özet bilgi sundum. Anayasanın 
100 üncü ve İçtüzüğümüzün 107 nci maddesi gereğince, zamanın bakanı hakkında Türk Ceza 
Kanununun 240 inci maddesine göre Meclis soruşturması açılması kanaatimizi sizlere arz ediyorum 
efendim. 

İkinci husus, özelleştirme ertelemeleri. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özelleştirme, Türk siyasî hayatına 24 Ocak 1980 karar

larıyla, yani, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planıyla girmiştir. Türkiye'de özelleştirme çalışmaları, 
fiilen ilk defa 1985 yılında başlamış, özelleştirmeyle ilgili yasal düzenlemeler, 2983, 3291 ve en 
nihayet, 4046 sayılı Kanunla tamamlanmıştır. Aslında, özelleştirmenin şöyle bir, tarihî sürecine git
tiğimizde, 1856 yılında gündeme gelen özelleştirmenin, Osmanlı'da, çok daha önceki tarihlerde 
realize edildiği malumlarınızdır. Biliyorsunuz, Osmanlı'da yönetim ve mülkiyet özerkliği, vakıf 
kanunnameleri tetkik edildiğinde, çok önceki tarihlerde yerine getirilmiştir; buna örnek olarak, 
darüşşifalar, çeşitli vakıflar aracılığıyla din adamlarının, efendim, imarethanelerin masrafları, yine, 
has, zeamet, tımarla da askeriyle ilgili birtakım masrafların bu fasıldan karşılandığı malumlarınız
dır. 
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Efendim, özelleştirme borçlarının ertelenmesi, elbette ki, altyapı nedenleri veritabanına otur
tularak geçerli ve akılcı mücbir nedenlerle mümkün olacaktır. Gel gör ki, özelleştirme, Özelleştir
me İdaresi Başkanlığının teklifi dahi alınmadan, Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından tamamen 
siyasî maksatlarla ertelenmiştir. Ertelemeye ilişkin 9.8.2000/45 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu 
Kararına kadar toplam 27 tane şirketin şirket ve varlık satışıyla ilgili ödeme planına ilişkin 40 adet 
erteleme gerçekleştirilmiştir. Bu 40 adet ertelemeden 3 tanesi, gerçekten Özelleştirme İdaresi Baş
kanlığının yapmış olduğu araştırmaya müstenit olarak haklı nedenlerle, mücbir sebebe dayalı olarak 
yapılmıştır. 26 tanesi ise, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına gelen firma sahibi taleplerinin, yani, 
yazılarının aynen "firmanın yazısı ilişiktedir" diye ÖYK'ya gönderilmesiyle gerçekleştirilmiştir. 8 
tane talep ise ne gariptir ki, ne Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ne de Özelleştirme Yüksek 
Kuruluna herhangi bir şekilde ulaşmadan yapılmıştır. Yani, herhangi bir evrakla 8 firma, ne Özel
leştirme İdaresi Başkanlığına ne de Özelleştirme Yüksek Kuruluna "benim borcumu erteleyin" diye 
bir talepte bulunmuştur. Artık bir otel lobisinde mi yapıldı bu teklif, telefonla mı yapıldı onu siz
lerin takdirine arz ediyorum. 

Tabiî, bu yapılan özelleştirmeler sonucunda, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının, yani kamunun 
zararı, toplam 384 000 000 dolar civarındadır, yani 383 600 000 dolardır ertelenen borç toplamı. Bu 
borçların ertelenmesiyle oluşan kamu zararı ise 24 300 000 dolardır. Yüksek Denetleme Kurulu, ıs
rarla, bu borç ertelemelerinin altını çizmiş, 1997, 1998, 1999, 2000 ve 2001 yıllarında, ısrarla, er
telemedeki eksiklikleri dile getirmiştir. 

Ertelemeyle, ihale şartlarının, şüphesiz ki, teklif verenler aleyhine bilahara bozulduğu or
tadadır. Eğer siz satış yaparken biri peşin üçü taksitle dört eşit taksitle derseniz, kişi ona göre fiyat 
verir; hayır, biri peşin on taksitle derseniz, bunu yıllara sari olarak yayarsanız ilgililer ona göre tek
lif verir. Dolayısıyla, erteleme, ihalenin yapılış şartlarında, ihaleye katılanlar arasında haksız 
rekabete yol açacak şekilde, maalesef, ihale şartlarının değiştirilmesine yol açılarak yapılmıştır. 

Yine, erteleme, -biraz önce de anlatmaya çalıştım- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı atlanarak, 
bizatihi ÖYK tarafından resen ve siyaseten yapılmasıyla ortaya çıkmıştır. Teminatların nakde çev
rilmesi ÖYK tarafından ya da özelleştirmeden sorumlu ilgili devlet bakanı tarafından resen önlen
miştir. 

Tabiî, teminatları irdelemek lazım. Bu özelleştirmeye taraf olan firmalar ilgili teminatları han
gi bankalardan almışlar? Olayın garip yönü de bu. Özelleştirmeye taraf olan ilgili firmalar, teminat 
mektuplarının büyük çoğunluğunu kamuoyunda "batık banka" diye tabir edilen şu anda TMSF ve 
BDDK kapsamında bulunan 21 tane bankadan almıştır. Şimdi, banka sizin olmuş; teminatı veren 
banka sizin olmuş; teminatı nakde çevirmek için ilgili firmaya yazı yazsanız bile, aynı banka sizin 
olduğu için, bu teminatı siz cebinizden ödemek gibi bir realiteyle karşı karşıya gelmiş oluyorsunuz. 

Tabiî, TMSF ve BDDK'dan, komisyonumuz tarafından, hangi batık bankaların teminatlarının 
bu özelleştirmeye taraf olan firmalara verildiğinin listesi istenilmiş; maalesef, ticarî sır. malî sır 
gerekçesiyle bize bu bilgiler bugüne kadar verilmemiştir. 

Özelleştirme İdaresi tarafından nakde çevirmeye yönelik olarak teminatlar nezdinde alınan... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Albayrak. 
HAMZA ALBAYRAK (Devamla) - Teminatların nakde çevrilmesiyle ilgili alınan ihtiyatî ted

bir kararları vardır. Ancak, bu ihtiyatî tedbir kararlarının kaldırılması noktasında Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı ya da ÖYK tarafından da herhangi bir girişimde bulunulmadığı tarafımızca tes
pit edilmiştir. Erteleme nedeniyle Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 1999 ile 2003 yılları arasında çok 
büyük fınans sıkıntısına düşmüştür. Bir taraftan alacağınızı alamıyorsunuz, faizini tahsil edemiyor
sunuz, erteliyorsunuz, paraya ihtiyacınız var; piyasanın üzerindeki nispetlerde borçlanarak. Özelleş-
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tirme idaresi, fınans ihtiyacını tedarik ediyor ve dolayısıyla, Özelleştirme İdaresi ne hale geliyor 
sayın milletvekilleri; özelleştirmeye muhtaç hale geliyor. Şu ana kadar Özelleştirme İdaresi Başkan
lığının yapmış olduğu toplam tahsilat 7 200 000 000 dolar olup, bu periyotta, giderler de bu gelirinin 
altında elbette ki değildir. 

İhale şartnamesindeki satış tutarı dışında, pazarlık ve değişikliğe gidilemez hükmüne uyul
madığı, idarî ve teknik sözleşmenin âdeta yok sayıldığı bu ertelemede alenen ortadadır. 

Erteleme faizi de LİBOR veya TL cinsinden düşük tutularak, hiç ama hiç temerrüt faizi uy
gulaması yönüne gidilmemiş, âdeta, fakir ve fukaranın, garip ve gurebanın yarınlarına ipotek 
konularak, mücbir sebepler gibi gerçekçi nedenler hiç araştırılmamış. 

Çok değerli milletvekilleri, mesulsünüz ve mesulüz. Ağlayan yetimin feryadı figanından, aç ve 
yalınayak gezen o fakirin acıklı halinden, rahmetli Mahsunî Şerifin dediği gibi, yıllardır üzerinden 
beslenip de doymayanlara, Anadolu'nun fakir ve fukara insanını kuru ekmek ve soğana muhtaç 
edenlere hesap sormak bu Meclisin en önde gelen görevidir. (Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, eğer, yolsuzluk ve usulsüzlükleri ciddî anlamda önlemek istiyorsak, cid
dî anlamda bunlarla mücadele etmek istiyorsak, biz, AK Parti olarak bu görüşümüzü sizlerle pay
laşıyoruz. 

MEHMET SEMERCİ (Aydın) - Milletvekili dokunulmazlığını kaldıralım önce! 
HAMZA ALBAYRAK (Devamla) - Geliniz, bir an önce Anayasada ve Tüzükte gerekli 

değişiklikleri yapalım. 
HASAN ÖREN (Manisa) - O yana söyle!.. Anayasa değişikliğini biz istiyoruz. 
HAMZA ALBAYRAK (Devamla) - Araştırma ile soruşturma komisyonlarının görevlerini bir

leştirdim; bir an önce, zaman kaybını ortadan kaldıralım. Önce araştırma komisyonu kuruyorsunuz, 
aradan dörtbuçuk ay geçiyor; hadi olmadı, biz, bunu Meclisin gündemine getirelim, tekrar soruştur
ma komisyonu kuralım. Hiç gerek yok buna. Nasıl ki müfettişlere verilen soruşturma emrinde, 
konunun tetkik ve tahkiki yetkisi birlikte veriliyor ise, biz de, Anayasa ve İçtüzük değişikliği 
yaparak, bir an önce, bu soruşturmalara zaman kaybetmeden el koymamız ve nihayetlendirmemiz 
lazım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir husus da, POAŞ'ın özelleştirilmesi. Efendim, 
5.9.1990 tarihli 7 sayılı kararla, o zaman Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı, POAŞ'ı özelleştirme 
kapsamına alarak 1992-1994 arasında İMKB'de yüzde 6,7 nispetinde hissesini halka arz etmiştir. 

23.12.1994/9 sayılı kararıyla, ÖYK, POAŞ'ın özelleştirme stratejisini "satış yöntemi" olarak 
belirlemiştir. 

15.7.1998/47 sayılı kararıyla, Özelleştirme Yüksek Kurulu, POAŞ'ın kamu payının yüzde 
50'nin altına düşmesinden itibaren, 5 yıl geçerli olmak üzere, imtiyazlı hisse, yani, altın hisse tesis 
etmiştir. 

POAŞ'ın faaliyetlerinin tasfiyesi veya önemli ölçüde sınırlandırılmasında; petrol ürünlerinin 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da satışının aksamamasında; idarece uygun alternatifler oluşuncaya 
kadar ANT aracılığıyla, Millî Savunma Bakanlığı ve NATO'ya verilmesi gereken hizmetlerin takibin
de ve kamu yararının teminat altına alınmasında altın hisse olarak bu imtiyazlı hisse tesis edilmiştir. 

21.4.2000/37 sayılı ÖYK kararıyla bu altın hisse tesis edildikten sonra, POAŞ'ın yüzde 51 his
sesi 1 260 000 000 dolara İş-Doğan Grubuna satılmıştır ve bu bedel, 500 000 000 ve 700 000 000 
gibi dilimlerle İş-Doğan Grubu tarafından ödenmiştir. 

23.12.1994/9 sayılı ÖYK kararı uyarınca. Mart 2002'de şirketin (POAŞ'ın) bakiye kamu his
sesi yüzde 25,8'e düşmüş; yani, POAŞ'ın toplam, yüzde 23,2 hissesi halka satılmıştır, Mart 2002 
tarihi itibariyle. 
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15.4.2002/25 sayılı ÖYK kararıyla, resen -gerekçesiz olarak- altın hisse, normal süresinden 3 
yıl önce kaldırılmıştır. 

16.7.2002/41 sayılı ÖYK kararıyla, yüzde 25,8 hisse, Mart 2002'deki uluslararası yatırımcılara 
uygulanan 30 000 TL/adet üzerinden ihalesiz olarak, İş-Doğan Grubunun talebine binaen, 4046 
sayılı Kanunun 18 inci maddesine aykırı olarak 387,5 trilyona satılmıştır. Birinci taksitin tutarı -
yüzde 30'u peşin olarak alınmış-116,253 trilyondur; geriye kalan yüzde 70 ise, yüzde 20, yüzde 30, 
yüzde 20 şeklinde taksitlendirilmiş olup, 77,502 trilyon ağustos, 116,253 trilyon 2004'ün ağustosu 
ve 2005'in ağustosunda da yine 77,503 trilyon TL tahsilat amaçlanmıştır. 

Peşin ödemenin yapıldığı tarih itibariyle taksitlere yıllık TÜFE artışı + yüzde 5 faiz uy
gulanacağı hükme bağlanmıştır. Birinci taksit ödenirken, diğer taksitlerin birikmiş faiziyle birlikte 
tahsilatının yapılacağı da hükme bağlanmıştır. Yani, vadeye bağlanan toplam taksit tutarı 271,3 tril
yon artı faiz tutarı olup, buna ÖYK yönetmeliğine aykırı olarak ilk defa bu POAŞ'ın yüzde 25,8'in-
de uyguladığı hisse senedine rehin koyma işlemiyle 59 099 426 381 adet hisseyi rehin kabul ederek 
bu işi gerçekleştirmiştir. 

BAŞKAN - Sayın Albayrak, zaman konusunu dikkate alarak konuşmanızı toparlar mısınız. 
HAMZA ALBAYRAK (Devamla) - Toparlayacağım Sayın Başkanım. 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının, Özelleştirme Uygulamalarında Değer Tespiti ve İhale 

Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine aykırı olarak hisse senetlerine rehin tesis edilmiştir. Hisse senet
lerinin rehni nedeniyle Özelleştirme İdaresi Başkanlığının alacağı, İstanbul Menkul Kıymetler Bor
sasının 30.6.2003 tarihli kapanış değerlerine göre 236,3 trilyona düşmüş ve Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığının o tarihteki alacağını, üzerine rehin konulan senetler ancak yüzde 66 nispetinde kar
şılar hale gelmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri... Arkadaşlar "iftar saati" diyorlar; doğru, haklılar; vakit 
yaklaştı. Gerçekten, konu, aslında çok önemli; ama, vakit de daraldı. 

İş-Doğan Grubunun, yüzde 25,8 hisseyi aldıktan sonra kendi aralarında birleştiği, POAŞ'la bir
leştiği ve İş-Doğan Grubunun tüm aktif ve pasif değerleriyle birlikte POAŞ'a intikal ettiği durum
dan sonra, POAŞ'ın kârlı durumu anında zararlı hale dönüşmüştür. Elbette ki, bu birleşmeye, Özel
leştirme İdaresi Başkanlığı ve SPK müdahale etmiş; ancak, birleşmeyi Ticaret Sicil Gazetesinde 
açıklayana kadar, POAŞ, her türlü teminatı vermiş ve âdeta "Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ben
den ne isterse vereceğim" demiş. Bunu da, SPK, Özelleştirmeye hemen günü gününe bildirmiş, bu 
birleşme tesis edilmiş; ancak, birleşme tesis edildikten sonra, teminatı riske giren Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı ekteminat talep ettiğinde "efendim, şu anda bunun hukukî mesnedi yok, hisse 
senetlerimize konulan rehin sizin alacağınızı garanti ediyor; ben, size herhangi bir ödeme 
yapamam" demiş. 

Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; ben, bu konuyla ilgili, zapta geçmesi açısından, bir 
hususu çok hızlı okuyup sözlerimi bitirmek istiyorum. 

İş-Doğan Petrol Yatırımları AŞ'nin 30.9.2002 tarihli bağımsız denetimden geçmemiş bilanço 
verilerine göre toplam borcu 1 212 681 805 dolar, nakit varlıkları ise 26 593 185 dolarken (POAŞ'ın 
borsa başkanlığınca istenen ek açıklamaya cevaben gelen ve 23.10.2002 tarihli borsa bülteninde 
yayımlanan cevabı) POAŞ'ın dönem kârı; 1998 yılında 54,6 trilyon lira. 1999 yılında 111.2 trilyon 
lira, 2000 yılında 111 trilyon lira, 2001 yılında 256,9 trilyon lira, 2002 yılında 228 trilyon lira olarak 
gerçekleşmiş, birleşmeden kaynaklanan finansman giderleri nedeniyle ise. 2003 yılı mart sonu 
itibariyle 141 trilyon lira zarar meydana gelmiştir. Şirketin 2000 yılında hiç fınansal borcu bulun
mazken, 2001 yılında 106 trilyon lira olarak gerçekleşen fınansal borçlan, birleşme uygulamasıyla. 
2002 yılında 1 651 trilyon liraya ulaşmıştır. Şirket, 1999 yılında 41 trilyon lira. 2000 yılında 38 tril
yon lira, 2001 yılında 70 trilyon lira vergi ödemişken, 2002 yılında, birleşme uygulamasından kay
naklanan nedenlerle, hiç vergi ödememiştir. 
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POAŞ'ın Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili tebliği uyarınca 4 Temmuz 2003 tarihli İMKB bül
teninde yer alan açıklamasında, şirketin, 31.12.2002 tarihli bilanço toplamının 1 300 000 000 dolar 
olduğu, 2003 yılı sonu itibariyle 1 milyar doların altına inmiş olacağı ifade edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, söz konusu borç tutarı, POAŞ'ın yüzde 51 oranındaki payının Temmuz 
2000 tarihindeki satış bedeli olan 1 200 000 000 dolardan daha yüksek olup, bu durum, POAŞ'ı 
satın alma bedelinin, yatırımcının sahip olduğu kaynaklarla değil, POAŞ'ın kârıyla finanse 
edileceğini göstermektedir. 

Diğer taraftan, şirketteki halka açıklık oranı, söz konusu özelleştirme uygulamalarından önce 
yüzde 6,5 iken, Mart 2002 tarihinde gerçekleştirilen halka arz işlemiyle yüzde 23,2'ye çıkmış, altın 
hissenin gerekçesiz yere kaldırılmasından itibaren ve birleşme kararını takiben, Aralık 2002 tarihin
de ise, halka açık nispet yüzde 3,6'ya düşmüştür. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sonuç olarak, ÖYK tarafından altın hissenin Özelleştir
me İdaresi Başkanlığının teklifi olmadan resen kaldırılması, POAŞ'ın yüzde 25,8 hissesinin ihalesiz 
satılması sonucu POAŞ özelleştirmesiyle ekonomide verimlilik ve kârlılığın sağlanamadığı, ser
mayenin tabana yayılamadığı gibi 4046 sayılı Yasanın 1 inci maddesine de alenen aykırı hareket 
edildiği, hisse senetlerine rehin konularak teminat kabulü, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Yönet
meliğinin 16 ncı maddesine aykırı olup, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı alacağının riske edildiği, 
POAŞ ve İş Doğan Grubundan birleşmeden önce vaat edilen her türlü teminatı alamadığı için Özel
leştirme İdaresi Başkanlığının hisse senedi düşüşü nedeniyle alacağını riske ettiği, altın hissenin 
kalkmasıyla haksız rekabete yol açıldığı, POAŞ'ın 1 300 000 000 dolar borcu nedeniyle vergi 
ödemediği için fınansal borçlarını, devlete ödeyeceği vergiden mahsupla ödediği anlaşılmakla; 
Komisyonumuzca bu özelleştirmeyi yapan dönemin Özelleştirme Yüksek Kurulu üyelerinin, Türk 
Ceza Kanununun 240 inci maddesinden hareketle, haklarında Meclis soruşturması açılması netice 
ve kanaatine varılmıştır. 

Sabırla beni dinlediğiniz için hepinize içtenlikle teşekkür ediyor ve diyorum ki... Fransız 
hukukçularından bir tanesi adaleti şöyle tarif ediyor: "Adalet, büyük sineklerin delip geçtiği, küçük 
sineklerin de takılıp kaldığı örümcek ağından ibarettir." Hayır, adalet öyle yüce bir adalettir ki, ne 
onu büyük sinekler, ne de küçük sinekler asla delip geçemeyecektir. Güç, haklı olan zayıftadır, hak
sız olan güçlüde değildir. 

Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyor, hayırlı akşamlar diliyorum. (AK Parti sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Albayrak. 
Birleşime, saat 18.00'e kadar ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.54 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 18.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Sadık YAKUT 
KÂTİP ÜYELER : Suat KILIÇ (Samsun), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - 13 üncü Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 
266 sıra sayılı (10/9) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporunun görüşmelerine 

kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
/. - Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ve 25 Milletvekilinin, Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sos

yal ve Ekonomik Boyutlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açıl
masına İlişkin Önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/9) (S. Sayısı: 266) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?..Yerinde. 
Konuşma sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğ-

lu'nda. 
Buyurun Sayın Çorbacıoğlu. (CHP sıralarından alkışlar) 
Aranızdaki anlaşmaya göre, konuşma süreniz 10 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; halkımızca, kısaca "Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu" olarak bilinen komisyonun 
raporu üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce 
Meclisi saygıyla, sevgiyle selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, 3 Kasım 2003 seçimlerinden başlamak istiyorum. Bu seçimlerde vatan
daşımızın verdiği oyun hesabını vermenin yolu, bana göre, bugüne kadar yapılan yolsuzluklarla 
adam gibi mücadele etmek ve bundan sonra, Türkiye'yi yolsuzlukla mücadele konusunda, 2003 yılı 
itibariyle 77 nci sıradan, ön sıralara götürecek yasal, idari, bürokratik yapısal değişimleri gerçekleş
tirmektir. Bu bağlamda, Yüce Meclisin kararıyla bir araştırma komisyonu kuruldu. 

Her şeyden önce şunu söylemek isterim ki, bir milletvekili olarak, Başkanımız İstanbul Millet
vekili Sayın Azmi Ateş'in, bana göre, olağanüstü başarılı yönetimi altında, 8 Adalet ve Kalkınma Par
tisi. 4 Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliyle birlikte, 60'a yakın çok değerli, seçkin, uzman ar
kadaşımızla beraber, yasal olarak 4 ay -ama, süremizi de kısmen geçerek- olağanüstü bir çabayla, öz
veriyle bir çalışma yaptık; ancak, bu çalışma bize şunu gösterdi değerli arkadaşlar: Yolsuzlukla 
mücadele, düşündüğümüzden veya gördüğümüzden çok daha önemli ve çok daha zor bir mücadeledir. 
Ben, milletvekili olarak, hep, acaba, geçmişte neden yolsuzluklarla sağlıklı bir mücadele yapılamamış, 
buraya gelen bizden önceki milletvekilleri, bu ülkeyi bizim kadar düşünmüyor muydu, bizden daha 
vatansever, en az bizim kadar vatansever değil miydi diye düşünürdüm; ancak, gördüm ki, yolsuzluk
la mücadele, sadece vatanseverlikle, sadece doğruluk, dürüstlükle başarıya ulaşmıyor. Bunun başarıya 
ulaşmasının çok önemli faktörleri var. Tek başına Meclis olarak bunun üstesinden gelemezsiniz ar
kadaşlar. Yolsuzlukla mücadelede, işin başında. Mecliste iktidar ve muhalefet partilerinin beraber 
hareketinin yanında, bürokrasinin de bu mücadelede yer almasını ve her şeyden de önemlisi, hal
kımızın, bu Meclisin, bu yönetimin, bu ülkedeki devlet yapısının yolsuzlukla mücadele ediyor 
kanaatine sahip olmasını sağlamak gerekiyor. Bunu yapmadan yolsuzlukla mücadeleyi başarma şan
sımız olmadığı gibi, yolsuzlukla mücadele kısa süreli bir savaş değil arkadaşlar. 
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Değerli arkadaşlar, 2002 yılında 64 üncü sırada olduğumuz yolsuzlukla mücadele sıralamasın
da -ülkeler açısından 1 inci sırada Finlandiya var, İskandinav ülkeleri bu konuda daha öndeler- 2003 
yılı sonuçlarına göre, ne yazık ki, daha gerilere, 70'li sıralara gerilemişiz. Demek ki, bir yıllık 
dönem içerisinde yolsuzlukla mücadelede ciddî adımlar atamamış, ciddî atılımlar yapamamışız. Bu 
konuda, doğal olarak, çuvaldızı kendimize iğneyi başkasına diyerek, bütün sorumluluğu iktidara 
yüklemek istemiyorum. Demin dediğim gibi, yolsuzlukla mücadelede herkesin ortak çabası olması 
gerektiği gibi, eğer başarısızlık varsa, burada hepimizin de sorumluluğu var diye düşünüyorum; 
ama, bu sorumluluğun büyük payı, doğal olarak, İktidar Partisinin olacaktır. 

Değerli arkadaşlar, 1 Ekimde Meclisi açtık, ikinci yasama yılı çalışmalarına başladık. Cumhur
başkanımız Sayın Ahmet Necdet Sezer burada bir konuşma yaptılar. Bu konuşmayı dikkatle iz
ledim. Konuşmanın bazı bölümlerinde İktidar Partisinin konuşmayı alkışladığını, bazı bölümlerin
de de muhalefet partisinin alkışladığını gördüm; ama, bir yer vardı ki, orada ortak bir alkış çıktı ar
kadaşlar; Sayın Cumhurbaşkanımız yolsuzlukla mücadele konusunda görüşünü açıkladığında, bu 
konuda ortak alkışlar ve ortak irade ortaya çıktı. Bu nedenle, yolsuzlukla mücadelede bu ortak 
iradenin gereğini yapmamız gerektiği kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlar, benden önce konuşma yapan arkadaşlarımız, Adalet ve Kalkınma Partisi 
adına konuşan arkadaşlarımız, bu konuda, Komisyonumuzun yaptığı çalışmalarla ilgili ayrıntılı bil
giler verdiler, ben çok ayrıntıya girmek istemiyorum; ancak, kamuoyunun bizden beklediği ve özel
likle basının çok önemsediği -ama, bana göre ikinci planda olması gereken- soruşturma komisyon
ları ve araştırma komisyonları kurulmasının ötesinde, bu raporun en önemli bölümü, değerli arkadaş
lar, ilk 149 sayfasında yazılı olan bölümdür ve 138 inci sayfasından başlamak üzere, yasama, yürüt
me ve yargı alanında yolsuzlukla mücadele için yapmamız gereken yapısal değişikliklerin neler ol
duğuna dair önerilerdir. Yasama alanında 13, yürütme alanında 35, yargı alanında 7 önerimiz vardır. 

Değerli arkadaşlar, bu öneriler, sadece milletvekillerinin bilgi dağarcığından çıkan öneriler 
değil; demin size söylediğim, 60 uzmanımızın bilgi dağarcığından, Türkiye'nin koşullarından ve 
Türkiye'nin sınırlarını da aşarak, dünyada yolsuzlukla ilgili yapılan tüm mücadeleler konusundaki 
tecrübelerin incelenmesi ve bunların bir süzgeçten geçirilerek, Türkiye modeli olarak ortaya 
konulan önerilerdir. Bu nedenle, hem halkımızın hem milletvekillerimizin hem de bürokratlarımızın 
ve özellikle yürütmenin aslî sahibi olan hükümet ve yasamada birinci parti, İktidar Partisi olan 
Adalet ve Kalkınma Partisinin, mutlaka bağımsız olduğuna gönülden inandığımız, ama, sonuç 
olarak, bu devlet yapısı içerisinde veya devlet yönetiminin bir parçası olan yargı alanındaki bu 
önerilerini, yine sizlerin gerçekleştirmesi gerekiyor. 

Bu çalışmaları beraber yürütmemiz gerekir derken, bu önerilerin gerçekleştirilmesi için gerek
li atılımları yapmamız gerekir derken, sözümün başında, bu önerilerle ilgili, raporumuzun 
"Öneriler" kısmının 1 inci maddesinin, yasama dokunulmazlığı konusunda bizim bir karar almamız 
gerektiğiyle ilgili olduğunu söylemek istiyorum; ilk önerimiz bu, arkadaşlar. 

Yasama dokunulmazlığını siyasî tartışma malzemesi yapmak doğru değil; ama. yolsuzlukla 
mücadelede vatandaşların güvenini sağlamanın, inancını sağlamanın yolu buradan geçiyor. Bunun 
peşinden, başbakan ve bakanlarla ilgili, yargılamanın önünü tıkayan Anayasanın 100 üncü maddesi 
konusunda da değişiklikler yapıp, yargılamanın önünü açmamız gerekiyor. Bu. bizim önerilerimiz
de var. 

Bunun yanında, yine. Anayasanın 129 uncu maddesinin son fıkrasındaki, memurlarla ilgili yar
gılama konusundaki engellerin ortadan kaldırılması var. 

Değerli arkadaşlar, yolsuzlukla mücadelede, önce özverili, ondan sonra da özgüvenli olmamız 
lazım, kendimize güvenmemiz lazım; korkularımızla veya korumacılıkla, yolsuzlukla mücadele 
yapılmaz arkadaşlar. Mücadelenin başarıya ulaşmasında herkesin ortak katkısının sağlanması 
gerekirken, son günlerde, şu anda komisyonlarımızda incelenen, kamudaki yeni yapılanmalarla il
gili, malî yapılanmalarla ilgili birtakım öneriler, tasarılar var. 

- 3 8 -



T.B.M.M. B:13 4 .11.2003 0 : 2 

Bu bağlamda, özellikle teftiş kurullarıyla ilgili görüşümü söylemek istiyorum. Biz, Meclis 
araştırması komisyonu olarak, en çok bilgiyi ve en çok faydayı teftiş kurulları raporlarından ve 
müfettiş, uzman arkadaşlarımızdan aldık. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Çorbacıoğlu. 
YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Devamla) - Bunlar, konusunda uzman ve özlük hakları açısından 

diğer memurlardan daha bağımsız kuruluşlar ve kişilerdir; ama, görüyorum ki, teftiş kurulları 
konusunda, kamudaki yapılandırmada çok farklı açılımlar öne sürülmeye çalışılıyor. İç denetim 
mekanizması altında, bence, yolsuzlukla mücadelede en önemli etken olan teftiş kurulları ikinci 
plana itilmeye çalışılıyor. Ben, özellikle, bu yanlışı yapmaya çalışan veya böyle düşünen İktidar 
Partisine bu konuda bir uyarıda bulunmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, sürem doldu; ancak, ben, çok önemli saydığım bir konuyu, biraz eleştirel 
yönde dile getirmeye çalışacağım. Özellikle bilmemiz gerekir; demokrasinin temelinde dil, din, 
siyaset, ırk, etnik yapı, her tür ayırımın, her tür farklılığın bir arada yaşadığını ve demokrasinin bun
ları bir arada yaşatan bir sanat olduğunu kabul etmemiz gerekir. 

Bu raporda -raporu okursanız, son kısmında- İstanbul Milletvekilimiz Sayın Nimet Çubuk-
çu'nun, Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilinin, dört konuda muhalefet şerhini, karşı oy yazısını 
görürsünüz. Yerel yönetimler konusunda da Cumhuriyet Halk Partisinin karşı görüşünü görürsünüz. 
Daha sonra bunu arkadaşlarım söyleyecekler. Özelleştirme konusunda ve POAŞ'ın özelleştirilmesi 
konusunda da bizim karşı görüşümüz var idi; ancak, demin dediğim gibi, çok uyumlu çalışan bu 
komisyonda, gerçekten çok uyumlu çalışan bu komisyonda, biz, yerel yönetimlerle ilgili tartış
mamızı yaptık, ancak, özelleştirmeyle ilgili tartışmayı yapmak istemedik; çünkü, bu dört beş aylık 
dönem içerisinde o kadar yakın ilişkide bulunduk ki, duygusal olarak birbirimizi kırmak is
temediğimizden. bu raporu, komisyonda tekrar tartışmadan Kanunlar ve Kararlar Dairesine teslim 
ettik. Ancak, bize söylenen şu: "Komisyondan geçmediği için bu karşı oy yazınızı rapora 
koyamadık." Ben, bu karşı oy yazımızın, bu raporun tarihî bir belge olması nedeniyle, bu raporda 
yer almasını istiyorum. Bu bizim kanaatimiz, bu bizim görüşümüz ve bu rapor, teslim edildiği gün
den bir gün sonra açıklanmış: ancak, bunu koyamadık. Tabiî, burada bizim de kusurumuz -usul 
yönünden- olmakla beraber, görüşümüzün bu olduğunu, ben. burada, tutanaklara da geçmesi açısın
dan söylemek istiyorum. 

Yalnız, özelleştirmeyle ilgili itirazımızın özellikle... Hatta -ben o toplantıda bulunamamıştım-
komisyon toplantısından sonra arkadaşlarıma söyledim, bu dönemi de kapsıyor, özelleştirmeyle il
gili soruşturma talebimiz olursa, bu dönem de bu işin içine girer dedim. Sonuçta, bu dönemle ilgili 
olmadığı söylendi: fakat, benim elimdeki belgeler, bu dönemin de -ismen söylüyorum: Maliye 
Bakanımız Sayın Kemal Unakıtan'ın da- bu konuda sorumlu olduğu kanaatinde olduğumu burada 
söylemek istiyorum. 

Bu sorumlulukla ilgili bir yasal düzenleme yapılmış. Eğer. sorumlu olmasaydı: yani. özelleş
tirmede borç ötelemesi, ertelemesi dediğimiz konuda alınan kararın yasaya uygun olduğu yönünde 
bir görüş olsaydı, şu kanun çıkmayacaktı arkadaşlar. Bu. 1.8.2003 tarih ve 4971 sayılı bir yasa. 
Bununla. Özelleştirme Yasasında bir fıkranın (ı) bendinin sonuna şu eklenmiştir: "İdarenin hak. 
alacak ve borçları hakkında karar vermek." Yani. Özelleştirme Yüksek Kuruluna borç öteleme 
konusunda yetki veriyoruz. Demek ki. önceden yoktu bu yetki. Demek ki. önceden böyle bir yetki 
kullanılmış ise, bir hata yapılmış, bir suç işlenmiş: çünkü, soruşturma talebimizde bu var; borç 
ötelemesi nedeniyle soruşturma istiyoruz. Hatta, basına da yansıdı: eski Başbakanımız Sayın Bülent 
Ecevit dahil 9 bakan -sanıyorum- veya 14 bakan... Biz. o konuda, sadece sorumlu bakan ile bu 
dönemin de sorumlu olduğunu söyledik. Herhalde, bu itirazımız veya düşüncemizin önemi dikkate 
alınarak -ki, komisyon çalışmalarında bunlar biliniyordu- 1.8.2003 tarihinde bu kanun çıktı. Yani. 
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mart ayında, şubat ayında -bildiğim kadarıyla 2003 Şubatında- bir malî af yasası çıkardık, Sayın 
Unakıtan'ı kurtardık. Anayasada, ormanla ilgili maddelerde bir değişiklik, anayasa değişikliği 
önerildi; yine, orada da, Sayın Unakıtan'ın 50 dönümlük arazisi kurtarılacak. Bakalım... 

DURDU MEHMET KASTAL (Osmaniye) - Onun için yapılmadı... 
YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Devamla) - Yok, onun için yapıldığını söylemiyorum; ben 

tesadüfleri söylüyorum. 
Şimdi de, 1.8.2003 tarihli kanunla, Sayın Unakıtan'ı, önerisi doğrultusunda -özelleştirmeden 

sorumlu olduğu Bakan sıfatıyla aldığı bir karar; komisyon "suç" demiş buna- yine kurtarıyoruz. 
Yani, ben, burada, sizin de hoşgörünüze sığınarak bir espri yapmak istiyorum. AKP, yani Adalet ve 
Kalkınma Partisini, bence, UKP, yani "Unakıtan'ı Kurtarma Partisi" yapmak lazım. Üç konuda, 
Sayın Unakıtan hakkında böyle kararlar alınabiliyor. 

Değerli arkadaşlar, ben sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum. Hoşgörünüze sığınarak, 
süremi 5-6 dakika kadar aştım. 

Değerli arkadaşlar, yolsuzlukla mücadele, bence bugün başlıyor. Eğer inanırsanız, güvenir
seniz ve herkesin katkısını da sağlama olanağı tanırsanız, yolsuzlukla mücadelede bu Meclis tarihî 
bir görev yapabilmiş olacaktır. Bu konuda, biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, İktidar Partisiyle 
beraber, doğru noktada, doğru olaylarla ilgili her türlü katkıyı yapmaya hazırız. 

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çorbacıoğlu. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, ikinci konuşmacı, İstanbul Milletvekili Sayın Şükrü 

Elekdağ; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Elekdağ, konuşma süreniz 10 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAĞ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu Raporu hakkın
da, bu kürsüden, benden önce, çok değerli bir arkadaşım, CHP Grubu adına, ayrıntılı, gerçekçi 
değerlendirmeler yaptı. Son derece isabetli olan bu görüşlerine katılmamak mümkün değil. Ben de, 
bu bağlamda bazı görüşleri dile getireceğim. 

Değerli arkadaşlarım, belirtmek istediğim birinci nokta, bu raporun, kapsam, içerik ve nitelik 
açılarından, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde bir ilki oluşturduğudur. Raporun, kuşkusuz, 
eleştirilecek yönleri olabilir; ancak, rapor, yine de, Türk siyaset hayatında bir kara leke olarak duran 
ve toplumsal bilinçte derin yaralar açmış olmakla birlikte hasıraltı edilmiş olan olayların üzerine 
azim ve cesaretle gitmiş ve bunlara yargı yolunu açmıştır. Bu yolda adımların atılabilmesi, çok 
özenli, çok özverili ve son derece yoğun bir mesai gerektirmiştir. 

Komisyon, yaptığı incelemeler sonucunda, bazı eski başbakan ve bakanlar hakkında Meclis 
soruşturması açılmasını önermiştir. Böyle bir hesap sorma döneminin başlaması, her bakımdan 
hayırlı ve isabetli olduğu kadar, milletimizin istek ve özlemlerini de tatmin edici niteliktedir. Zira, 
milletimiz, bu kürsüden defaten söylendiği gibi, bir kimsenin yaptığının yanına kâr kalmasına isyan 
ediyor, adaletin yerine getirilmesini muhakkak istiyor. 

Değerli arkadaşlarım, raporun işlevsel bölümlerinin zaman içerisinde güncelliklerini yitir
meleri doğaldır; ancak, raporun "Yolsuzlukların Nedenleri, Etkileri ve Yolsuzlukla Mücadelede İz
lenecek Yöntemler" bölümü güncelliğini yitirmeyecek bir nitelik arz ediyor. Zira, bu bölüm, yol
suzluk konusunda çalışma yapacak araştırmacılar için gayet değerli bir akademik kaynak"oluştur
duğu gibi, Türkiye'yi yöneten ve yönetecek iktidarlar için de ilham alınacak yöntem ve yaklaşımlar 
içeriyor. Tüm bu nedenlerle, ben, Komisyon Başkanı Sayın Azmi Ateş ile komisyon üyelerine teb
riklerimi sunmayı bir borç biliyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, bugün, artık, yolsuzluğun, bir ülkenin ekonomik, siyasî ve sosyal yapısı 
ile ahlakî temellerini tahrip ettiği ve sürdürülebilir adil bir kalkınmanın önündeki en büyük engeli 
oluşturduğu evrensel bir gerçek olarak kabul ediliyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu nedenle, Avrupa Birliği de, aday ülkelerin, tam üyelik müzakerelerine 
oturabilmeleri için, Avrupa Konseyinin Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesini onay
lamalarını şart koşmaktadır. Anılan sözleşme, bilindiği üzere, yolsuzluk suçları nedeniyle millet
vekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasını ve milletvekillerinin de, diğer vatandaşlar gibi, işledik
leri suçlar dolayısıyla yargı önüne çıkmalarını ve cezaî müeyyideye tabi tutulmalarını öngörüyor. 

Avrupa Konseyinin bu sözleşmeye ilişkin hazırlık çalışmalarının zabıtlarına bakıldığı zaman şu 
gerekçenin öne çıktığını görüyoruz değerli arkadaşlarım: Bir ülkede yolsuzluk, siyasetin desteğin
den ve hoşgörüsünden yararlanmadan toplumsal bir sorun haline dönüşemez. Bu bakımdan, Avrupa 
Konseyi açısından yolsuzlukla mücadelede siyasetin temizlenmesi öncelikli bir hedef olmuştur. Bu 
amaçla da, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması ve özellikle yolsuzluk suçlarında, millet
vekillerinin dokunulmazlıktan koruyucu bir zırh olarak yararlanmalarının önlenmesi kritik bir önem 
taşımaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa Birliğinin 2003 yılı ilerleme raporunda, Türkiye'de yolsuzluğun 
hâlâ ciddî bir sorun olarak devam ettiği ve yolsuzluğa en fazla eğilimli sektörler olarak medya, idarî 
teşkilat, bayındırlık ve sağlık sektörlerinin gösterildiği anlaşılıyor; ancak, yolsuzluğa eğilimli sek
törler arasında enerji sektörünün sayılmaması hayret verici. Zira, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Sayın Hilmi Güler, kısa süre önce yaptığı bir açıklamada, enerji sektöründeki yolsuzluğun belir-
lenebildiği kadarıyla 25 000 000 000 ilâ 40 000 000 000 dolar olduğunu söylemişti. Sayın Bakan 
daha sonra yaptığı bir açıklamada, bu rakamın buzdağının sadece ucunu temsil ettiğini, gerçek soy
gunun bunun 6 misli olduğunu gösteren emareler bulunduğunu da söyledi. 

Değerli arkadaşlarım, bunlar, dudak uçuklatan rakamlar. Asgarî rakamlarla bir hesap yapsak, 
25 000 000 000'ın 6 misli, 150 000 000 000 dolarlık bir soygun eder. Yani, enerjideki soygun, ban
ka hortumlamalarının en azından 4 misli daha büyük. 

Değerli arkadaşlarım, ben. Sayın Güler'in değerlendirmelerinde hiç abartma olmadığı kanısın
dayım: çünkü, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yolsuzlukları araştırma raporuyla birlikte şu iki 
rapor da incelendiği takdirde, enerji sektöründeki soygunun, yolsuzluğun gerçek rakamları, gerçek 
boyutları ortaya çıkar. Bu iki rapor şunlardır değerli arkadaşlarım: Birincisi, Devlet Denetleme 
Kurulunun Temmuz 2003 tarihinde Başbakanlığa sunmuş olduğu, yap-işlet-devret ve yap-işlet yön
temi uygulamalarını araştırma raporu; ikincisi de, Hazine Müsteşarlığının 28 Nisan 2003 tarihli 
"Enerji Fiyatlarının Dünya Seviyesine İndirilmesi ve Kamu Yükümlülüklerinin Asgarî Düzeye 
Düşürülmesi İçin Temel Strateji" başlıklı rapor. 

Değerli arkadaşlarım, ben, özellikle. Devlet Denetleme Kurulu raporunun kamuoyuna açıklan
ması gerektiği kanısındayım; çünkü, bu raporda, Mavi Akım Anlaşmasının imzalanmasıyla enerji 
sektöründe başlatılan keşmekeş ve sorumsuzluk sürecinin, enerji üretim sektörünü nasıl çarpık, 
perişan ve verimsiz bir yapıya dönüştürdüğü tam bir açıklıkla ortaya konulmaktadır. Rapor, bu 
dönemde, Enerji Bakanlığının, enerji alanına yatırım yapan şirketlere muazzam haksız kazançlar 
sağlayan, kamu yararını bilinçli şekilde gözetmeyen, usulsüzlük ve yolsuzluğa göz yuman ve ortak 
olan bir tutum içinde olduğunu, plan ve programa dayanmayan, keyfî, sorumsuz ve -raporda yer 
alan ifadeyle- her zaman idarenin zararına şirketlerin yararına kararlar aldığını belirtmektedir. 

Raporun "Genel Değerlendirme ve Öneriler" bölümünde, bu ülkenin her insanına "bunlar Tür
kiye'de olmaz, olamaz" dedirtecek ve isyan ettirecek, ibret ve akla durgunluk verici nitelikte bulgu 
ve sonuçlar yer almaktadır. Bunların bir kısmını dahi sizlerle paylaşmam, sizlere, yolsuzluk ve soy
gunun boyutlarını değerlendirme imkânını verecektir. Zamanımız çok dar olduğundan, sadece bir 
iki noktayı sizlere okumakla yetineceğim. 
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Devlet Denetleme Kurulu raporundan: "Yapılabilirlik raporları hazırlanırken, gerçek bir finans
man planı hazırlanmamış, fınans kuruluşlarının niyet mektuplarıyla yetinilmiştir. Teklif edilen kredi 
faiz oranları ve masrafların gerçekliği tartışmalıdır. Hazine kayıtlarına göre, bazı projelerde gerçek
leşen faiz oranları, yapılabilirlik raporlarında belirtilenden daha düşüktür." 

Yine aynı rapordan: "Enerji birim fiyatının ana öğelerinden birini oluşturan yatırım tutarları 
konusunda, hemen bütün uygulamalarda şirketlerin bildirimlerine itibar edilmiş, bunların doğruluğu 
kesinlikle araştırılmamıştır. Bakanlık, kendi yaptığı çalışmalardaki birim yatırım maliyeti ile şirket
lerin sunduğu maliyeti karşılaştırıp, aradaki farkı bile belirlememiştir. Bazı projelerde yatırım tutar
ları şirketler tarafından hiç bildirilmemiş; buna rağmen, nasıl saptandığı belirsiz enerji fiyat teklif
leri Bakanlıkça kabul edilerek, sözleşmeler imzalanmıştır. Gerçek miktarının üzerinde bildirilen 
yatırım tutarları, elektrik tarifelerinin yüksek olmasının en önemli nedenini oluşturmaktadır." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAG (Devamla) - Sayın Başkan, hoşgörünüze sığınarak bir iki 

dakika vermenizi istirham edeceğim. 
BAŞKAN - Hay hay, buyurun. 
ŞÜKRÜ MUSTAFA ELEKDAĞ (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 
"Hemen bütün projelerde, yatırım tutarı şirketler tarafından gerçeğin çok üzerinde bildirildiği, 

incelemeler tarafından ortaya konmuştur. 
Bildirilen yatırım tutarları içinde, maliyete eklenmemesi gereken öğeler sıkça yer almıştır. Teş

vik uygulamalarından ve yatırım indirimlerinden yararlandığı için vergi ödemesi söz konusu ol
mayan şirketlerin maliyet hesaplarında vergi kalemlerinin yer aldığı; 'etüt-proje harcamaları', 'diğer 
harcamalar' gibi başlıklar altında ilgisiz harcamaların konulduğu; grup şirketlerine, nedeni bilin
meyen büyük tutarlı kaynaklar aktarıldığı görülmüştür. 552 000 000 dolar yatırım tutarlı bir projede 
160 000 000 dolar etüt-proje harcaması bildirilmiştir. Pek çok projede, özkaynak, bildirilenden daha 
düşük oranda gerçekleştirilmiştir. 

Uluslararası kabul görmüş ölçütlere göre, benzer projelerde özkaynak kârlılığı yüzde 13-16 
arasında değişmekteyken, incelenen projelerde özkaynak kârlılığının genellikle çok yüksek gerçek
leştiği gözlenmiştir." 

Değerli arkadaşlarım, iyi dinleyin; rapordan aynen okuyorum: "Genel kabul görmüş ön
görülere göre. yirmi yıllık bir sözleşmede, iç kârlılığın, özkaynak geri dönüşünü altı yedi yıl içinde 
sağlayacak oranda olması gerekirken, incelenen projelerde, yatırımcıların, daha işletmenin ilk yıl
larında özkaynağı geri aldıkları görülmüştür." Yani. yatırımı, bir senede, iki senede amorti ediyor
lar. 

"Sözleşmeler, sonradan, defalarca değişikliklere uğramıştır. Doğrudan enerji birim fiyatını ar
tırıcı etki yapan bu değişikliklerle, projelerin toplam yatırım tutarları artırılmış, elektrik satış 
tarifeleri yükseltilmiş, işletme süreleri uzatılmış, devreye alma sayısında, erken üretim ve fazla 
üretim kurallarında, her zaman, idarenin zararına, şirketlerin yararına düzenlemeler gerçekleştiril
miştir. Üretim maliyetini azaltıcı etkisi olan düzenlemeler, hatta vergi yükündeki azalmalar, fiyat
lara yansıtılmamıştır." Bunlar yorum değil değerli arkadaşlarım. Devlet Denetleme Kurulunun 
raporundan ve bu şekilde gidiyor. 

Sonuç şudur değerli arkadaşlarım: Dönemin Enerji Bakanlığı, bilinçli şekilde, kamu yararını 
gözetmeyen, buna mukabil yatırımcı şirketlerin yararını kollayan kararlarla, Türkiye'ye, ülke 
ekonomisini tehdit eden boyutlara varan zararlar vermiş, enerji sektörünü, gayet verimsiz, ucube bir 
yapıya dönüştürerek, ülkemizin sanayileşme ve ihracatını artırma atılımını köstekleyen bir durum 
yaratmıştır. 

- 4 2 -



T.B.M.M. B : 13 4 . 1 1 . 2003 O : 2 

Değerli arkadaşlarım, hikmeti devlet gerektiriyor diye veya piyasaları heyecanlandırmamak 
için Devlet Denetleme Kurulu raporunun kamuoyuna açıklanmaması, beklenenden farklı sonuçlar 
verir. Devlet bankalarının görev zararlarının halktan gizlenmesi olayının sonuçlarını hatırlayınız 
lütfen. Gizleme yöntemi sorunu çözmedi, bilakis büyüttü; devlete verilen zarar yaklaşık 20 milyar 
doları buldu. Başlangıçta açıklansaydı görev zararları, 1-2 milyar dolarlık bir zararla bu sorun 
çözümlenebilirdi. Bu nedenle, Devlet Denetleme Kurulu raporunun gizli tutulması, enerji sektörün
deki yaranın sadece kangren olmasına yol açar. 

Halkımızın günlük yaşamı için olduğu kadar, sanayileşme hamlemiz için de kritik önemde olan 
enerji sektörüyle ilgili olarak radikal kararların alınmasına ihtiyaç var. Bu tür kararları, sorunu tüm 
boyutlarıyla halkla paylaşmadan almak mümkün olmazdı değerli arkadaşlarım. 

Saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Elekdağ. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına üçüncü konuşmacı İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz 

Ketenci. 
Buyurun Sayın Ketenci. (CHP sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 25 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri, değerli komisyon üyeleri; hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 
Sözlerime başlamadan önce, çok önemli bir konuya değinmek istiyorum. Bu Komisyon beş ay 

gibi bir sürede çalıştı ve Komisyonun raporunu verdiği tarihten bu yana üç ay geçti; yani, sekiz ay
dır Türkiye'nin gündeminde yolsuzluklar sorunu var. Meclisteki manzaraya bakıyorum; yani, sekiz 
aydır Türkiye'nin gündeminde olan bu konuya ilgi böylesine az. Gerçekten hazin, gerçekten düşün
dürücü! Yani, biz, bu Meclis, yolsuzluklar konusunda kararlı bir irade gösterecek; ama. herhalde, 
bu az sayıdaki kalabalıklarla değil. (CHP sıralarından alkışlar) 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Ketenci, arkadaşlarımızın hepsi burada. 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, siyaset, sadece söylev değil

dir, söz değildir. Siyasetin üç tane ayağı vardır; birinci ayağı sözdür, ikinci ayağı gözlemdir, üçün
cü ayağı eylemdir. Siyaset sözle başlar, ama, eyleme giden yolda, stratejik kararların alınmasında. 
siyasal kararların alınmasında, sağlıklı kararların oluşmasında gözlem önemli bir faktördür; ama. 
eylemsiz siyaset olmaz. Sözle başlayan siyaset eylemle sonuçlanır. Eylem olmadan siyasetin var ol
duğu söylenmez. İşte, manzara, bizim eylemsizliğimizi gösteriyor, onu söylemek istedim. 

Değerli arkadaşlarım, raporun geneli hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
konuşuyorum; yeniden, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ülkemizin son yirmi yılında gündemden 
hiç düşmeyen, en çok konuşulan konusu, hiç şüphesiz, yolsuzluk kirliliğidir. Söz konusu kirlilik 
toplumu öylesine derinden etkilemiştir ki. toplumun bütün kesimlerinde ve platformlarında yolsuz
luk ile yoksulluk birlikte anılır ve anlatılır olmuştur. Buna rağmen, bugüne değin, bu konu. Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde yeterli ölçüde ele alınmamıştır. Değişik zamanlarda, değişik hükümetler 
dönemlerinde yolsuzluğun siyasal, sosyal ve ekonomik nedenlerini araştırmak üzere Parlamentoda 
yapılan girişimler, özellikle yolsuzlukla ilgili verilen yazılı ve sözlü sorular, yapılmak istenen Mec
lis araştırmaları, genel görüşme istemleri ve gensoru talepleri hep sonuçsuz kalmıştır. Bu durum. 
yalnız cumhuriyet hükümetlerine değil. Türkiye Büyük Millet Meclisine halkın gözünde güven 
kaybettirmiş, kurum olarak siyaseti aşındırmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, tarihinde belki de ilk kez, kamuoyunun oldukça duyarlı olduğu 
bir süreçte, halkımızın, onun örgütlü kesiminin, özellikle sivil toplum örgütlerinin, meslek 
odalarının, sendikaların ve onların birlik ve federasyonlarının büyük umutlarla ülkede var olan yol-
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suzlukların üzerine gitme konusundaki istem ve beklentilerini karşılamak üzere bir çalışma baş
latıyordu. İşte bugün tartıştığımız bu rapor, böylesine çok boyutlu bir istem ve beklentiyi karşılamak 
üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisinin oybirliğiyle, iradesiyle kurulan Araştırma Komisyonunun 
yoğun çabalan sonucunda Yüce Meclisin önüne getirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, komisyon, araştırmalarına, kişiler merkezli değil, -raporumuzun başında 
davar- olaylar merkezli bakmış; Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, bakanlıklar, Sayıştay başta olmak 
üzere, bütün denetim birimlerine, son genel seçimlere katılmış siyasî parti başkanlarına, demokratik 
kitle örgütlerine, meslek oda ve birliklerine ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu konuda geç
mişte kurulmuş komisyon başkanlarına ve konuyla ilgilenmiş milletvekillerine 200'e aşkın mektup 
gönderilerek, son beş yıla ait yolsuzluk olaylarına ilişkin ne tür bilgi ve belge ellerinde varsa, öneri 
ve düşünceleriyle birlikte Komisyonumuza iletilmesi talep edilmiştir. Bu doğrultuda 700'e yakın 
yazışma gerçekleştirilmiştir. Onbinlerce sayfa bilgi ve belge komisyona gelmiştir. Bu istemlerin an
cak yarısına kadar olanlarına cevap alınabilmiş; ne yazık ki, alınan cevapların arasında, ne İçişleri 
Bakanlığından ne Adalet Bakanlığından ne de Maliye Bakanlığından, yerel yönetimler konusunda 
-altını çizerek söylüyorum- herhangi bir bilgi, belge ve dosya komisyonumuza iletilmemiştir. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Bu nasıl bir komisyon böyle?! 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Oysa, bazı yerel yöneticilerimizle ilgili olarak pek 

çok davanın mahkemelerde görüldüğü, sayısız müfettiş raporlarını içeren dosyaların, valilerin ve 
İçişleri Bakanlığının sumenleri altında bulunduğu toplumun ortak yargısı olmasına rağmen, gön
derilmemiştir. 

Komisyon çalışmalarının sürdüğü bir süreçte yaptığımız basın toplantılarında, televizyonlar
daki tartışmalarımızda, bu bakanlıklardan belediyelere, özellikle İstanbul ve Ankara Anakent 
Belediyelerine yolsuzluk, şikâyet, ihbara ve dava dosyasına dönük bilgi ve belgelerin gönderil
memiş olmasının, bunların yolsuzluk kirliliğine bulaşmadığı anlamına gelmeyeceğini ifade ettik. 
Sayın bakanlar bunun aksini düşünüyor yahut ellerinde ve sumenleri altında bilgi, belge, dosya 
bulunmadığını anlatmak istiyorlarsa, bu hususu kamuoyuna deklare etmek yahut açıklamak zorun
dadırlar diye söyledik; çünkü, kamuoyunda, yolsuzlukların mihverinde belediyelerin bulunduğuna 
dair ortak bir kanı vardır dedik. 

Adalet ve Kalkınma Partisinin sayın bakanları, bütün sözcüleri, ülkede temiz bir sayfa açmak
tan hep söz etmektedirler. Eğer. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri, temiz topluma giden 
yolda Türkiye'nin önünü açmak istiyorlarsa, öncelikle ve ivedilikle, yerel yönetimlerde, özellikle İs
tanbul ve Ankara Anakent Belediyelerinde yolsuzluk olup olmadığını araştırmak üzere bir araştır
ma komisyonunun kurulması önerisini Türkiye Büyük Millet Meclisinin önüne taşımalıdırlar. İnan
dırıcı olabilmeleri için. bu irade kararlılığını göstermek zorundadırlar. 

Özellikle belediye iştirakleri BİT'ler mutlaka incelenmelidir. Hazine garantili kredilerin 
nerelere harcandığı, harcamaların yerinde olup olmadığı hususu ile Dünya Bankasından ve Avrupa 
Birliğinden alınan kredilerin gerçekten yerinde ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı. 
metro inşaatı, otobüs alımları, büyük paraların harcandığı fidan, ağaç ve çiçek alımları mutlaka in
celenmeli ve mutlaka araştırılmalıdır. 

Karşı oy yazısı nedeniyle, arkadaşlarımız, elbette, bu konuya bir ölçü daha değinmek durumun
da olacaklardır. 

Sayın milletvekilleri. Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetim yollarından biri olan Meclis 
araştırması. Anayasamızın 98. İçtüzüğümüzün 104 ve 105 inci maddelerinde düzenlenmiş ve belli 
bir konuda bilgi edinmek için yapılan inceleme ve araştırma olduğu ifade edilmiştir. Özünde, temel 
amaç. elde edilen bilgilerin denetim için kullanılmasıdır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin geçmiş yıllardaki uygulamalarında görüyoruz ki, bilgi edin
mek amacıyla bu yolda araştırma ve incelemelerin yapılması, daha çok muhalefet partilerinin baş
vurduğu bir yol ve yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır; çünkü, muhalefet partileri, iktidardaki 
parti ve partiler kadar, bilginin kaynağına ulaşma, istenilen bilgi ve belgeyi kamu kurum ve kuruluş
larından, devlet dairelerinden alma şansına sahip değildir. Bu bağlamda, iktidar partileri, hangi 
konuda olursa olsun, ülkenin neresinde, hangi coğrafyasında, hangi tarihte, hangi kurumunda 
bulunursa bulunsun, her zaman bu bilgi ve belgeye ulaşabilir. Ulaşılmak istenilen yolsuzlukla ilgili 
bilgi, belge, hangi resmî ve özel kurumda, gümrüğünde mi, vergi dairesinde mi, kamu ihalelerinde 
mi, yerel yönetim birimlerinde mi; özellikle dışarıdan alınan hazine kredilerinde mi bir yolsuzluk 
var, bunlara ulaşabilir. Dolayısıyla, bu yolsuzlukların ortadan kaldırılması için gerekli tedbirleri 
alabilir, siyasal, sosyal ve ekonomik nedenleri varsa onları giderebilir; ama, iktidar, bu yollan 
denemeden, elindeki imkânı kullanmadan, doğrudan doğruya, yolsuzluk konusundaki kamuoyu 
duyarlılığını da arkasına alarak, konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine taşımak 
durumunda olmuştur. Hem de nasıl; herhangi bir konuda değil, bir spesifik konuda hiç değil, Tür
kiye'deki bütün yolsuzlukların araştırılmasını, incelenmesini, edinilen bilgilerle, çekilen fotoğraflar
la, Türkiye Büyük Millet Meclisinin önüne taşımayı yeğlemiştir. 

Bu istem, son derece stratejik bir yanlışı da beraberinde taşımıştır; yolsuzluklar konusunda çok 
geniş bir çerçeve çizilmiştir, çok kapsamlı düşünülmüştür, Türkiye'deki bütün yolsuzlukların araş
tırılması, incelenmesi istenmiştir. Bu, maddeten mümkün mü? Kadro olarak, zaman olarak, mev
zuat olarak mümkün mü? Altyapısı hazır mı? Yasal engellerin, bürokratik engellerin varlığı bilinir
ken, zaman ve süre konusunda ciddî engellerin varlığı ortadayken, bunlar düşünülmeden, İktidar 
Partisi, araştırma önergesinin boyutunu ve çerçevesini çok geniş tutmakla, Türkiye Büyük Millet 
Meclisini, büyük bir yük altına, taahhüt altına sokmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, komisyon olarak bize "yolsuzlukların kanıtı olan bilgi ve bel
geleri araştırın, bulun" diye yetki verilmiştir. Oysa, yolsuzlukların kanıtı olan bilgi ve belgeye ulaş
mak o kadar kolay değil; yasal engeller var, bürokratik engeller var. Siz, araştırma komisyonusunuz; 
ne savcısınız ne de yargıç; bu nedenle, bütün yolsuzluk konularına girmeniz, araştırmanız mümkün 
değil. Örneğin, kısıtlı zaman süreci içerisinde mafyaya uzanamadık; oysa, yolsuzluklarla ilgili her 
bilgi ve belgenin uzantısında mafyanın olduğu herkesçe bilinmektedir. Bugüne değin, Türkiye'de, 
mafya-siyasetçi-sermaye, yani, işadamı-rantçı-hortumcu üçgeni çözülebilmiş, açığa çıkarılmış 
değildir. Geçmişte kamuoyunda çok tartışılmış bulunan Susurluk'un siyasî ayağı bir türlü açığa 
çıkarılamamıştır. Birkaç polis memurunun, bir iki polis şefinin yargılanması, mahkûm olması, 
Susurluk'un açığa çıkarılması için yeterli midir; asla. Kaldı ki, Susurluk için, Türkiye'nin en büyük 
sivil toplum etkinliği, eylemi sergilendi "sürekli aydınlık için bir dakika karanlık" eylemi gerçek
leştirildi; buna rağmen, mesafe alınamadı. Pek çok bilgi ve belgenin uzantıları çeşitli mahkeme dos
yalarında bulunmaktadır. Yeterli ölçüde bu dosyalara ulaşamadık. Bir ay ilavesiyle beş ay gibi bir 
sürede bunlara ulaşmak mümkün olamazdı. 

Medya-siyasetçi ilişkisi ve kamu ihalelerine bakmak, araştırmak gerekmez mi? Türkiye'de pek 
çok yolsuzluğun arkasında medya-siyasetçi ilişkisinin bulunduğu konusunda yaygın bir kanaatin 
mevcut olduğu bilinmektedir. (CHP sıralarından alkışlar) Son beş yılda, borsa ve sermaye piyasası 
yöneticileri, özellikle, aranan ve korunan insanlar oldu. Medya bu insanları hep parlatmış ve öne 
çıkarmıştır, onlara özel önem vermiştir. Bunu, özellikle, düzenden ve sistemden çıkarı olan rant çev
relerinin istemesi doğaldır. Medya patronu ile siyasetçi ikilemiyle ilgilenenler, bu konuyu irdelemek 
ve sorgulamak zorundadır. 

Sevgili milletvekilleri, şeffaf ve saydam bir demokrasi için, yolsuzluklarla mücadele edebilen 
bir toplum için, dürüst bir medyaya her zamankinden çok gereksinim olduğunu kim inkâr edebilir! 
Medyanın, halkımız adına, ulusumuz adına, kamu çıkarlarını öncelikle gözetmek, hatta bekçiliğini 
yapmak gibi kamusal bir görevi vardır. Oysa, geçtiğimiz süreçlerde, halkımızın 30 milyar dolarını, 
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kendi şirketlerine, özel banka hesaplarına aktararak, ülkemizi cumhuriyet tarihimizin en derin 
ekonomik kriziyle karşı karşıya bırakan 10 ailenin 7'sinin elinde medya gücü olduğu, bütün ulusça 
bilinmektedir. (CHP sıralarından alkışlar) Bu durum, herhalde rastlantı değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, en büyük medya patronu Sayın Aydın Doğan, geçtiğimiz gün
lerde yaptığı bir basın toplantısında medyadaki kirlilikten söz ederek, bazı medya gruplarının el
lerindeki gazete ve televizyonlarını silah gibi kullandıklarını ifade ederek "medyanın yıkanması 
lazım" demişti. Bu, çok acı bir serzeniş; aynı zamanda, medyanın içine düştüğü çamuru meslektaş
ları adına anlatan bir itiraf değil de nedir? Ne var ki, komisyon bunlara uzanamadı. 

Para hareketleri ve batık bankalar üzerine bir ölçüde gidilebildiğini düşünüyorum. Bu konuda 
sır kavramı önemli bir engel olsa da, komisyonun çözmeye çalıştığı, açığa çıkarmaya çalıştığı yol
suzluk, aysbergin görünen yüzüdür. 

Geçtiğimiz süreçlerde, kamu parası için "verdimse ben verdim" diyebilen çok sorumlu yerdeki 
devlet büyüğünden bunun hesabını sormak gerekmez mi? İstanbul'daki Gökkafes rezaletini hepiniz 
bilirsiniz. Ruhsat sorununu çözmek, anakent içindeki bir yerleşim biriminin, bir mahallenin, bir il
çeden alınıp diğer bir ilçenin sınırları içine sokulabilmesi uğruna, bu konuda mahkeme kararlarına 
rağmen, ilçe sınırlarının nasıl kaydırıldığının hesabını sormak adına gerekli bilgiye, belgeye ulaş
mak için araştırma yapmak gerekmez mi?! 

Sayın Abdullah Gül, Gökkafes'teki lüks katları satın alan bir kamu kurumundan hesap 
sorulacağını kamuoyuna taahhüt etmişti. Ne oldu, ne çabuk unutuldu bu taahhüt! Bu kamu kurumu, 
hangi seçkin bakanımızın seçim bölgesindeki spor kulübüne milyonlarca dolar bağışladı? Yoksa 
bunun için mi üstüne gidilmiyor?! Pervasızlığın, yasa tanımazlığın, cüretin bu boyutunu in
celemeye. araştırmaya konu yapmamayı nasıl içimize sindirebiliriz?! 

Hangi birisine el atabiliriz? Süre sınırlı, mevzuat yetersiz, bürokratik engeli ortadan kaldırmak 
için elinizde yaptırım gücü yok. Savcı değilsiniz, yargıç hiç değilsiniz. 

Değerli arkadaşlarım, ülkede hangi taşı kaldırsanız altından yolsuzluk çıkmaktadır. Yolsuzluk, 
ülkeyi sarmış sarmalamış, toplumun her kesiminde kurumlaşmıştır. Tabir caizse, çivisi çıkmış bir 
Türkiye'yle karşı karşıyayız. 

Bütün samimiyetimle söylüyorum; komisyonda görev aldığımız, sorumluluk taşıdığımız süre 
içerisinde gördüklerimiz, duyduklarımız, dinlediklerimiz ve okuduklarımızdan sonra, belki istis
nalar olabilir, ama, Türkiye'de, doğrudan yahut dolaylı olarak yolsuzluk kirliliğine bulaşmamış 
kamu ve özel kurumların sayısı, ne yazık ki, yok denecek kadar azdır. 

Ülkenin şartları ve koşulları böyle olunca, Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından bütün yolsuz
lukları araştırmak, incelemek konusunda talepte bulunulması, bu doğrultuda bir araştırma öner
gesinin Türkiye Büyük Millet Meclisine taşınması, soyut anlamda "yolsuzlukların üzerine 
gidiyoruz" görüntüsünü vermekten öteye gitmez mi; üzüm yemekten çok bağcıyı dövmeyi yeğleyen 
bir anlayışı ortaya koymaz mı, Sayın Kapusuz?! 

Nitekim, Adalet ve Kalkınma Partisinin iktidara geldiğinde yaptığı bir iki haksız ve etik ol
mayan uygulama, bizi haklı olarak kuşkuya düşürdü, endişeye sevk etti. 

Bakınız, AKP'nin değerli milletvekilleri... 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - AK Parti... Adalet ve Kalkınma Partisi... 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Adalet ve Kalkınma Partisinin değerli milletvekil

leri, sayın milletvekilleri, size sesleniyorum: Sayın Genel Başkan ve Başbakanınızdan bakanlarınıza 
ve hükümet sözcülerinize kadar, yaptıkları açıklamalarda, kayıtdışı ekonomiyi mutlaka kayıt altına 
alacağını ifade etmelerine rağmen, gel gör ki, malî milat yasasını, başka bir anlatımla, nereden bul
dun yasasını yürürlükten kaldırmadınız mı?! Belli bir döneme ait sahte fatura kullananları, hayalî 
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ihracatçıları affettiniz. Bu meyanda, Maliye Bakanı Sayın Unakıtan'ın geçmişte yönetim kurulu 
üyeliği yaptığı, sahte fatura tanzim edip kullanan, bu kullanımda haksız, hukuka aykırı bir şekilde 
milyarlarca değerinde katmadeğeri devletten alan şirketi de affettiniz, akladınız. Peki, bunlar nedir; 
bunlar yolsuzluğun bir başka şekli değil mi?! Nasıl oluyor da böyle bir çifte standart anlayışını 
siyasî eyleme dönüştürebiliyorsunuz?! Gerçi, takıyye ve çifte standart, siyasî söylevlerinizde geç
mişte çok da yer almamış değil. Bu tutum ve davranış... 

AHMET İŞIK (Konya) - Alakası yok!.. 
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Yaşar Hocaya sor... 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Peki, ona da sorarız. Takıyyeyi kim yapıyorsa... 
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Yaşar Hoca, takıyyenin anlamını size bir söylesin... 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Takıyyeyi kim yapıyorsa, hep beraber sormalıyız 

ona. Yaşar Hoca da yapıyorsa, Yaşar Hocaya da soralım. 
ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Yapmayanlar, yapanlara sorsunlar!.. 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Bu tutum ve davranış, korkarım ki, sizde alışkan

lık haline gelmesin. 
Değerli arkadaşlarım, bilinmelidir ki, en büyük yolsuzluk, yolsuzlukların üzerine yeterli ölçüde 

gitmemektir yahut gidememektir. Onun için, biz, Cumhuriyet Halk Partili 4 milletvekili olarak, hal
kımızın bu konudaki özlem ve istemlerini ve de beklentilerini düşünerek, büyük bir sorumluluk 
duygusu içinde, sorunun bir bölümünü, hiç değilse, önümüze geldiği kadarıyla, biçimiyle çözmeye 
çalışmanın, bu doğrultuda komisyona yardımcı olmanın doğru bir yol olacağını düşündük ve 
çabalarımızı bu doğrultuda yoğunlaştırdık. Bu nedenle, bağcıyı dövmek yerine, üzüm yemeye çalış
tık. Bugün önünüze gelen bu raporun, bizim, her şeyi ekseriyetin oyuyla çözmeye çalışan, demok
rasiyi sadece çoğunluğun iradesinden ibaret gören, ilk uygulamasında da Komisyonda Başkanlık 
Divanı oluşturulurken, Cumhuriyet Halk Partili 1 temsilcinin Başkanlık Divanında bulunması 
konusundaki istemimiz karşısında "sorunu, isterseniz, demokrasiye başvurarak çözelim" diyebilen 
Adalet ve Kalkınma Partili komisyon üyesi arkadaşların tutum ve davranışlarını hoşgörüyle kar
şılayarak dayanışma ortamı içinde komisyon çalışmalarına yaptığımız büyük katkıların mahsulü 
olarak huzurunuza geldiğini lütfen kabul ediniz. Bu rapor, böylesine bir çaba ve özverinin ürünüdür. 

Değerli milletvekilleri, bugün artık herkes, yazarından çizerine, aydınından bürokratına, sivil 
toplum örgütlerinden sendikalarına, meslek odalarından işadamına ve siyasetçisine kadar herkes, 
günümüzde ülkeyi istikrarsızlığa sürüklemenin, sonunda çökertmenin yolunun, o ülkeleri yoksulluk 
batağına batırmak olduğunu kabul etmektedir. Yolsuzluğun, çağımızda, ülkelere bir nevi saldırı 
aracı olarak kullanıldığı kesinlik kazanmıştır. Ülkelere sunulan ekonomik model, önerilen 
ekonomik tedbirler, sunulan ülkede ekonomiyi çöküntüden kurtarmıyor, istikrarsızlık devam 
ediyorsa, örneğin enflasyon düşmüyor, faizler istenilen düzeye indirilmiyorsa. bütçe gelirleri faiz 
giderlerini karşılamıyor, yatırım yapılmıyor, istihdam açığı devam ediyorsa, o ülkenin yolsuzluğun 
içine sürüklenmesi kaçınılmazdır. 

Değerli arkadaşlarım, bana göre yolsuzluk, gelişmiş ülkelerin, gelişmekte yahut geri kalmış ül
keleri yeni çökertme aracı olduğu, bilim çevrelerinde, siyaset çevrelerinde kabul görmektedir. Böy
lesine bir tanımlama belki biraz abartılıdır; ama, hiç yanlış da değildir. Dünya ölçeğinde yolsuz
luğun genel boyutu budur değerli milletvekilleri. 

Ülkemize gelince sevgili arkadaşlarım; bana göre Türkiye'nin en ciddî, belki de bir no'lu 
sorunu, yoksullukla beraber yolsuzluktur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Ketenci. 
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AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Gerçi, Devlet Planlama Teşkilatı tespitlerine göre 
birinci sorun enflasyon, ikinci sorun işsizlik, üçüncü sorun yolsuzluk olarak belirlenmiş olsa da, hiç 
şüphesiz, yoksulluk, gerek yolsuzluğun gerekse yüksek enflasyonun kaçınılmaz sonucudur. Bu 
durum, birbiri içine girmiş bileşik kaplar gibidir, matruşkalar gibidir. Türkiye, dünyada en çok bor
cu olan ender ülkelerden biridir. Yaklaşık 223 milyar dolar borcu olan bir ülkedir Türkiye'ye alınan 
bu borç paradan halkın cebine bir kuruş gittiğine inancım yoktur. Piramidin tepesinde 10-15 aile, 
tabanda 300-500 aile; bölüşüm ve paylaşım bunların arasındadır. Bu bölüşüm ve paylaşım, hal
kımızın 25 000 000'unun açlık sınırında, 7 000 000 insanın açlık sınırının altında yaşadığı, 6 000 000'un 
fakir fukara fonuna başvurduğu, ulusal gelirden kişi başına alınan payın 2 300 dolara düştüğü bir 
süreçte yaşanmaktadır. 

Anadoluda halkımız, sanki moğol istilasına uğramış gibi endişe ve korku içinde bu sorunun üs
tesinden gelinmesini beklemektedir. Onun için, yolsuzluk sorunu bir devlet politikası olarak ele 
alınmalıdır. Ne yalnız iktidarın ne de yalnız muhalefetin sorunudur; hepimizin, bütün bir ulusun 
sorunudur. Her şeyin sonu, halkımızın da laik demokratik cumhuriyetimizin de geleceği buna bağ
lıdır. 

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Aksini söyleyen mi oldu? 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Sevgili arkadaşlarım, ben tekrar ediyorum. Bir şey 

fark etmiyor ki; çıkın siz de tekrar edin. 
Sevgili arkadaşlarım, devletin parası, halkın parası çalınınca yatırım olmaz. Yatırımlar durun

ca üretim durur, işsizlik artar, giderek sosyal patlama olur, toplumda istikrarsızlık artar, ekonomi 
çöker. 

Bakınız, son yıllarda bütün bütçelerimiz bir ölçüde faiz bütçesi konumundadır. Bir kuruşluk 
yatırım yapılmamaktadır. Bütçe gelirleri borçlarımızın faizlerini neredeyse karşılamama noktasına 
gelmiştir. Onun için, toplumumuzun, devletimizin her kesiminde kurumlaşmış bulunan yolsuzluk 
kirliliğinin üstesinden gelmek için, konu, bir devlet politikası olarak ele alınmalıdır. Aksi takdirde, 
ne halkımızın dayanma gücü kalmıştır ne devletimizin direnme gücü kalmıştır. Devlet İstatistik 
Enstitüsü rakamlarına göre, işsizlik neredeyse yüzde 11'in üzerindedir. Ankara Ticaret Odasının 
verilerine göre, 1 Ocak-31 Mayıs 2003 tarihleri arasında kapanan işyeri sayısı 13 000'dir. Hal
kımızın parası çalınıp devletin içi boşaltılınca, hortumlanınca, olacağı budur. 

Sayın milletvekilleri, bugün, burada önümüze getirilen 1114 sayfadan ibaret rapor, son beş yıl
da, ülkemizde şu veya bu şekilde ortaya çıkmış ve hakkında soruşturma açılmış yahut soruşturma 
açılmamış olmakla birlikte kamuoyuna yansımış, basında yahut medyada tartışılmış, kısaca ve özet
le, bilinen yolsuzlukları içermektedir. Söz konusu rapor, yolsuzluklarla ilgili olarak komis
yonumuza gelen bilgi ve belgelerin incelenmesinden yahut denetim elemanları aracılığıyla yerinde 
yaptığımız inceleme ve araştırma sonucunda ulaştığımız bilgi ve belgelerin harmanlanmasından 
sonra üretilen bir rapordur. Kısaca, rapor, bilinen yolsuzluklarla ilgili araştırmanın ve incelemenin 
mahsulüdür. Oysa, Türkiye'de var olan yolsuzluklar, henüz bilinmeyen yolsuzluklardır. Altını 
çizerek söylüyorum; bilinmeyen yolsuzluklar, aysbergin su altında kalan büyük kısmıdır. Bilin
meyen, ortaya çıkmamış ve üzeri örtülü yahut üzeri küllenmiş yolsuzluklar ne olacaktır? 

Bir örnek olsun diye söylüyorum sevgili milletvekilleri; 26.10.2003 tarihli gazetelerde yer alan 
bir haberde, toplam maliyeti 1 600 000 000 dolar olan 4 doğalgaz santralının beş yıl içinde devlete 
kestikleri elektrik faturasının bedelinin 6 500 000 000 dolar olduğu, BOTAŞ'a ödedikleri doğalgaz 
bedelinin ise 2 400 000 000 dolar bulunduğu, sonuçta, beş yıl içinde, 4 100 000 000 dolar kâr ettik
leri yazılmaktadır. Dünyanın tüm yatırımcılarının ağzını sulandırmaya yetecek olan bu yatırım söz
leşmelerini imzalayan bürokratlardan, onların arkasındaki siyaset adamlarından hesap sorul
mayacak mı? 
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İlk bakışta, bu 4 santralın sahipleri için, vurguncu, rantçı, hortumcu, soyguncu denebilir mi; 
hayır, asla! Çünkü, her şey yasal, her şey kılıfına uydurulmuş, hepsinin üstüne hukuka uygun bir 
çuval giydirilmiştir; ama, ne ben ne siz, 4 100 000 000 doları Türk parasına çevirirken, rakamları 
yazarken, mutlaka şaşırır, belki de bazı sıfırları unuturuz. Onun için, Türkiye'de yolsuzlukların üs
tüne gitmenin, yolsuzlukları önlemenin, ancak belirlenecek bir devlet politikasıyla mümkün 
olabileceği, bununla da yeterli olmayacağı, bu konuda mutlaka halkın desteğinin alınmasının 
kaçınılmaz olduğu bilinmelidir. 

Sayın milletvekilleri, ister bilinen olsun ister bilinmeyen, yolsuzlukların üzerine gidebilmenin 
bir tek yolu vardır, o da, kararlı bir siyasî iradedir. İktidar, şartları ve koşulları ne olursa olsun, yol
suzlukların köküne inmek istiyorsa, bu kararlılığı göstermek zorundadır. 

Adalet ve Kalkınma Partisinin sevgili milletvekillerine sesleniyorum: Bu iradenin sizde var ol
duğunu söylüyorsunuz. İşte, tam zamanı; gösterin kendinizi; işte at işte meydan; nerede dokunul
mazlıklar; getirin de görelim sizi; Halep orada ise, arşın burada; getirin dokunulmazlıkları da bil
mediğiniz yolsuzluklar açığa çıksın... 

ZÜLFÜ DEMİRBAG (Elazığ) - Ne yolsuzluk varsa söyle. 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Yargı yolu açılsın; yolsuzlukların gölgesinin düş

mediği bir iktidara yakışan ancak bu olabilir. 
Kaldı ki, bu konuda halka taahhüdünüz var, Parlamentoya taahhüdünüz var, muhalefet partisi 

olarak bize taahhüdünüz var. 
Sadece Sayın Başbakan değil, AK Partinin bütün bakan ve sözcülerinin bütün söylemlerinde 

yolsuzluklar konusu çok önemli bir yer tutmaktadır. 
Sayın Başbakan, İstanbul İl Kongresindeki konuşmasında "yolsuzlukların damarlarına girdik" 

demiştir. Hani nerede ?!. Aradan bunca zaman geçti, yoksa, yolsuzluklar adres değiştirdi de mi 
bulamıyorsunuz onları! (CHP sıralarından alkışlar) 

FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) - Ahmet Bey, rapor burada; biraz insaflı olun. 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Tamam, o konuda beraberiz, hiç tereddüt yok. 
AZMİ ATEŞ (İstanbul) - Ahmet Bey. fazla siyaset yapmayın. 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Bakın, Meclis Başkanımız da "o kadar siyaset 

olacak" diyor. Öyle şey yok arkadaşlar, siyaset yapıyoruz burada. 
Sayın Başkanım, bu süreleri sayıyorsunuz değil mi efendim. 
Seksen yıllık cumhuriyetimizin tarihinde, hangi cumhuriyet hükümetinin bakanları sizin 

bakanlarınız kadar -haklı-haksız, doğru-yanlış, iddia etmiyorum- aleyhlerine açılmış davaya 
muhataptır? Altıyüz yıllık imparatorluk vezirlerinde bile görülmedi böylesine bir durum sevgili ar
kadaşlarım! (CHP sıralarından alkışlar) Onun için, yolsuzlukları araştırıyorum, yolsuzlukların 
üzerine gidiyorum diyebilen hükümet, önce çuvaldızı kendisine batırmalıdır. Bakanlar, teker teker 
dokunulmazlıklarının kaldırılmasını, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna bırakmadan, bizzat ken
dileri, Türkiye Büyük Millet Meclisinden istemelidir; istemelidir ki. yargı yolu açılsın: doğru olan 
budur, siyasî etik bunu gerektirir; kamuoyu bunu bekliyor, halkımız bunu bekliyor. 

Kocaeli Milletvekili Sayın Sefa Sirmen, kendi dokunulmazlığının kaldırılmasını istemedi mi? 
(CHP sıralarından alkışlar) 

ALİ RİZA BODUR (İzmir) - O bir CHP'li. 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Sayın Sirmen'i kendinize örnek almalısını/. 
Bakınız sayın milletvekilleri, başta İstanbul Milletvekili Hacaloğlu olmak üzere. Cumhuriyet 

Halk Partili 160 milletvekilinin altına imza koyduğu Siyasî Etik Yasa Teklifi Anayasa komisvonun-
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da bekliyor. Milletvekilleri için, etik değerler, uyması gerekli olan kurallar yazılı hale getiriliyor. 
Gerek Amerika Birleşik Devletlerinde gerekse Avrupa Birliğinin pek çok ülkesinde buna benzer 
yasalar vardır. Bu yasayla, Türkiye Büyük Millet Meclisinde etik bir kurulun kurulması istenmek
tedir. Bu kurul, milletvekillerini izleyecek, tavır ve davranışlarında yasaya aykırılık saptarsa, Tür
kiye Büyük Millet Meclisini harekete geçmesi için uyaracak, bu konuda karar almaya zorlayacak; 
bu yasa ve bununla oluşacak etik kurul, hukukdışı, ahlaka aykırı, etik kurallara ters bir durumun 
daha ortaya çıkmasının önüne geçerek, önlemeye çalışacak. Bakınız, bu, dokunulmazlıkların kal
dırılmasından bile daha önemlidir; çünkü, dokunulmazlığın kaldırılması, suçun işlenmesinden son
ra devreye girmektedir. Oysa, burada, suç işlenmesin, yasaya aykırı bir durum ortaya çıkmasın diye, 
önceden tedbir alınmaktadır. Şimdi, bu yasa, getirilmeli, öncelikle görüşülüp çıkarılmalı, bir an ön
ce yaşama geçirilmelidir. Neden bekliyor, niçin önlüyorsunuz; Cumhuriyet Halk Partililer verdiği 
için sevgili arkadaşlar. 

Sayın milletvekilleri, raporun "Sonuç ve Öneriler" başlığı altında bulunan Yedinci Bölümün
de, 135 inci sayfa ile 148 inci sayfa arasındaki kısmında, genel olarak, ülkemizde yolsuzlukları ön
lemenin yolları ve yöntemlerinin neler olduğu anlatılmakta; gerek yasama gerek yürütme ve gerek
se de yargı alanında hangi anayasal ve yasal değişikliklerin yapılması gerektiği, yolsuzlukla 
mücadele için ne gibi bağımsız ve özerk yapıların oluşturulmasının kaçınılmaz bulunduğu, nihayet, 
yargı hizmetlerinde hangi reformların var olması gerektiği vurgulanmaktadır. Biz, bu önerilerin 
tümüne katılmakla birlikte, onları tekrar etmekle birlikte, sözlerimin bu aşamasında, öneriler içinde 
bazılarını önemseyerek, daha çok önemseyerek ve vurgulayarak sözlerimi sürdürmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin, her alanda reforma ve yeniden yapılanma arayışlarına ih
tiyacı olduğu açıkça ortadadır. Seksen yıllık cumhuriyetimizin bazı kurumlarının eskidiği; yasaların 
ise yeni ve çağdaş gelişmeleri karşılayamadığı, değişen ve gelişen dünyaya ayak uyduramadığı 
bilinmektedir. Bunun için, Türkiye'nin -her alanda olduğu gibi- hukuk alanında yeni bir reforma ih
tiyacı olduğu bilinmektedir. Devletimizin bir hukuk devleti olduğu, hukukun üstünlüğünün her 
alanda geçerli bulunduğu bilinci yaygınlaştırılmalı, her ihtilafın hukuk içinde, adil bir şekilde 
çözüleceği bilinci bütün vatandaşlarımıza kazandırılmalıdır. 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Ketenci... 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Bitiriyorum... Bitiriyorum... Sayın Meclis Baş

kanımızın, bize, bu konuda özel hoşgörüsü var; diyor ki. bu konu Türkiye'nin en önemli konusudur. 
burada süre yok. 

MEHMET ERGÜN DAGCIOGLU (Tokat) - Sabaha kadar dinleriz, rahat konuş: sahura kadar 
yolu var... 

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Tamam... Tamam o zaman... 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - 36 dakika oldu, 40 dakika da olsa dinleyeceğiz. 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Olmadı daha. ben saate bakıyorum, daha olmadı. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Şimdi 37 dakika oldu. 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Peki. bazılarını atlayayım. 
Şimdi. Türk Ceza Kanunundaki... 
BAŞKAN - Sayın Ketenci, sözlerinizi toparlar mısınız. 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Şimdi olmadı Sayın Başkanım. 
Değerli arkadaşlarım, konuşmamın bu aşamasında çok önemli şeyler söyleyeceğim. Lütfen. 

müsaade edin. bu hepimizin sorunudur. Konuşmacı arkadaşlarımızı dinledim, bu, devlet sırrı, ticarî 
sır konusuna çok değinilmedi, bankalar meselesine değinilmedi. Yaşadığımız kriz sürecini an
latacağım. lütfen dinleyin. 
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NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) - Komisyon Başkanı da konuşacak. 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla)- Peki... 
Yeniyetme heveslilerin, kısa yoldan -bakın, bazı bölümlerini atladım- köşe dönme heveslilerinin 

banka edinme sevdası, ülkemizin başına büyük belalar açmış, her alanda, faturası ağır olmuştur. As
lında, yaşanan bankacılık sistemi bir büyük yanlışı da beraberinde taşımıştır. Cebinden bir kuruş çık
madan, devlet bankalarından krediler alıp, o yolda banka sahibi olmak yanlış değil de nedir?! Parası 
olmadan önce bankayı satın alıp, sonra piyasadan ve kandırılmış halktan para toplamak yolu, yön
temi, bize özgü, Türkiye'ye özgü değil midir?! Devletin yapamadığını yapabilen, Hazinenin bile sağ
layamadığı avantajlı koşullarla devletten kredi alıp, batan şirketlerini kurtarmış, bankasını hortum-
layıp bitirdikten sonra devletin kucağına bırakan haramzade bankacılar dünyanın neresinde vardır?! 
Banka soymanın en kolay yolu bir bankaya sahip olmak, bizim bankacılık sistemimizin icadı değil 
de nedir? Daha dün, bankalar krizinin, ülkemize, sadece maddî faturasının 47 200 000 000 dolar ol
duğunu BDDK'nın Sayın Başkanının ağzından bütün Türkiye öğrendi. Bu paradan bugüne değin tah
sil edilebilen, 1 300 000 000 doları batık bankacılardan olmak üzere, toplam 1 800 000 000 dolardır. 
Sadece İcra ve İflas Yasası ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Yasayla bun
ları tahsil edebilmek mümkün değildir; çünkü, bizim mahkemelerimizde alınan ihtiyatî tedbir ve ih
tiyatî haciz kararlarının, yurt dışında, başka ülkelerde uygulanması mümkün değildir. Bu konuda hız
lı, çabuk ve etkin tahsil yollarını oluşturabilmek için yeni yasal düzenlemelere şiddetle ihtiyaç bulun
duğunu, yurtdışına kaçırılan paraların tekrar ülkeye kazandırılması için her türlü hukukî ve idarî ted
birler alınmalı, bu konuda uluslararası sözleşmeler imzalanmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda Adalet Bakanının çabalarını da inkâr etmek mümkün değil
dir, gayretlerini inkâr etmek mümkün değildir. O konudaki samimî davranışlarını yürekten alkış
lıyorum. Dışarıya kaçırılan bu paraları geri getirmek mümkün müdür; bugüne dek dünyada örneği 
yok denecek kadar azdır; ama umut hep tazedir sevgili dostlarım. 

Sevgili milletvekilleri, nitekim, uluslararası arenada. Filipinler'de, Pakistan'da benzer sorunlar 
yaşanmış; bankalardan milyarlarca dolar hortumlanarak yurtdışına kaçırılmış, uluslararası icra 
kanalları kullanılarak paraların peşine düşülmüştür; ama, ne var ki, ülkemiz, bu konuda, maalesef, 
kaçırılmış paralar karşısında. Pakistan ve Filipinler'in de gerisine düşmüştür. 

Türkiye savcılıkları, bu suçlara bakabilecek ihtisas mahkemelerinin coğrafyamızın her yerinde 
kurulmasını öneriyoruz. Bu konuları da atlıyorum sevgili arkadaşlarım. 

İşini bilen memur ve bürokrat devlet kademelerinden ayıklanmalıdır. Üst düzeydeki bir bürok
ratın doğrudan yargılanabilmesi için. siyasetçinin korumacılığı bitmelidir. Bu bağlamda, memurlar 
ve kamu görevlilerine ayrıcalıklı bir yargılama statüsü sağlayan Anayasamızın 129 uncu mad
desinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmalıdır. Gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
105 inci maddesinin son fıkrasında gerekse Bankalar Yasası ve ilgili mevzuatta söz konusu edilen 
devlet sırrı, ticarî sır konuları kaldırılmalıdır. Özellikle, ticarî sır mutlaka kaldırılmalıdır. Sıkıştığı 
noktada, bürokrat yahut siyasetçi, özellikle bakan "ne yapalım, ticari sırdır" diyememelidir. Devlet 
sırrı konusunu bir ölçüde makul karşılayabiliyorum da, bu ticarî sırrı anlamak mümkün değildir 
değerli milletvekilleri. 

2001 yılında yaşanan 19-21 Şubat krizinden söz ederek, bu konuya biraz daha açıklık getirmek 
istiyorum. Kamu bankalarının yurtdışı şubelerinden, krizden bir gün önce. yurt içindeki ö/el ban
kalara çok miktarda para pompalandığı bilinmektedir. Bu paralarla, kamu bankalarında repo yapıl
dı; geceliği yüzde 3 000, 4 000, 5 000. en son 7 500 faizle repo yapıldı. Peki. ne kadar para pom
palandı? Bunun miktarının bilinmesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına araştırma yapanlarca 
bilinmesi gerekmez mi?! Bu paraları pompalayanlar kimlerdir, hangi özel ve tüzelkişilerdir? Bu 
paraları pompalayanlar, bizatihi kendi adlarına mı pompaladılar, yoksa aracı yahut komisyoncu kul
landılar mı, kullanmışlarsa bunlar kimlerdir? 
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Komisyon üyeleri olarak bunları soruyorsunuz, diyorsunuz ki: "Bunların bankalara göre 
dökümü nedir, miktarı nedir?" Aldığımız cevap "ticarî sırdır, veremeyiz" oluyor. Kim diyor; bu iş
lerle ilgili kim varsa; Merkez Bankası, BDDK, Hazineyle ilgili bakanlık. Neye göre söylüyor: 
"4389 sayılı Bankalar Yasasının 22 nci maddesinin 4, 7, 8 inci fıkraları ve ilgili diğer yasalar, Mec
lis İçtüzüğünün 105 inci maddesinin son fıkrasına göre, bu bilgileri, ancak ilgili makama 
verebilirim, yani bir bakanlık istediyse ona verebilirim; ancak, siz kullanamazsınız, siz bu bilgileri 
tartışamazsınız" deniliyor. 

Bakınız, 19-21 Şubat günleri Merkez Bankasından 5 186 000 000 dolar, düşük kurdan satın 
alındı. Bu işler nedeniyle Hazinenin 2 milyar dolar zarara uğratıldığı komisyon üyelerince bilin
mektedir. Hazineyi böylesine zarara sokanların herkesçe bilinmesi gerekmez mi?! Ancak, ticarî sır 
nedeniyle söylenemiyor, seslendirilemiyor. Bunu, siyasetçi seslendiremiyor, hesap soramıyor, bu 
nedenle suçlu oluyor; ne yazık ki, bu olayların içinde olan, rantı çalan, hortumlayan suçsuz oluyor! 
Böylesine bir yasal düzenleme nasıl kabul edilebilir?! Bu noktada, namuslu tüccarı, sanayiciyi. 
yurttaşı suçlamıyoruz; hırsızı, rantçıyı, rantı paylaşanları lanetliyoruz. 

Bakınız, 5 186 000 000 doları satın alanların kimler olduğunu biz biliyoruz, başka bilenler de 
var; ama, şimdi burada soruyorum: Bu miktardaki doları satın alan paralar nereden geldi, kim pom
paladı bunları?! 

Sevgili arkadaşlarım, yetkili bankacıların komisyona verdikleri bilgilerden, Türkiye'deki bütün 
paranın -Merkez Bankası, bankalar dahil, yastıkaltı dahil- dolaşan Türk Lirasının 4 500 000 000 
dolar olduğunu öğreniyoruz. Şimdi, Merkez Bankasından 5 186 000 000 dolar para satın alınıyor. 
Türkiye'deki bütün para 4 500 000 000 dolar, Merkez Bankasından bir gecede 5 186 000 000 dolar 
para satın alınıyor. Türk parası olarak, bu paralar nereden geldi?! 

BAŞKAN - Sayın Ketenci, konuşmanızı toparlar mısınız. 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - Nereden gelmiş, açıkla. 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Başkan bıraksın devam edeyim; ben ne 

yapabilirim!.. 
ALİ RIZA BODUR (İstanbul) - Çok önemli şeyler söylüyor Sayın Başkan; bırakın açıklasın 

kimler olduğunu. 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Neyse, özetle şunu söyleyeyim sevgili arkadaş

larım: Banka sırrı kandırmacası, aslında, hırsızın bildiğini halkımızdan saklamak değil de nedir? 
Biz, halkımızdan saklıyoruz bunu; hırsız biliyor, halkımız bilmiyor, biz bilmiyoruz! Hırsız her şeyi 
bilecek, soygun ve usulsüzlük yapacak: halka anlatmaya gelince, bu. sır olacak! Bunu hangi vicdan 
kabul eder?! Anlamak mümkün değildir. Dünyanın neresinde böyle bir uygulama vardır? 
Soruyorum değerli milletvekilleri: Ülkemiz ve halkımız bunu hak ediyor mu? 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinde dokunulmazlıklara sınır getirilmesi 
kaçınılmazdır. Hiçbir gerekçe dokunulmazlığın arkasında hırsızlığı saklayamaz. Dokunulmazlıkları 
sınırlandırmadan yolsuzluklarla mücadele edilemez. Yolsuzluk üç ayaklıdır; bir ayağında bürokrat. 
bir ayağında rantçı, hortumcu. bir diğer ayağında siyasetçi vardır. Dokunulmazlıklara sınır getir
meden soygunun siyasetçi ayağını açığa çıkaramazsınız. Dokunulmazlıkları sınırlandırmadan. 
bununla ilgili yasal değişiklikleri yapmadan yolsuzlukların üzerine gidiyorum cakası satamayız. 
bunun için delikanlılık raconu kesemeyiz. Hiçbir siyasetçisinin, hırsızlıktan yargılama tekelini, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi, kendi elinde tutamaz. Bu tekel kesinlikle kaldırılmalıdır. Siyasetçi. 
çuvaldızı önce kendine batırmahdır. Dokunulmazlıkların sınırlandırılması, yolsuzlukların önüne 
geçilmesinin ilk kilometre taşıdır. 

"Siyasetçi siyasetçiyi yargılamamalı" denilmektedir. Bunun için yapılacak ilk iş dokunulmaz
lıkları kaldırmaktır. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ketenci. 
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Sayın Başkan, müsaade edin de tamamlasın. 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Sayın Başkan, son cümlelerim, tamamlıyorum 

efendim. 
BAŞKAN - Son cümle, Sayın Ketenci... 
Buyurun. 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Türkiye bir hesaplaşmadan 

geçmektedir. Bu hesaplaşmada... 3 050 000 insan işini kaybetti. Son ikibuçuk üç yıl içerisinde yüz-
binlerce işyeri kapandı. İnsanların gelecekleri karardı. İnsanlar, değil servetlerini, umutlarını bile 
kaybetti. Herkes yoksullaştı. Bir gecede, küçük bir azınlık, servetlerine servet katarken, büyük 
yığınlar sıfırı tüketti. Türkiye, ekonomik bakımdan çöktü. Bu çöküntü, üretimsizliği tetikledi, o da 
işsizliği. Nüfusun yüzde 11 'ini aşkını işsiz. Bu hesaplaşmayı önlemek, önüne set çekmek mümkün 
değildir. 3 Kasımda halk hesabını sordu, şimdi hukuk devrede olacak, hukuk işleyecektir. 

Hukuk işleyecek ki, halkımızın cebinden çalan, beş on aileyi zengin eden, büyük bir kısmı 
yurtdışına kaçırılmış bulunan milyarlarca doların hesabı sorulsun. Gün bugün. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 22 nci Dönem parlamenterleri, bugün, ortak bir bilincin 
sahibi olmalıdır. Ülkemize sevgimiz, halkımıza sevdamız, yüreklerimizde yeniden yeşermelidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Bitmiyor Sayın Ketenci. 
Buyurun. 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Hepimiz, bütün parlamenterler, namus çizgisinde 

birleşmeliyiz. (Alkışlar) 
Birleşelim ki, yapanın yanına, çalanın, hortumlayanın yanına kâr kalmasın. Tüyü bitmemiş 

yetimin hakkı aransın. 
Birleşelim ki. yetim hakkı yiyen haramzadeler, körfezlere sığmayan lüks yatlarında, 

Boğaz'daki tarihî yalılarında, inadına sefa âlemlerini sürdürmesin. 
Birleşelim ki, hortumcular yüzünden çocuklarımız, torunlarımız, bu güzel ülkemizde, binlerce 

dolarlık borçlarla doğmasın. 
Birleşelim ki, rantçılar, hortumcular, hırsızlar nedeniyle, genç demokrasimiz, bir daha kriz 

dönemleri yaşamasın. Cumhuriyetimiz zan altında kalmasın. 
Kimseyi kollamadan, gözetmeden, kimseye arka çıkmadan, bütün engellemelere, şantajlara ve 

tehditlere inat, bu saydıklarımı, hiç ama hiçbir konuda tereddüt göstermeden yerine getirelim. 
Değerli kardeşlerim, bunları yerine getirmek, cumhuriyetimize, halkımıza olan borcumuz, dev

letimizin kurucusu, ulusumuzun kurtarıcısı, bütün mazlum ulusların yol göstericisi Mustafa Kemal 
Atatürk'e ve şehitlerimize olan borcumuzdur. 

Biz, tabuları mutlaka yıkmalıyız. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ketenci... 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (Devamla) - Sözlerimi, İsmet Paşanın bir sözünden alıntıyla 

tamamlamak istiyorum: Daha güzel günler görebilmek için, bu günleri hatırladıkça, oyuncaklarını 
hatırlayan çocuklar gibi gülebilmek için, yarına umutla bakabilmek için. bizden sonraki kuşakların. 
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bu Önasya dediğimiz coğrafyada sonsuza dek güven içinde, özgür ve bağımsız yaşaması için, gelin 
birleşelim; köşe başlarını tutmuş, sokakları kesmiş haramilerden hesap soralım. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Bir kitap, bir rapor da sen takdim ettin, teşekkür ederiz. Baş

kanlık da çok müsamaha gösterdi... 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ketenci. 
Komisyon adına, Komisyon Başkanı Sayın Azmi Ateş; buyurun. (AK Parti sıralarından alkış

lar) 
Sayın Ateş, konuşma süreniz 45 dakikadır. 
(10/9) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI AZMİ 

ATEŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Başkanlığını yapmış olduğum Yolsuzlukları 
Araştırma Komisyonumuzun hazırlamış olduğu raporu görüşüyoruz. Bu vesileyle, Komisyon Baş
kanı olarak, şahsım ve Komisyon üyesi arkadaşlarım adına, sizleri ve televizyonları başında bizleri 
izleyen vatandaşlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Arzu ederdim ki, Komisyon Başkanı olarak, gruplar adına arkadaşlar konuşmadan önce, nasıl 
bir çalışma metodu izleyerek, nasıl bir yol haritası ortaya koyarak böyle güzel bir rapora ulaş
tığımızı ifade ettikten sonra, arkadaşlarımız da bu raporla ilgili görüşlerini çok daha rahat ortaya 
koyabilirler diye düşünüyordum; ama, genel görüşme kapsamında olan araştırma komisyonu rapor
larının değerlendirilmesi dolayısıyla, tabiî olarak, böyle bir yol izlenmiş oldu; buna da boynumuz 
kıldan ince. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; cumartesi ve pazar günleri dahil çok yoğun bir çalışmanın 
sonucu olarak hazırlamış olduğumuz raporumuz, 1 138 sayfa, 5 kısım ve 110 klasör ekten oluş
maktadır. Çalışmalarımız sonunda, sonuçlarından, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bil
gi verilmek üzere, Ankara ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılıklarına çok sayıda bürokrat, kurum ve 
kuruluş yetkililerini içine alan 18 ayrı konuda suç duyurusu ile ilgili bakanlık ve kurumlara 80 adet 
inceleme ve soruşturma talebimizi ilettik. 16 ayrı konuda sorumlulukları tespit edilen bakanlar hak
kında Meclis soruşturması ve önemine binaen de 16 konuda Meclis araştırması açılması gerektiği 
kanaatine vardık. 

Sayın milletvekilleri, yolsuzluk, günümüzde özel sektörü de kapsayacak şekilde, kısaca, 
"emanet edilmiş yetkinin kamusal ve özel çıkarları zedeleyecek biçimde her türlü kötüye kullanımı" 
olarak tanımlanmaktadır. Yolsuzluk yeni bir olgu değildir; ancak, yolsuzluk, tüm ülkeleri saran ve 
sarsan evrensel bir virüs ve ülkelerin toplumsal ve ekonomik dokularını felç eden ölümcül bir has
talık halini almıştır. Ülkemiz de bu salgının sosyal, ekonomik ve siyasî hayatımızda yol açtığı etki 
ve zararlarını derinden yaşamaktadır. Hatta, yolsuzluk, özellikle son yıllarda kurumsallaşarak, 
âdeta, sektör haline gelmiştir. Yoksulluğun en önemli sebeplerinden biri olan yolsuzluk, millî birlik 
ve beraberliğimizi, milletimizin bağımsızlık ve geleceğini tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. 

İnsanımızı canından bezdiren ve yarınlarımız için ümitsizliğe düşüren böyle bir bulaşıcı has
talığın teşhis ve tedavisi için olaya yasama organı ve denetim mekanizmasının başı sıfatıyla Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin el koymuş olmasını, şahsım ve milletimiz adına, takdirle karşılıyorum. Bu 
vesileyle, bu önergenin verilmesine öncülük eden Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, önergeyi veren Salih Kapusuz ve diğer milletvekillerine, öner
geye destek veren Anamuhalefet Partisi Lideri Sayın Deniz Baykal'a ve tüm milletvekillerine teşek
kür ediyorum. (Alkışlar) Ayrıca, komisyonumuzun kurulduğu günden bugüne kadar maddî ve 
manevî desteğini esirgemeyerek Meclisimizin her türlü imkânlarını hizmetimize sunan Meclis Baş
kanımız Sayın Bülent Arınç'a şükranlarımı sunuyorum. Bu arada, çok sevgili validelerinin vefatı 
dolayısıyla merhumeye Allah'tan rahmet, Başkanımıza sabırlar diliyorum. 

- 5 4 -



T.B.M.M. B : 13 4 . 11 . 2003 O : 2 

Sayın milletvekilleri, bu kadar geniş alana yayılmış yolsuzluklar konusunda durum tespitini 
eksiksiz yapabilmek için, komisyonumuz, başkanlık divanı seçimlerinin ertesi günü olan 20 Şubat 
2003 tarihinde çok uzun müzakerelerden sonra ittifakla ortaya bir yol haritası koydu; ancak, araş
tırılacak konuların çok geniş olması ve zamanaşımı dolayısıyla, çalışmalarımızı son beş yılla sınır
lı tutmak zorunda kaldık. Komisyonumuz, ortaya koyduğu yol haritasının gereği olarak, devletin 
denetim birimlerinin bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık başta olmak üzere, 
raporumuzun sunuş bölümünde sayılan kişi ve kuruluşlara, toplam olarak 200'ün üzerinde mektup 
göndererek, son beş yıla ait yolsuzluk olaylarına ilişkin ellerinde bulunan her türlü bilgi ve bel
gelerin, öneri ve düşünceleriyle birlikte komisyonumuza iletilmesini talep etmiştir. Bu mektupların, 
maalesef, yarısına yakın bir kısmına cevap gelmiştir. 

Komisyonumuz, görev alanının çok geniş ve kapsamlı olması nedeniyle, kamuoyunda öne çık
mış yolsuzlukla ilgili konuları başlık yapmak suretiyle, 5 alt komisyon oluşturarak çalışmalarını 
sürdürmüştür. Bu çalışmaları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından sağlanan, kendi alanlarında yet
kin ve ihtisas sahibi, çoğunluğu müfettiş olan 50 civarında uzman arkadaşımızla birlikte yaptık. 
Bunun yanı sıra, Türkiye Büyük Millet Meclisi uzmanlarından yararlandık. Ayrıca, gerek görül
düğünde, ilgili akademisyenlerin de görüşlerine başvurduk. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; raporumuzun muhtevasını iki ana başlıkta toplamak müm
kündür. Yolsuzluğun tanımı, alanları, sebepleri ve çözüm önerilerini ihtiva eden konular, 
raporumuzun birinci kısmını oluşturmaktadır, ki, şahsı adına söz alan milletvekili arkadaşımız 
Sayın Nimet Çubukçu'nun özellikle bu konuyu işleyeceklerini düşünüyorum. 

Raporumuzun muhtevasını oluşturan ikinci kısım ise, para, banka, gümrük, sağlık, özelleştir
me, enerji, bayındırlık ve diğer işlemler olmak üzere, yolsuzluğun ekonomik ve sosyal boyutunun 
oluşturduğu dört kısımdan ibarettir. 

Çalışmalarımızı, önyargısız, tam bir tarafsızlık içinde sürdürdük. Ucu kime, kimlere, nereye 
kadar giderse gitsin, istisnasız olarak bütün olayların üzerine cesaretle ve kararlılıkla gittik. Bunun 
bir göstergesi de, Sevgili Ahmet Güryüz Ketenci Beyin de ifade ettiği gibi, çalışmalarımızı kişiler 
merkezli değil, kamuoyuna mal olmuş olaylar merkezli olarak, ilkeli kalmaya özen göstererek sür
dürmüş olmamızdır. 

Böylece, komisyonumuz, herkese eşit mesafede kalarak, hiçbir grubun, şahsın ve sermayenin 
tarafı olmamıştır. (AK Parti sıralarından alkışlar) Yaptığımız işin bilincinde olarak. Türk Milleti ve 
Türkiye sevgisini rehber edindik. Bu vesileyle de, istisnalar dışında, medya başta olmak üzere, top
lumun sağduyu sahibi her kesiminden çok yakın ilgi ve destek gördük. Bu durum, çalışmalarımız
da bize çok büyük bir moral ve şevk kaynağı olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, komisyonumuz, görev süresince, gelen cevaplarla birlikte -Ahmet Bey, 
bunu, 700 olarak, yazdığımız yazılar babında söylediler- 1 400'e yakın yazışma yapmış olup. işleme 
konulmayan müfettiş raporlarının da yer aldığı yaklaşık 600 klasör bilgi ve belge incelemiş, düzen
lenen 41 oturumda 51 kişiyi komisyona davet ederek 120 saat civarında dinleme yapmış; çalış
malarını, mesai mefhumu tanımaksızın, tatil günleri dahil çok yoğun bir şekilde sürdürmüştür. 

Sevgili Kılıçdaroğlu, bu ifadeyi de bilesiniz diye söylüyorum; dinlediğimiz kişileri, komisyon 
üyelerinin teklifleri ve ittifakla kabul etmeleri sonucunda davet ettik; öyle değil mi? 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Evet. 
(10/9) ESAS NUMARALİ MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI AZMİ 

ATEŞ (Devamla) - Peki. teşekkür ederim. 
Çalışma süremizin sınırlı olması başta olmak üzere, imkânlarımız elvermediği için. çok arzu 

etmemize rağmen, bazı kişileri dinleyemedik. 
Değerli arkadaşlar, bu noktada, Sayın Güryüz Ketenci, yerel yönetimlerle ilgili yapmış ol

duğumuz yazışmalara cevap gelmediğinden bahsettiler. Biz, çalışmalarımızda, devletin denetim 
birimlerinin bağlı olduğu, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, Başbakanlık Teftiş Kurulu, 
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MİT Müsteşarlığı başta olmak üzere, bakanlıklar, mevcut 18 siyasî partimizin genel başkanlarına, 
bu işle ilgili olarak aklımıza gelebilecek olan sivil toplum örgütlerinin hepsine, bir formatla birlik
te, mektup gönderdik; siyasî parti liderlerinden sadece İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perin-
çek 4 sayfalık bir cevap gönderdiler; kendilerine, huzurunuzda, teşekkür ediyorum. Onun dışında 
-komisyonda İktidar Partisinin 8, muhalefet partisinin de 4 üyesinin bulunması dolayısıyla, nasıl ol
sa, biz, Genel Başkanımızla, CHP'li üyeler de kendi Genel Başkanlarıyla devamlı görüşme halinde 
olup, onların arzu ettikleri görüşleri komisyonumuza taşıyabildikleri ümidi içinde, öyle 
düşünüyorum- İktidar ve Anamuhalefet Partisi liderlerinden de cevap gelmedi. 

Bunun dışında, cevap gelmeyen yerler sadece yerel yönetimler olmadı; hepiniz hatırlayacak
sınız, bu Meclis açıldığı günlerde, Türkiye'nin gündemine oturan kamu kurum ve kuruluşlarındaki 
kamu vakıflarıyla ilgili olarak, insanımıza 6 000 000 000 - 7 000 000 000 dolarlık yıllık maliyeti 
olan bu vakıflarla ilgili olarak da komisyonumuza en ufak bir bilgi gelmedi. 

Ayrıca, 21 inci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisince kurulan ve bir parti dışında ittifakla 
hazırlanan YÖK Araştırma Komisyonu raporunda isimleri geçen bazı üniversite rektörleri ve YÖK 
Başkanı başta olmak üzere, üniversitelerle ilgili taleplerimize de bir cevap gelmedi. Kaldı ki, burada 
işi polemik konusu yapmak istemiyorum, kişiselleştirmek istemiyorum; ama, YÖK ve İstanbul 
Üniversitesi merkezli kurulan bu komisyonun neticelendirdiği raporda, İstanbul Üniversitesi Rek
törü Sayın Kemal Alemdaroğlu'yla ilgili, keyfî ve hukukdışı uygulamaları, görevi ihmal ve suiis
timali dolayısıyla 5 suç duyurusunda bulunulmuş; ayrıca, görevi ihmal ve suiistimalleri, keyfî ve 
hukukdışı uygulamaları, ihaleye fesat karıştırmaları dolayısıyla da -o iddia dolayısıyla, o tespit 
dolayısıyla da- YÖK Başkanı Sayın Gürüz hakkında da 7 ayrı suç duyurusunda bulunulmuş ol
masına rağmen, komisyonumuza bu üniversitelerle ilgili de bilgi gelmedi. Bilahara, Sayın YÖK 
Başkanı, başkanlığını yaptığı YÖK Genel Kuruluna Millî Eğitim Bakanı başkanlık yaparak, kendi 
iç denetim mekanizmalarını harekete geçirerek "savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına gerek 
yoktur" gibi bir ifadeyle, bir değerlendirmeyle aklandığını söylüyorlar; o da kendi takdirleridir. 

NURETTİN SÖZEN (Sivas) - YÖK Yasası... YÖK Yasası... Yasal... 
(10/9) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI AZMİ 

ATEŞ (Devamla) - Onun gereği olarak.., 
Sayın Hocam, 2547 sayılı YÖK Yasasının kendilerine tanıdığı iç denetim mekanizmaları 

dolayısıyla... 
NURETTİN SÖZEN (Sivas) - Söyledikleriniz geçen yasama dönemine ait; bu dönemi ilgilen

dirmiyor. Niye karıştırıyorsun?... 
(10/9) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI AZMİ 

ATEŞ (Devamla) - Sevgili Hocam, müsaade eder misiniz... Ben diyorum ki. bu kurumlarla ilgili de 
bilgi gelmedi. 

NURETTİN SÖZEN (Sivas) - Gelmez; çünkü, bitti o, geçen yasama döneminde bitti ve aklan
dılar. (AK Parti sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın Sözen, konuşmacıyı dinler misiniz. 
NURETTİN SÖZEN (Sivas) - Dinliyorum efendim; ama, yalan söylüyor! 
(10/9) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI AZMİ 

ATEŞ (Devamla) - Sayın Sözen, aklama, yargı nezdinde olmadı. 2547 sayılı Yasanın kendilerine 
tanıdığı iç denetim mekanizmalarını işleterek oldu. 

NURETTİN SÖZEN (Sivas) - O da yasa gereği, tabiî... 
(10/9) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI AZMİ 

ATEŞ (Devamla) - Gönlüm isterdi ki, bunu yargı önünde de takviye etselerdi.(AK Parti sıraların
dan alkışlar) 
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NURETTİN SÖZEN (Sivas) - Hukuk devleti burası. 
(10/9) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI AZMİ 

ATEŞ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, ben Sayın Hocamı tanıyorum, o da beni tanıyor. 
NURETTİN SÖZEN (Sivas) - Ama, karalama... 
(10/9) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI AZMİ 

ATEŞ (Devamla) - Karalamayla alakası yok; Sayın Hocam, bir durum tespiti olarak ortaya 
koyuyorum. 

NURETTİN SÖZEN (Sivas) - Geçmiş dönemden bahsediyorsun; bitti o; çünkü, aklandılar. 
(10/9) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI AZMİ 

ATEŞ (Devamla) - Söylediklerimde yanlışlık varsa, söyleyin. 
NURETTİN SÖZEN (Sivas) - Geçen döneme ait, 21 inci Döneme ait. 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - O zaman bunların da zamanı geçti. 
NURETTİN SÖZEN (Sivas) - 21 inci Döneme aitti. (AK Parti sıralarından gürültüler) 
(10/9) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI AZMİ 

ATEŞ (Devamla) - Sayın Hocam, lütfen, bir dakika... 
BAŞKAN - Sayın Ateş, Genel Kurula hitap eder misiniz. 
Sayın milletvekilleri, konuşmacıyı dinleyelim lütfen. 
Buyurun. 
(10/9) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI AZMİ 

ATEŞ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, kaldı ki, yerel yönetimlerde herhangi bir problem olduğu 
zaman, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu müfettişleri gider, yerinde her türlü incelemeyi yapar; yap
tıkları bu inceleme neticesini belediye meclisine sunarlar. Belediye meclisi ile müfettişin tespitleri 
örtüşüyorsa, bu takdirde paranın tahsili cihetine gidilir. Şayet örtüşmüyorsa, olay. Sayıştaya intikal 
eder; Sayıştay yargıcı da, başta bir denetçinin nezaretinde gerek gördüğü kişileri dinler, savun
malarını alır, buna göre karar verir. 

Bize, mektubumuzla talep ettiğimiz bilgiler ve belgeler doğrultusunda Sayıştaydan da yerel 
yönetimlerle ilgili rapor gelmedi. Sadece, İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle ilgili değil. Ankara'yla 
ilgili değil; İzmir'le ilgili de gelmedi. Adana'yla ilgili de gelmedi. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Niye göndermiyorlar?! 
(10/9) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI AZMİ 

ATEŞ (Devamla) - Dolayısıyla, bu olayı böyle kısır bir siyasî ranta çevirerek değerlendirmemek 
lazım. Böyle bir düşüncenin arkadaşlarımızda olduğunu düşünmüyorum. Aksi takdirde, böyle ufak 
bir düşünce raporumuza gölge düşürür diye düşünüyorum: bu niyeti taşımadıkları için de arkadaş
larımıza teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri: çalışmalarımız esnasında, bankacılık sektörü başta olmak 
üzere, diğer bazı alanlarda ihtiyaç duyduğumuz birçok bilgi ve belgeye -Sevgili Ahmet Güryüz 
Ketenci Beyin de dediği gibi- ticarî sır ve bankacılık sırrı kavramı sebebiyle ulaşamadık. Her 
defasında, 4389 sayılı Bankalar Kanunu başta olmak üzere, diğer bazı yasalar ve İçtüzüğün 105 in
ci maddesindeki sır engeliyle karşılaştık. 

Ayrıca, mercek altına alınan dönemin halen işbaşında bulunan bazı bürokratları, bazen sır kav
ramını gerekçe göstererek bilgi vermediler, bazen de ucu kendilerine dokunabileceği için. ya bilgi 
vermediler ya da bilgi vermede isteksiz davrandılar. Bu durumu teyit eden en çarpıcı örneklerden 
birisi, Merkez Bankası ve BDDK'dan, Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizleriyle ilgili olarak sor
duğumuz sorulara, bankacılık ve ticarî sır nedeniyle cevap alınamamasıdır. 

- 5 7 -



T.B.M.M. B : 13 4 . 1 1 . 2003 O : 2 

En az bunun kadar çarpıcı olan diğer bir örnek de, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından 
el konulan bankalara ilişkin olarak komisyonumuza intikal eden ve Cumhurbaşkanlığı Devlet 
Denetleme Kurulu tarafından düzenlenen raporların ekinde olan bir belgeyle ilgilidir. Hazine Müs
teşarlığınca zamanın Devlet Bakanlığına sunulmuş olan 1 Eylül 1999 tarihli Türk bankacılık sis
temi, sorunlu bankalar ve alınması gereken tedbirler hakkındaki notta, özetle, Türk bankacılık sek
törü irdelenmiş ve malî bünyesi bozuk bazı bankalarla ilgili, mevcut Bankalar Yasası kapsamında 
tedbirler alınması istenmiştir. Bu bağlamda, haklarında tasfiye kararı alınması önerilen, ayrıca Ban
kalar Kanununun 14 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı tedbirlerin uy
gulanabileceği bankalar sayılmıştır. Bu bankalardan, sırasıyla, Pamukbank, Etibank, Bayındırbank, 
Kıbrıs Kredi Bankası, Türk Ticaret Bankası, İnterbank, Bankekspres belirtilmiş iken, söz konusu 
listede olmakla beraber, tarafımıza gönderilen bu bilgi notunda 2 bankanın isminin üzerinin kapatıl
dığı görülmektedir. Bu 2 bankanın malî yapılarındaki sorun olarak, hâkim grup risklerinin yüksek
liği belirtilmiştir. Komisyonumuzca, söz konusu bilgi notunun aslı 24 Nisan 2003 tarihinde 
BDDK'dan talep edilmiş; ancak, adı geçen kurumun 6 Mayıs 2003 tarihli cevabî yazılarında "halen 
faaliyetlerine devam etmekte olan bankaların isimleri, yaşayabilecekleri itibar riski ve 4389 sayılı 
Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin 7 numaralı fıkrası hükmü dikkate alınarak kapatılmıştır" 
beyanı sonucunda, adı geçen bankaların isimlerinin öğrenilmesi mümkün olamamıştır. 

Şayet, BDDK, bankaların üçlü denetim raporları başta olmak üzere, komisyonumuzun talep et
tiği bilgi ve belgeleri göndermiş olsaydı, daha sonra üstünün kapatıldığını öğrenmiş olduğumuz 
İmar ve Adabankta yaşanan süreçle ilgili tedbirler en az iki ay öncesinden alınmış olacaktı. Böy
lece. bu bankaların hem milletimize maliyeti bu boyutlara ulaşmayacak hem de banka mudileri bu 
denli sıkıntıyı çekmeyeceklerdi. 

Bu tespitlerimizden de anlaşılacağı üzere, sır kavramı dolayısıyla delil niteliğinde olan ve çalış
malarımız açısından çok önem arz eden birçok belgeye ulaşamadık. Bu ve benzeri nedenlerden 
dolayı bazı konulan da yeterince inceleyemedik. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu tespitlerimizden de anlaşılacağı üzere, sır kavramı 
komisyonumuzun önünde bir engel olarak, çalıştığımız sürece durdu. Sır kavramıyla ilgili tespiti, 
en güzel, Max Weber şu veciz sözüyle ifade etmektedir: "Yasal gizlilik kavramı bürokrasinin önem
li bir keşfidir. Bürokrasi hiçbir şeyi gizlilik kadar fanatik şekilde savunmaz." 

Sayın milletvekilleri, inancım odur ki. hükümetimiz. Bilgi Edinme Hakkı Kanununu çıkardığı 
gibi. sır kavramıyla ilgili düzenlemeyi de en kısa zamanda yapacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; raporumuzu aylarca süren çok yoğun müzakereler 
sonucunda hazırladık. Yanlış yapmamak için aynı konuyu saatlerce, hatta defalarca tartıştığımız ol
du. Sonuca şartlanmadan, ucunu açık tutarak, ortak aklın üretimi sonucu ortaya çok güzel bir rapor 
koyduğumuza inanıyorum. 

CHP'li komisyon üyesi 4 arkadaşımızın raporumuza yazdıkları karşı oy yazısındaki "komis
yonumuz büyük bir uyum içinde çalışmış. Türkiye'nin karşılaştığı bu büyük sorunla mücadelede 
kararlı bir tutum izlemeye çaba harcamıştır. Özellikle komisyonumuz başkanının yansız tutumu ve 
komisyonun uyumlu çalışmasındaki katkısını vurgulamayı bir görev biliriz" ifadesi de bu inancımı 
teyit etmektedir. 

Bu vesileyle arkadaşlarıma şükranlarımı arz ederken. Sayın Ahmet Güryüz Ketenci Beyin 
"komisyon çalışmalarına başlarken CHP'li bir üyeyi de Başkanlık Divanına almış olsalardı çok iyi 
olurdu" ifadelerini hatırlatarak... 

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Daha demokratik olurdu. 
(10/9) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI AZMİ 

ATEŞ (Devamla) - ...diyorum ki. komisyon üyesi arkadaşlarımız demokratik tercihlerini bu is-
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tikamette kullandılar. Ama, devamında da diyorum ki, eğer CHP'li üyelerden bir arkadaşımız 
komisyonun başkanlık divanında olsaydı, daha şık olabilirdi belki. 

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Hiç tartışmasız şık olurdu. 
(10/9) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI AZMİ 

ATEŞ (Devamla) - Ama, komisyonun çalışmalarında ortaya konulan özgürlük ortamından daha faz
la bir özgürlük ortamına kavuşacağımızı düşünmüyorum. Bunu da teyiden, komisyon üyesi ar
kadaşlarımızdan, hukukçu, Artvin Milletvekili Sevgili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, bir gün, bana "Baş
kanım, ben, bu komisyon çalışmalarından önce, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Batı par-
lamentolarındaki kıyasıya mücadeleleri, müzakereleri özlüyordum; bu komisyon çalışmaları 
sonucunda, bu özlemim, artık, gölgede kaldı, sumenaltı oldu" demiş olmaları, benim için ayrıca bir 
moral kaynağı olmuştur ve bu vesileyle de, arkadaşımıza teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, raporumuzdaki tespitlerimizi çok güçlü belgelere ve hukukî gerekçelere 
dayandırmaya özen gösterdik. İhtiyaç hissedildiğinde, konularında ihtisas sahibi hukukçu ve 
akademisyenlerin görüşlerine başvurduk. Araştırma komisyonu olmamıza rağmen, âdeta, kılı kırk 
yararak, çok dikkatli, temkinli ve sağduyulu davrandığımıza inanıyorum. Bu hassasiyetlerimizin en 
tipik delillerinden biri olarak, kütlü pamuk desteklemesi olayını gösterebilirim. 1993 yılında, Tan
su Çillerin Başbakanlığındaki 50 nci Hükümet döneminde. Bakanlar Kurulu kararıyla. 233 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine dayalı olarak, kütlü pamuk üreticisine kilog
ram başına 3 000 TL destekleme primi verilmesi kararlaştırılmıştır. Üreticilere, birlikler aracılığıy
la, fatura karşılığında, bu primleri ödeme görevi Ziraat Bankasına verilmiştir. Bankanın prim 
ödemeleri için gerekli finansmanı sağlaması ve oluşan zararın daha sonra görev zararı olarak 
Hazineden alınması öngörülmüştür. 

Banka, 1993-1994 yıllarında, pamuk üreticilerine yaklaşık 4.6 trilyon lira destekleme primi 
ödemesi yapmıştır. Söz konusu kararnameye göre. bankanın üreticiye yapmış olduğu ödemenin tam 
karşılığı, en geç ödemeyi izleyen yıl bankaya yapılması gerektiği halde. Hazinece 1994 yılında 
sadece 200 milyar ödeme yapılmıştır. 

Diğer taraftan, banka, nakit olarak tahsil edemediği bu alacağına karşılık, yüklü miktarda ban
ka ve sigorta muamelesi vergisi ödeme yükümlülüğüyle karşı karşıya kalmıştır. 

Banka, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olarak, alacağına karşılık çok yüksek 
oranda bileşik faiz uyguladığından. Hazinenin bankaya başlangıçta 4,6 trilyon: yani. 315 000 000 
dolar civarında olan borcu, 2001 yılı sonunda 13.2 katrilyon liraya, yaklaşık 20 milyar dolara ulaş
mıştır. Bu durumda, nominal tutarlar üzerinden Hazinenin bankaya karşı yükümlülüğü, bankanın 
Hazine adına ifa ettiği görevin tam 2 831 katıdır. 

Sayın milletvekilleri, bankaya 1997-1998 yıllarında. Hazinece nakit olarak toplam 161 trilyon 
liralık geri ödeme yapılmasına rağmen, 2001 yılında 11,4 katrilyona ulaşan bakiye borç. 30 Nisan 
2001 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla, bankaya Hazine kâğıdı verilerek, iç borca dönüştürülmüş
tür. Bu uygulamanın ciddî ölçüde yolsuzluk içerdiğinin bir göstergesi de. üretim ve destekleme 
arasındaki farktır. Dünya Tarım ve Gıda Örgütünün verilerine göre. Türkiye'nin 1993 yılı pamuk 
üretimi 602 000 tondur. Bu üretim miktarının tamamına prim verilecek olsa. Ziraat Bankası tarafın
dan. kilogram başına 3 000 liradan toplam 1.8 trilyon lira destekleme primi ödenecekti. 

Oysa. Banka. 4,6 trilyon lira ödediğini beyan etmektedir ki. bu tutar, 1 500 000 tonu aşan bir 
pamuk üretimine karşılık gelir. Destekleme primi ödenen pamuk miktarı. Türkiye'nin 1993 yılı top
lam üretiminin 2,5 katıdır. Dolayısıyla. 13.2 katrilyona ulaşmış olan görev zararı borcunun yaklaşık 
9 katrilyon liralık kısmı, yolsuzluktan doğan gerçekdışı desteklemenin faizidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu uygulama, öncelikle. Ziraat Bankasının ciddî ve çok 
uzun süreli nakit sıkıntısına düşmesine neden olmuştur. Bankanın likidite krizine girmesine yol açan 
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bu uygulama, 2001 krizini tetikleyen ana etkenlerden biridir. Bu vahim olayı bütün boyutlarıyla 
raporumuzda ortaya koymamıza rağmen, sorumluları hakkında, maalesef, hiçbir talepte 
bulunamadık; çünkü, söz konusu ödemelerin başlangıç tarihi itibariyle zamanaşımına uğrama ih
timalinin yanında, doktrinde ve Anayasa Mahkemesi kararlarında, Bakanlar Kurulunun karar ve ic
raatlarında siyasî sorumluluğu olmasına karşın, ortak cezaî sorumluluğunun bulunmadığının belir
tilmesinden dolayı, bu konuyla ilgili olarak Meclis soruşturması açılması talebinde bulunamadık. 

Sonuç olarak, bu korkunç olay, ülkemizin kaynaklarının, beşikteki tüysüzün hakkının nasıl peş
keş çekildiğinin, aynı zamanda, ülke insanımızın açlığa, sefalete, yoksulluğa mahkûm edilişinin siz
ce de apaçık bir delili değil midir? 

Sayın milletvekilleri, çalışmalarımız neticesinde, Meclis soruşturması açılması kanaatinin 
oluşmasında ne kadar hassas davrandığımızın diğer çok önemli bir delili olarak da -Sayın Elek-
dağ'ın da bahsettiği gibi- enerji politikalarıyla ilgili talebimizi gösterebiliriz. 

Çalışmalarımızı tamamlayıp raporumuzu teslim ettikten sonra, enerji politikalarıyla ilgili 
olarak, 28 Nisan 2003 tarihli Hazine Müsteşarlığı ve Temmuz 2003 tarihli Cumhurbaşkanlığı Dev
let Denetleme Kurulu raporları Komisyonumuza ulaşmıştır. Bu iki raporu inceledikten sonra, ener
ji politikaları ile doğalgaz uygulamaları konularının birleştirilerek, ilgili bakanlar hakkında Meclis 
soruşturması açılması kanaatimiz daha da pekişmiştir. 

Hazine Müsteşarlığının düzenlediği raporda, yüksek fiyatlı ve uzun dönemli, Hazine garantili 
alımların hem Elektrik Piyasası Kanunuyla öngörülen piyasa yapısına uymadığı hem de önemli 
maliyetlere neden olduğu kaydedilerek, şu hususların altı çizilmektedir: 

Yap-işlet, yap-işlet-devret, işletme hakkı devri ve mobil santral uygulamaları nedeniyle özel 
şirketlere 2020 yılına kadarki dönemde toplam 70 ilâ 100 milyar dolar tutarında ödeme yapılacak 
olması, ülkemiz açısından önemli finansman riskine yol açacaktır. 

Bu meyanda, raporda, 2003-2019 dönemi için, yüksek fiyatlı, garantili elektrik alım sözleşmeleri 
nedeniyle, Hazinenin, fazladan 19 milyar dolar ödeyeceği hesaplanmaktadır. Ayrıca, Hazine, aynı 
dönemde, take or pay (al ya da öde) şartı kapsamında, doğalgaz arz fazlası nedeniyle, ilave malî yük 
olarak 14 milyar dolar ödeyecektir. Yani, elektrik ve doğalgaz için önümüzdeki onyedi yıllık dönem
de. Hazinece, fazladan, asgarî 33 milyar dolar civarında ödeme yapılacağı mütalaa edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, ayrıca, önümüzdeki sekiz on yıllık dönemde elektrik arz fazlası olacağı, 
bu nedenle, Elektrik Üretim AŞ'nin üretim kapasitesinin ortalama yüzde 40'ının atıl kalacağı dik
kate alındığında, milyarlarca dolar tutarında fırsat maliyetiyle karşılaşılacağı ve 2010 yılına kadar
ki dönemde alım garantili sözleşmeler ve hızla yaygınlaşan otoprodüktör uygulamaları nedeniyle. 
kaçınılmaz olarak belirgin bir arz fazlası doğacağı ifade edilmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; komisyonumuzca doğalgaz uygulamalarıyla ilgili olarak 
yapılan tespitler. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu ve Hazine Müsteşarlığı raporlarıyla 
da teyit edilmektedir. Türkiye'nin doğalgaz arz-talep projeksiyonları yapılırken, ülkemizin su. 
kömür ve diğer arz kaynaklan gözardı edilmiştir. Doğalgazla çalışan birçok elektrik santralı ön
görülmüş, ülkemizin doğalgaz ihtiyacı gereğinden fazla planlanarak, toplam 68 milyar metreküplük 
doğalgaz alım anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmaların çoğunda take or pay (al ya da öde) şartına 
yer verilmiştir. 

Ayrıca, 15 Aralık 1997 tarihinde Rusya ile imzalanan Mavi Akım Anasözleşmesinin ek-
protokolünün 4 üncü maddesinde "Rusya Federasyonundan Türkiye Cumhuriyetine sevk edilen 
doğalgaz, tarafların karşılıklı mutabakatı olmaksızın üçüncü ülkelere ihraç edilemeyecektir" hükmü 
yer almıştır. Bu durumda. Rusya. Türkiye'nin doğalgaz pazarında hâkim güç haline gelmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri: 10 Aralık 1996 tarihinde Gazexport ile henüz tüzelkişilik 
kazanmayan Turusgaz'ın müstakbel ortakları, aralarında, Rusya'dan batı hattı üzerinden alınacak 
ilave doğalgazın fiyatını formüle bağlayan bir anlaşma yapmışlardır. 
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Dönemin Enerji Bakanı Sayın Cumhur Ersümer ile Gasprom Yönetim Kurulu Başkanının im
zalarını taşıyan 29 Ağustos 1997 tarihli Mavi Akımın önanlaşmasında, Mavi Akım hattından alınacak 
doğalgaz fiyatının, 10 Aralık 1996 tarihinde Gazexport ile Turusgazın müstakbel ortakları tarafından 
imzalanan kontrattaki fiyat formülündeki fiyattan daha yüksek olamayacağı hükme bağlanmıştır. Bu 
durum 24 Eylül 1997 ve 3 Ekim 1997 tarihlerinde taraflarca imzalanan mutabakat zabıtlanyla teyit 
edildiği gibi, 15 Aralık 1997'de imzalanan Mavi Akım Anasözleşmesinde de yer almıştır. 

12 Ocak 1998'de Turusgaz tüzelkişilik kazandıktan sonra, aynı taraflar arasında 18 Şubat 1998 
tarihinde imzalanan ekmektupta, 10 Aralık 1996 tarihli anlaşmadaki formül değiştirilerek, bunun yerine, 
aynı tarih, aynı seri numaralı, imzaları farklı yeni bir fiyat formülü konulmuştur. Bu sahte formülün uy
gulamaya konulmasına imkân sağlayan ekmektupta, dönemin Enerji Bakanı sıfatıyla Sayın Cumhur Er-
sümer'in imzası bulunmaktadır. Bu skandalin ülkemize toplam maliyeti 388 000 000 dolardır. 

Sayın milletvekilleri, bu formül değişikliği. Mavi Akım hattından alınacak gaz için de uy
gulanırsa, ülkemiz tarafından sözleşme süresince yaklaşık 10-15 milyar dolar fazla ödeme yapıl
ması söz konusu olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 2001 yılında imzalanan zeyilnameyle Turusgazdan alınan 
8 000 000 000 metreküp gazın 500 000 000 metreküpü çıkarılarak yeni bir anlaşmaya konu edil
miştir. Yirmiiki ay gecikmeli olarak Eylül 2002'de yapılan fiyat indirimi kapsamına 500 000 000 
metreküplük doğalgaz alınmadığı için, bunun fiyatı yüzde 6 oranında pahalı kalmıştır. Bu işlemin 
ülkemize maliyeti 166 000 000 dolardır. Böylece, aynı borudan alınan doğalgaz için üç ayrı fiyat 
uygulanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, burada çok önemli diğer bir hususu vurgulamak istiyorum: 12 Ocak 1998'de 
tüzelkişilik kazanan Turusgaz; yüzde 45'i Gazexport, yüzde 35'i BOTAŞ, yüzde 20'si Gama ortak
larından oluşmaktadır. Burada sorulması gereken en önemli hususlardan biri de, Turusgazın ortak
ları ile bu ortakların sahip oldukları hisse oranlarının tespitinin hangi kıstaslara göre yapıldığıdır. 
Ayrıca, Gama şirketine ait yüzde 20 hissenin yüzde 4,4'ü hamiline yazılmıştır. 

Çalışmalarımız esnasında komisyona davet ettiğimiz, söz konusu anlaşmada imzası bulunan il
gili bakan ve genel müdüre, hamiline yazılı bu hisselerin kime veya kimlere ait olduğunu sor
duğumuzda cevap alınamamıştır. 

Bilahara, raporumuzu tamamladıktan sonra, bu hamiline hisselerin 6 Rusa ait olduğu haberleri 
basında yer almıştır. Şimdi, soruyorum: Bu haberler doğru mudur? Doğru ise, bu hisseler hangi 
gerekçeyle bu 6 Rus'a verilmiştir? Yoksa, bunlar, söz konusu hisselerin gelirlerini içeride ve dışarıda 
birilerine aktarmak amacıyla kullanılan paravan isimler ve kukla kişiler midir? Bu hususun mutlaka 
soruşturulması gerekmektedir. 

Bunun yanı sıra, 1986 yılında Rusya ile yapılan 6 milyar metreküplük doğalgaz anlaşmasına 
göre alınacak gazın bedelinin yüzde 70'inin mal karşılığı ödenmesi öngörülmüştü. 24 Mart 1994 
tarihli anlaşmayla bu şart ortadan kaldırılarak, doğalgaz bedelinin nakit ödenmesi kararlaştırılmış
tır. Böylece, ülkemiz ihracat potansiyeline büyük bir darbe vurulmuştur. Bu işlemin de soruşturul
ması gerekmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Mavi Akım Boru Hattı İhalesinde ise, makul fiyatlarla 
ihalesi yapılan hatlara göre, yaklaşık 75 000 000 dolar kamu zararına yol açılmıştır. 

Sonuç olarak; enerjiyle ilgili olarak söylenebilecekler bunlarla sınırlı olmayıp, bu konular, çok 
detaylı bir şekilde raporumuzda yer almıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Ateş. 
(10/9) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTİRMASİ KOMİSYONU BAŞKANI AZMİ 

ATEŞ (Devamla) - Sayın milletvekilleri, komisyonumuzun çalışmalarında, Türkiye Cumhuriyeti 
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tarihindeki en büyük krizi tetikleyen bankacılık sistemindeki yolsuzluklar konusunda yapmış ol
duğumuz çok önemli tespitlerimizden bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Bunlardan birincisi, herkesin bildiği gibi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen 22 
bankanın Hazineye, dolayısıyla, halkımıza yüklediği maliyeti açıklamak olacaktır. Bu bankaların 
devirleri sırasında, maalesef, kamu zararını artıran yöntem tercih edilmiştir. 

Malî durumu bozulan bu bankalarla ilgili olarak izlenecek iki temel yöntem bulunmaktadır. 
BDDK yönetimi bu bankaların ya iflasını isteyecek ya da ikinci yöntem olarak, banka yönetim ve 
denetimini üstlenecekti. Bankaların iflası yöntemi tercih edilmiş olsaydı, Sevgili Fahrettin Poyraz'ın 
da ifade ettiği gibi, toplam yükümlülük 8,2 katrilyon lirayla sınırlı kalacakken, bankaların yönetim 
ve denetimi üstlenilerek, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devir sırasında 15,7 katrilyon liralık 
yükümlülük devralınmış ve TMSF yönetimi sırasında da 12,9 katrilyon lira ekyük getirilerek, 2001 
yılı sonu itibariyle bu rakam, toplam 28,6 katrilyon liraya ulaşmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu acı faturanın bugünkü tarih itibariyle Hazineye yükü 
de 40 katrilyon liradır. İmar Bankasından gelecek yük, bu rakama dahil edilmemiştir. 

Bu arada, özellikle vurgulamam gereken bir husus da İmarbank ve Adabanka el koyma yön
temidir. BDDK Başkanının da açıkladığı üzere, diğer bankalara uygulanan el koyma yöntemi uy
gulansa idi, bu bankanın diğer yükümlülükleri de Hazinemize yük olacaktı. 

Mevcut varlıklarıyla şu anki TMSF, devasa bir KİT görünümündedir ve bilanço büyüklüğü 
devlet bütçesinin üçte l'ine yaklaşmıştır. Hazinece TMSF'ye aktarılan kaynak, bir yıllık vergi gelir
lerinin neredeyse yarısına ulaşmaktadır. 

Bankacılık sektöründeki ikinci karadelik ise, kamu bankalarına -ki, bunlar Ziraat, Emlak ve Halk 
Bankasıdır- 2001 yılında verilen 23 katrilyon liralık tahvildir. Bu, gayri safî millî hâsılanın yüzde 
12'sini oluşturmaktadır. Bu tutarlarla, 2000 yılı sonunda gayri safi millî hâsılanın yüzde 29'u kadar 
olan içborca, yüzde 40 ilave yük gelmiştir. Nasıl ortaya çıktığı ve ne şekilde yönetildiğini az önce ifade 
ettiğim bu görev zararları, Hazinenin iç borçlanma tarihinde karşılaştığı en ağır durumdur. Kamu ban
kaları aracılığıyla yapılan soygunun da faturası, Hazineye, yaklaşık, şu an, 45 katrilyondur. 

Sayın milletvekilleri, gerek TMSF gerekse kamu bankalarından yapılan soygunların Hazineye, 
daha doğrusu halkımıza bugünkü maliyeti 85 katrilyonu geçmiştir. Bu rakam döviz bazında 60 mil
yar dolar civarındadır. Bu miktar ise. şu an, toplam 61 500 000 000 dolar olan Hazinenin dış borcuna 
eşittir. Şayet bu soygunlar olmasaydı Türkiye Cumhuriyeti Hazinesinin hiç dış borcu olmayacağı 
gibi. bu durumda, ülkemiz, uluslararası yatırım ve fınans kuruluşlarının tuzağına düşmeyecekti. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; komisyonumuzun çalışmaları halka mal olmuş, vurguncu 
ve hortumcu çevreleri derinden sarsmıştır. Bundan sonra artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağına 
inanıyorum. Nereye ve kime kadar uzanırsa uzansın, demokrasi içinde ve hukuk çizgisinde yolsuz
lukların üzerine gidilebileceği somut olarak ortaya konmuştur. Bu nedenledir ki, görev süremizin 
bitmesi sonrasında bile komisyonumuza bilgi ve belge akışı devam etmektedir. 

Bu arada, yolsuzluklarla mücadelede mevzuat ve adlî sistem kaynaklı zaaflar ve çözüm 
önerileriyle ilgili olarak önemli bazı hususların altını çizmek istiyorum. 

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile 
nüfuz ticaretini önlemek amacıyla çıkarılmış olan 2531 sayılı Kamu Görevinden Ayrılanların 
Yapamayacakları İşlere Dair Kanunun boşlukları giderilerek çok etkin bir şekilde uygulanması 
gerekmektedir. 

Yine, yolsuzlukla ilgili suçlarda müeyyide ve zamanaşımı süreleri yetersiz kalmaktadır. Bu 
itibarla, yolsuzlukla ilgili suçlarda yaptırımlar caydırıcı hale getirilmeli, zamanaşımı süreleri, soruş
turma ve kovuşturmalarına yetecek kadar uzun tutulmalıdır. 

Bilirkişi kurumu yozlaşmış olup, yeniden düzenlenmelidir. 
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Ayrıca, mevzuatımızda karapara aklama suçunun kapsamı belli suçlarla sınırlı ve dar olup, 
mutlak surette yeniden düzenlenmelidir. 

Adlî yargıda, ekonomik ve malî suçlar alanında uzlaşma eksikliğinin ivedi olarak giderilmesi 
gerekmektedir. 

BDDK bankacılık sistemini denetlemekte yetersiz kalmakta olup, BDDK, işlemleri, denetimi 
ve sektörü gözetim açısından özerk olmalı; fakat, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Sayıştay 
tarafından çok dinamik bir şekilde denetime tabi tutulmalıdır. Ayrıca, diğer gelişmiş ülkelerde ol
duğu üzere, TMSF. BDDK'dan ayrılarak, kamu denetimine alınmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; AK Parti İktidarının sürdürmekte olduğu, toplumumuzun 
ihtiyaç ve beklentileri ile çağın ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan mevzuat reformu çalışmaları, 
cumhuriyet tarihimizin en önemli hamlelerinden biridir. Söz konusu hukuk reformu kapsamında. 
milletvekili dokunulmazlıkları ve devlet memurları için izin sistemi dahil, yargılamada ayrıcalık an
lamına gelen tüm düzenlemelerin çağdaş ve evrensel normlara uygun hale getirilmesi gerektiğini 
düşünmekteyim. Yolsuzlukla mücadele, eğitime ağırlık verilmesiyle etik kuralların oluşturulması ve 
hayata geçirilmesi başta olmak üzere, her alanda kararlı ve topyekûn bir seferberlik gerektirmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; raporumuz incelendiğinde görülecektir ki, komis
yonumuzun bazı tespitleri erken uyarı sistemi gibidir ve dikkate alındığı takdirde birçok yolsuz
luğun tekrarı önlenecektir. Raporumuzda yer aldığı üzere, Yazar Robert Klitgaard yolsuzluğu şöy
le formüle etmektedir:"Yolsuzluk = tekelci yapılar + tek başına karar alma yetkisi + hesap ver
memedir." Ülkemizdeki yönetim anlayışı, genel olarak bu ifadeyle örtüşmektedir. Buna karşılık 
olarak, yolsuzlukla mücadele etmeyi de formüle edecek olursak, "yolsuzlukla mücadele = hukukun 
üstünlüğü + saydamlık + hesap verebilirlik + çoğulculuk ve katılımcılık" olarak ifade edebiliriz. 

Bu tespitlerimize göre. yolsuzlukla mücadelede başarılı olabilmek için, öncelikli olarak, ül
kemizin kanun devletinden, hukukun üstünlüğüne dayalı, açık. şeffaf, hesap verebilir bir yönetime 
kavuşması lazım. Diğer bir ifadeyle, Türkiye'nin, anayasal devlet ile demokratik devletin bir sen
tezi olan anayasal demokrasi yönetimiyle buluşması gerekir. 

Ayrıca, yolsuzluğa ev sahipliği yapan bürokrasi ayağını bu tehlikeden kurtarıp çok daha 
dinamik ve verimli hale getirebilmek için, ülkemizin, bürokratik devletten demokratik hukuk dev
letine geçişini gerçekleştirmek zorundayız. Böyle bir yönetimde, şeffaflık ve hesap verebilirlik an
layışı hâkim olacaktır. Hiç kimse, gizlilik sırrının arkasına sığınamayacaktır; çünkü. Wilson'un söy
lediği gibi, "şeffaflık, politikayı temizleyecek ilaçlardan birisidir. Hiçbir şey şeffaflık kadar 
politikadaki kötü uygulamaları tedavi edemez." 

Sonuç olarak, ülkemizi çok arzu edilen böyle şeffaf bir yönetime kavuşturabilmek için "cum
hurun yönetimi" demek olan cumhuriyetle, meşruiyetinin kaynağı halk olan demokrasiye uyumlu, 
güzel bir evlilik yaptırmalıyız. Böyle bir evliliğin mahsulü de çağdaş, demokratik bir hukuk devleti 
olmalıdır. Biz, ülkemizde hukuku 70 000 000 insanımız için istiyoruz. Aynı zamanda, tarihte hak ve 
adalet uygulamalarının en parlak örneklerini ortaya koymuş bir milletin mensupları olarak, hukuku, 
insan haklarını, insanımız öncelikli tüm insanlık için istiyoruz. Çalışmalarımızda hâkim olan bu 
düşünce dolayısıyladır ki, beğendiğinize inandığımız böyle çok güzel rapor ortaya çıktı. 

Çok yoğun bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkan bu rapora Yüce Meclisin sahip çıkacağı 
inancıyla, sizlere sevgi ve saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ateş. 
Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 20.26 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.40 

BAŞKAN : Başkanvekili Sadık YAKUT 
KATİP ÜYELER : Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale), Suat KILIÇ (Samsun) 

BAŞKAN - 13 üncü Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 
266 sıra sayılı (10/9) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun raporu üzerindeki 

görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
1. - Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ve 25 Milletvekilinin, Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sos

yal ve Ekonomik Boyutlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açıl
masına İlişkin Önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/9) (S. Sayısı: 266) (Devam) 

BAŞKAN - Hükümet?..Yerinde. 
Komisyon?.. Yerinde. 
Söz sırası, şahısları adına söz talebinde bulunan, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nda. 

(CHP sıralarından alkışlar) 
Buyurun Sayın Kılıçdaroğlu. 
Konuşma süreniz 20 dakikadır. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, bugün, Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından da çok önemli bir toplan

tı yaptığımız kanısındayım; çünkü, Türkiye, son yirmi yirmibeş yılında ciddî yolsuzluk olaylarıyla 
karşı karşıya geldi, tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı bir avuç insan tarafından alınıp götürüldü ve yıl
lar yılı bunun hesabını soramadığımız gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, maalesef, yolsuzluk 
olaylarını aklayan bir kurum olma görüntüsünü toplumda sergiledi. Bunun getirdiği çok önemli bir 
değişiklik, kamuoyunda yapılan itibar yoklamalarında, Parlamentonun, siyaset kurumunun ve 
politikacıların en az güvenilir kurumlar ve kişiler olarak karşımıza çıktığıdır. 

Bu raporun, bütün eksikliklerine karşın, bugüne kadar yazılmış en iyi raporlardan olduğunu, 
özellikle "Öneriler" bölümünün İktidar Partisi tarafından gözardı edilmemesi gerektiğini düşünüyor 
ve bu önerilerin, bir an önce, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine getirilmesini Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak istiyoruz. Neden, değerli milletvekilleri; yolsuzlukla mücadele bir sistem oluş
turmaktır; sistem açıksa, yolsuzlukla mücadele edemezsiniz; eğer, yolsuzlukla ilgili bir sistem 
kurabilirseniz, o zaman sorunu çözebilirsiniz. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, Komisyonumuzun Başkanı Sayın Azmi Ateş, oldukça güzel ve 
özverili bir çalışmayı başlatan ve kendisine. Komisyonun bütün üyelerinin saygı duyduğu gibi, 
benim de saygı duyduğum, özverili çalışmamıza ortam hazırlayan bir başkanımız. Burada, yerel 
yönetimlerle ilgili pek çok bilginin komisyona ulaşmadığını söyledik; ama. Sayın Azmi Ateş dedi 
ki: "Sadece yerel yönetimler değil, örneğin, YÖK konusunda da bilgi gelmedi, Sayıştay konusunda 
da bilgi gelmedi, Sayıştaydan da bilgi gelmedi." 

Değerli milletvekilleri, Sayıştay Başkanımız, daha geçen gün, Plan ve Bütçe Komisyonunda 
yaptığı bir açıklamada kamu alanını tanımadığını ifade etti "böyle bir alan tanımam, ne demek 
oluyor kamu alanı" dedi. Sayıştay Başkanı, kendisini ve Sayıştayı kamu alanı dışında bir alan gör
düğü için, elbette, Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi vermeyecektir, böyle bir özgürlüğü ken
disinde görecektir. (CHP sıralarından alkışlar) 

- 6 4 -



T.B.M.M. B : 13 4 . 11 . 2003 O : 3 

Değerli arkadaşlar, yerel yönetimlerle ilgili, son beş yıllık gazeteleri açın. yerel yönetimlerdeki 
yolsuzlukların normal hükümetlerin yaptığı yolsuzlardan çok daha fazla olduğunu göreceksiniz. 
Yerel yönetimlerle ilgili yolsuzluk dosyaları acaba komisyona niye gönderilmedi ve bunlar nasıl 
ayıklandı? Ben size açıklayayım. Bütün yolsuzluk dosyaları, bakanlıklarda bir kişiye, müsteşarlara 
gönderildi ve o komisyonlardaki yerel yönetim dosyalan ayıklandı, diğer dosyalar komisyona gön
derildi. Ben, bir televizyon programında, komisyonun, bir anlamda, hükümet tarafından yönlen
dirildiğini söylediğim zaman. Sayın Başkanımız, bana üzüntülerini ve bunun doğru olmadığını 
ifade etti. Burada, açıklıkla, bir kez daha söylüyorum. Arkadaşlar, yerel yönetimlerdeki yolsuzluk 
dosyalarının Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmemesi, istenmesine karşın gönderilmemesi 
ve bunların hükümet tarafından özenle saklanması. Yolsuzluk Komisyonunun, bir anlamda, 
hükümet tarafından yönlendirildiğinin çok açık ve net bir kanıtıdır, bunun başka bir izahı yoktur. 

TUNCAY ERCENK (Antalya) - Damar tıkanmış orada... 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlar, başka bir konuya geliyorum. 

Bakın, bu raporda, soruşturulmasını istediğimiz kişilerin hemen hemen tümü diğer partilerden; 
Adalet ve Kalkınma Partisinden kimse yok. CHP'den de kimse yok. diğerleri... Ne diyoruz: 
"Asalım, keselim, her şeyi yapalım." Yapacağız, buradan soruşturma komisyonları da çıkacak: ama. 
işin ucu ne zaman ki iktidar kanadına doğru hafif dokunuyor, orada, bütün şeyler duruluyor, objek
tif davranılmıyor. Bakın, siyasî ahlak yasası kaç aydır Parlamentoda bekliyor. Siyasî ahlak yasası 
gündeme gelmiyor. Niçin gündeme gelmiyor? Siyasî ahlak yasası gündeme gelse, bugün hükümet
te görev yapan üç bakanın derhal görevlerini bırakması lazım. Neden mi? Bakın değerli milletvekil
leri, bir bakan düşünün bir kulüp hakkında soruşturma açıyor, o kulüp gidiyor, bakanın avukat olan 
oğlunu bulup, kendisini ayda 7 500 000 000 liraya danışman olarak getiriyor. Bu bakan demokrasi 
kültürü gelişmiş bir ülkede bakanlık yapabilir mi. yapamaz: ama bizde yapıyor. 

Yine bir bakan düşünün, daha önce bir şirkette genel müdürlük yapıyor, sonra ayrılıyor siyasete 
giriyor, geliyor bakan oluyor ve bir süre sonra bir kuruma ait gemiyi o şirkete kiralıyor, o şirket de 
tutup bakanın oğluna 200 000 euro borç veriyor. 

SERACETTİN KARA YAĞIZ (Muş) - Cevabı verildi açıklandı, bunları tekrar tekrar gündeme 
getirmeyin. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Hayır hayır: borç veriyor. 
Şimdi bakın, Almanya'da düşük faizli kredi aldı diye bir bakan, daha doğrusu bir milletvekili 

düşük faizli kredi aldı diye görevinden istifa etti. bizde duruyor değil mi arkadaşlar, duruyor. 
Yine başka bir örnek olay vereyim size. Bir kişinin mal varlığı hakkında soruşturma açılıyor. 

Mal varlığı konusunda rapor cumhuriyet savcılığına geliyor, cumhuriyet savcılığı iddiavı ciddî 
görüyor, dava açıyor, bilirkişiye gönderiliyor, bilirkişi de "evet haksız mal edinme vardır burada" 
diyor. Sonra ne hikmetse, önce savcı görevden alınıyor, başka bir yere verilivor. başka bir savcı 
getiriliyor, sonra dosya ikinci bilirkişiye gönderiliyor, oradan da yolsuzluk yoktur dive ikinci bir 
rapor geliyor. Gelen yeni savcı beraatını istiyor, burada suç yoktur diyor. Hazine avukatı herhangi 
bir şey söylemiyor. Hâkim de beraatına karar veriyor ve olay Yargı tay a bile gitmiyor. 

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Yargıtaya gidiyor mu'? 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Hayır Yargıtaya gitmiyor. Yargı tav ı da kesiyorlar. 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Çünkü Hazine avukatı temyiz etmedi. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Hazine avukatı olayı Yargıtaya götürmüyor. Ben 

bunu bir soru önergesiyle sordum, dedim ki. acaba bir Hazine avukatı bugüne kadar hangi dav alan 
Yargıtaya götürmemiş? Gelen yanıt şu arkadaşlar: "Bizde böyle bir istatistik yoktur." ()\sa. ben. 
bunu gayet iyi biliyorum eski bir maliyeci olarak. Hazine avukatları bütün davaları Yargıtava 
götürürler ve bu Hazine avukatı da bir süre sonra emekli oldu. 
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Değerli arkadaşlarım, bir şeyi yapacaksak, kararlılıkla ve sonuna kadar götürmeliyiz; ama, ne 
diyor Sayın Başkanımız: "İşin ucu nereye dokunursa dokunsun." İşin ucu diğer partilere dokunduğu 
zaman yapıyoruz maalesef. Bunu üzülerek söylüyorum; ama. gerçek bu. 

Şimdi, bakın, ticarî sırdan hepimiz şikâyet ettik, Sayın Ketenci de şikâyet etti. Sayın Baş
kanımız da şikâyet etti. "Efendim ticarî sır yüzünden pek çok şeye ulaşamadık." 

Bakın, değerli milletvekilleri, bizim bir değerli milletvekilimiz, Meclis İçtüzüğünde ticarî sır
la ilgili olarak bir değişiklik önergesi verdi ve aylardır bekliyor. Samimîyseniz, getirin bunu, 10 
dakika içinde çözülecek, ticarî sır olayı da Türkiye Büyük Millet Meclisi açısından sır olmaktan 
çıkacak; ama, biz bunu yapmıyoruz, buraya geliyoruz "efendim biz ticarî sır yüzünden bazı şeylere 
ulaşamıyoruz" diyoruz. Hayır efendim, bu Parlamento, olayı ciddî tuttuğu takdirde, her türlü bil
giye. belgeye, yasasını hazırlayarak ulaşabilir. 

Değerli arkadaşlar, bir başka konu şu: Biz diyoruz ki. yolsuzlukları ortaya çıkardık; doğrudur. 
Aslında, bu yolsuzlukların hiçbirini bu Komisyon ortaya çıkarmış değil değerli milletvekilleri. Bu 
yolsuzluklar, daha önce, bürokrasi tarafından, özellikle teftiş kurulları tarafından ortaya çıkarılmış; 
ama, bu raporda, tümü. belli standartlarda standardize edilmiş ve sizlerin önüne, huzurunuza getiril
miş; yani, bürokrasi, aslında bunların hepsini biliyor, bunların üzerine gidilmiş, bunlar çözülmüş: 
ama, ne hikmetse, bunların kimi. siyasîler tarafından sumen altında tutulmuş, kimi de siyasîye ulaş
tırıldığı için. Anayasadaki engeller nedeniyle bir şey yapılamamış. Şimdi, bu hükümet, bu iktidar. 
bu Parlamento, iktidar ve muhalefet, umuyoruz ki, bir şeyler yapabilsin. 

Değerli arkadaşlar, bu örneği şunun için verdim: Hükümet, şimdi. Parlamentoya yeni bir yasa 
tasarısı sunuyor: Kamu yönetiminde reform yasa tasarısı. Bu, kamu yönetiminde reform yasa 
tasarısı imzaya açıldı, gündeme gelecek. O tasarıda, biz teftiş kurullarını kapatıyoruz değerli millet
vekilleri ve teftiş kurullarını kapattıktan sonra da. biz yolsuzluklarla mücadele edeceğiz ve halka da 
diyeceğiz ki: Ey halk, bize güvenin, gerçekten yolsuzluklarla mücadele edeceğiz. Buna kim 
güvenir?! Kimin aklı bunu alabilir?! 

Şimdi, bakın. Sayın Poyraz, konuşmasını yaparken, teftiş kurulları üzerinde siyasî baskıların 
olduğunu söyledi. Bu. doğru bir olaydır, siyasî baskılar gelmiştir teftiş kurullarına: incelemeleri 
yapmayın diye müfettişlerin üzerine baskılar gelmiştir: ama. şimdi getirdiğimiz modelde ise. 
müfettişlerin denetimini tümüyle kaldırıyoruz; yani. onları engelleyecek modeli kendi ellerimizle 
kuruyoruz. Soruyorum: Acaba biz bunu niye yapıyoruz? Bizim dönemimizde yapılan yolsuzluklar 
ortaya çıkmasın diye mi böyle bir hazırlık içindeyiz acaba?! 

Şimdi, bakın değerli arkadaşlar, sözlerimi kısaca bağlayacağım. Yolsuzluklarla ilgili bir şey 
daha söyledik; ben söylemiyorum bunu. Sayın Başbakanın, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde 
yapılan bir toplantıda söylediklerini size aynen okuyorum: "Milletin parasının hesabını bilmeyenler
le. o parayı çarçur edenlerle bir yere varılamaz. Benim bu güzel ülkemde, gece kulüplerinde bir 
gecede 5 000, 10 000, 15 000. 20 000 dolar harcayanlara, bu değirmenin suyu nereden geldi. 
sorusunu sormayanlarla bir yere gidilemez." Ne kadar güzel değil mi. Nereden Buldun Yasası 
görüşülürken, ben bu kürsüde, gece kulüplerinde dağıtılan dolarlar yüzünden bu yasanın çıktığını. 
bunu kaldırırsanız bunun vebalinin sizin sırtınızda olabileceğini söylemedim mi arkadaşlar: söy
ledim. Sayın Başbakan, acaba, imzaladığı yasanın ne anlama geldiğini bilmiyor mu: biliyor, bilmez 
olur mu!.. Peki. o zaman, bunu niçin söylüyor "biz. nereden buldun diye hesabını soracağız" diyor? 
Neye göre soracak, hangi yasaya göre soracak? Böyle bir yasa yok ki arkadaşlar. Niye yok: bu yasayı 
siz kaldırdınız. Sonra, diyorsunuz ki: Efendim, biz bunların hesabını soracağız. Yok arkadaşlar. (CHP 
sıralarından alkışlar) Bakın, bunların hesabını, kararlılıkla soracaksınız, yasalar çıkaracaksınız: yok
sa. polis devleti gücüyle hesap sorulmaz, bağımsız yargı aracılığıyla hesap sorulur. 

Yine, bir şey daha söyleyeyim. 3 bakanınız Meksika'ya gidiyor: 3 bakanınız. Kim karşılıyor: 
I YT Bankı batıran patron karşılıyor, limuzinlere bindiriyor, bunları ağırlıyor, tekrar bindiriyor. Tür-
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kiye'ye gönderiyor. Ne oluyor bu bakanlarımız: efendim, bu bakanlarımız yolsuzluğun hesabını 
soracaklarmış ve buna da bizim inanmamızı istiyorsunuz. Biz. buna da inanmıyoruz arkadaşlar. 
Bizim inandığımız şu: Biz. samimiyete inanıyoruz. Biz. Sayın Başkanın dediği gibi. yolsuzluklar 
konusunda ucu nereye dayanırsa dayansın, oraya kadar gidebilecek yürekli bir hükümet istiyoruz: 
oraya kadar gidebilecek, gerekirse, kendi özdenetimini, kendi iç hesaplaşmasını yapabilecek bir 
hükümet istiyoruz. Bunlar olduğu takdirde, pek çok şey bu ülkede çözülebilir, pek çok şeyin üzerine 
gidilebilir. 

Değerli milletvekilleri, bu rapor, iki ana bölümden oluşuyor: birinci bölümü soruşturma komis
yonları. araştırma komisyonlarının kurulması) la ilgili: ikinci bölümü -asıl önemli olan bölümü-
hükümetin yapması gereken önerilerle ilgili olanı. Hükümetin, eğer yolsuzluklarla mücadele 
konusunda samimiyse, bu ikinci bölümü süratle ama süratle Parlamentoya sevk etmesi lazım. 
Bunun içinde adlî kolluk var. bunun içinde yargının bağımsızlığı var. bunun içinde medyanın düzel
tilmesi var: pek çok şey var. Bu öneriler paketinin süratle getirilmesi lazım. Eğer. Adalet ve Kalkın
ma Partisinin iktidarı bunu getirmeyecekse ve parlamenterler olarak sizler söz \ eri} orsanız, biz de 
CHP olarak söz veriyoruz, bu yasa tasarılarını biz hazırlamaya hazırız: biz getirelim, hep beraber. 
bu Parlamentodan, yolsuzlukların üzerine kararlılıkla giden bir Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu 
olduğumuzu Türkiye Cumhuriyeti Halkına gösterelim. Biz. bunu istiyoruz: yüreklice isliyoruz ve 
bunun gerçekleşmesinde, bizim açımızdan. Türkiye açısından büyük yarar olacaktır. 

Bu raporun getirdiği bir başka gerçek daha var. Bu rapor, devletin iki ana kaynaklan hortum-
landığını gösteriyor: birincisi kamu ihaleleridir, ikincisi kamu bankalarıdır. 

Kamu ihaleleriyle ilgili olarak, yine İhale Yasasında bir yanlışlık yaptınız, Çıkan İhale Yasasını 
uygulamadan, doğru dürüst uygulamadan, yine hortuma izin veren değişiklikler, bu Parlamentodan. 
maalesef geçti. Biz. itiraz ettik, yapmayın: yanlışlıklar, eksiklikler olabilir, bunları iyi niy etle düzel
telim: ama. bırakın, şu İhale Yasası bir uygulansın. bir görelim bunu dedik: ama. yapmadınız. 
Yakında bunun da kokulan çıkacaktır, hep beraber göreceğiz. Bunun kokuları, (irce Bingöi 
ihalelerinden çıkacaktır, onun dosyalarını da oluşturuyoruz. 

İkinci konu. bankacılık. Bankacılık. Türkiye açısından son derece ciddi bir olay \e üzerine 
kararlılıkla gidilmesi gereken bir olay: ama. hukuk devleti kurallarını zedelemeden üzerine gidil
mesi gereken bir olay. 

Bankaları hortumla} anlar, sade }urttaş gibi gezmiyorlar. hortumlamadan önce nasıl geziyo:-
idiyseler, şimdi de aynı şekilde geziyorlar. Onların, üç beş gün hapse girip, hapiste krallar gibi ağır
landıkları. hatta sekreterlerini bile çalıştırdıkları, devlet hastanesine yattıkları zaman, dev let has
tanesinin bir katını kendi çalışma ofisi gibi kullandıkları ortamları biz biliyoruz. Bunlardan hesap 
sorulacaksa, hesap, onların üç beş gün hapiste } atmaları} la sınırlı olmamalı. Bu. tüy ü bitmemiş 
yetimin hakkının son kuruşuna kadar alınmasıyla olur. Bunu yapacak olan da. bu Parlamentodur. 
Bunun yasalarını getireceksiniz; iktidar ve muhalefet olarak, biz. bunları destekleyeceği/ ve bun
ların takipçisi olacağız. Bunlar olmadığı takdirde, yürümediği takdirde, biz. üç beş kişiyi Yüce 
Divana göndermişiz, arkasından başka Yüce Divanlar gelecek, bunlar hiç önemli değii. Önemli 
olan. sağlıklı olan, sistemi kurmaktır. Sistemi kurarsınız, öyle bir sistem kurarsınız ki. hırsız gel
diğinde de hırsızlık yapmasın arkadaşlar. Nasreddin Hocanın türbesi gibi bir sistem olmaz. Önünde 
kilit var. arkası açık. 

Biz. şu anda. bu rapora rağmen, bu modelimizi aynen kuruyoruz değerli arkadaşlar. Biz. bu 
rapora bir muhalefet şerhi yazdık, basın toplantısı yaptık, muhalefet şerhimi/i götürüp Kanunlar 
Kararlar Dairesine teslim ettik: fakat, bu muhalefet şerhimiz, maalesef, bu raporda yok. özelleştir
meyle ilgili muhalefet şerhimiz bu raporda yok. Bunu. ben. bir başka samimiyetsizlik örneği olarak 
veriyorum. Neden yok: bu raporun ekinde eğer bu olsaydı, ne olacaktı: bu olsaydı bu raporun ekin
de. siz. şu tabloyu görecektiniz değerli milletvekilleri: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: l ye Ali 
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Babacan, Devlet Bakanı; Üye Kemal Unakıtan. Maliye Bakanı: Üye Binali Yıldırım, Ulaştırma 
Bakanı; Üye Ali Coşkun, Sanayi ve Ticaret Bakanı... Bu raporda, elinizde tuttuğunuz raporda, hak
larında soruşturma açılması istenen -bu yapılan iş dolayısıyla- konular burada da var: ama. bunlar, 
bu rapora girmedi değerli arkadaşlar. Peki, ne oldu? Rapora girmedi: ama, süratle. Millî Piyango 
Kanununa bir hüküm eklediniz; sizler, kendi oylarınızla eklediniz; dediniz ki. "Özelleştirme Yük
sek Kurulu paraları öteleyebilir, almayabilir, değiştirebilir." Özelleştirildiği tarihten bu yana on yılı 
aşkın süre geçmiş, beş kuruş almadığımız özelleştirme kuruluşları var. 

ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Siz o zaman hükümetteydiniz, niye almadınız?! 
KEMAL K1LIÇDAROĞLU (Devamla) - Ben hükümette hiçbir zaman olmadım. 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - 1997-1998'de hükümeti destekliyordunuz. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Siz galiba karıştırdınız; Cumhuriyet Halk Partisi... 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - 1997-1998'de dışarıdan destekliyordunuz; 1997-1998'de siz des

teklediniz. 
HALUK KOÇ (Samsun) - Yakın siyasî tarihe iyi bakın; kim iktidarda kim değil, görürsünüz. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Değerli milletvekilim, ben yanlış yapabilirim... 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - O zaman, doğru konuşun. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Efendim, bu söylediğim yanlış değil. Bakın efen

dim... 
HALUK KOÇ (Samsun) - Sen niye alınıyorsun?! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen, oturduğunuz yerden müdahale etmeyin. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Bakın, ne kadar, elimle tutmadığım... 
BAŞKAN - Sayın Kılıçdaroğlu, Genel Kurula hitap eder misiniz. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Peki efendim. 
Değerli milletvekilim... 
ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) - Siz hükümeti dışarıdan destekliyordunuz. Etmeyin, eylemeyin... 

(CHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Savın milletvekilim, siz de kesiyorsunuz konuşmasını konuşmacının. 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - O kadar olur Sayın Başkan. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Değerli milletvekilleri, aslında, sinirlenmeye hiç 

gerek yok. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Konuşmanızı toparlar mısınız Sayın Kılıçdaroğlu. 
Buyurun. 
KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Toparlıyorum efendim. 
Bu eleştirileri, iktidar olsun, muhalefet olsun, aslında. Türk siyasetinin kendisine çekidüzen 

vermesi açısından kabul edin. Ben. hiçbir arkadaşımı ne üzmek isterim ne de onların beni üz
melerini isterim: ama. bazı doğruları da buradan dile getirmeyeceksek nerede dile getireceğiz?! 
Bizim bilgi edindiğimiz kadar, sizlerin de bunlardan bilgi sahibi olmanız lazım. Sizler de bizi eleş
tiriyorsunuz. onu da doğal kabul ediyoruz; çünkü, bu kürsü, halkın kürsüsü: bizi seçen de halk. Biz 
buraya niye toplandık; yolsuzlukları önleyelim diye toplandık. Ben, samimî inancımı söyledim. 
Yolsuzluklar konusunda ucu sizlere dokunduğu zaman rahatsız oluyorsunuz, ucu başkasına dokun
duğu zaman "sonuna kadar gidelim" diyorsunuz: biz buna itiraz ediyoruz. Biz diyoruz ki. ucu kime 
dokunursa dokunsun hep beraber üstüne gidelim: istediğimiz bu. 
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Bu dilekle, bu istekle, bu beklentiyle, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kılıçdaroğlu. 
Şahsı adına söz isteyen, İstanbul Milletvekili Sayın Nimet Çubukçu; buyurun. (AK Parti 

sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 20 dakikadır. 
NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Sayın Başkan, Parlamentomuzun değerli üyeleri; konuşmama 

başlamadan önce, Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Yolsuzluk konusunun gündemimize nasıl taşındığını ve bu konunun bizler ve milletimiz için 

ihtiva ettiği önemi biliyoruz. Bu sebeplerden ötürü, yolsuzluk konusuna, bir kez daha, Genel Kurul
da dikkati çekmek istiyoruz. 

Merkezî ve planlı ekonomiden serbest piyasa ekonomisine geçen ülkelerde düzenleyici 
mekanizmaların bulunmayışı, rant arama, yolsuzluk ve büyük çaplı soygunlara neden olmaktadır. 
Bunların yanı sıra, düzenli, açık, adil ve rekabetçi seçimlerle işbaşına gelen yöneticilerin bulunduğu 
demokratik ülkelerde, etkin bir sivil toplumun geliştirilmesi, hükümetin hesap vermesi ve 
yönetimin olabildiğince saydamlığa sahip olması önem kazanmaktadır. 

Türkiye'de yapılan saha araştırmalarının sonuçlarına göre, yolsuzluğun, toplumsal, siyasal ve 
ekonomik yapılar üzerindeki olumsuz etkileri artmaktadır. Son yıllarda yaşanan kronik ekonomik 
krizlerin temel nedenleri arasında kamu yönetimindeki yolsuzluk olgularının etkisi de yadsınamaz. 
3 Kasım 2002 tarihinde yapılan erken genel seçim sonuçları, vatandaşların siyasî reform ve yolsuz
lukla mücadelede etkin mücadele isteminin bir yansıması olarak da yorumlanabilir. 

Uluslararası Saydamlık Örgütünün yayımladığı 2002 uluslararası yolsuzluk algılaması endek
sinde, Türkiye. 102 ülke arasında 64 üncü sırada yer almıştır. Başta TESEV, TÜSİAD ve TOBB ol
mak üzere, hükümetdışı birçok kuruluş tarafından, yolsuzluğun yaygınlığı kanıtlanmıştır. 

Yüce Meclisimizin saygıdeğer üyeleri, yolsuzluğun çok çeşitli bilimsel tanımları yapılmıştır. 
Yaygın tanımlardan birine göre, yolsuzluk, kamu gücünün özel çıkarlar amacıyla kötüye kullanıl
masıdır. Daha kapsamlı bir yolsuzluk tanımı ise, kamu gücüyle sınırlı olmayan herhangi bir görevin 
özel çıkarlar için kötüye kullanılmasını içerir. Eğer formülize etmek istersek, yolsuzluğu, "tekelci 
yapılar ve tek başına karar alma yetkisi ve hesap vermeme" hususlarıyla formülize edebiliriz. Yol
suzluk olgusunun çok karmaşık unsurlar, süreçler ve ilişkiler içermesi nedeniyle, tanımlanmasında 
da önemli güçlüklerle karşılaşılmıştır. Bu yüzden, komisyon raporunda, türleri ve biçimlerini belirt
mekle yetindik. 

Saygıdeğer üyeler, ülkemizde yolsuzluğun nedenleri ve etkilerine bir göz atacak olursak, yol
suzluk tanımı ve temel unsurlar dikkate alındığında, yönetsel, yapısal ve izlenen politika temelli üç 
başlık ortaya çıkmaktadır. 

Yönetsel yaklaşım, kamu sektöründe ücretler, tazminat sistemi, atama, yolsuzlukla mücadele 
düzenlemeleri ve uygulama mekanizmaları dahil olmak üzere, örgütlenme ve yönetim tarzının yol
suzluğa neden olduğu söylenebilir. 

Yapısal yaklaşımda, ekonomik, coğrafi, kültürel ve sosyolojik sebepler ileri sürülmektedir. 
Siyasal yaklaşımda ise. hükümetin çeşitli konularda politika oluşturmak için tercih ettiği 

modellerin kamu görevlilerinin davranışlarını biçimlendirmede oynadığı rol dikkati çekmektedir. 
Her ne kadar bazı kaynaklarda Türkiye'de yolsuzluğun nedenleri, "yolsuzluğun siyasal, toplumsal 
ve ekonomik altyapısı'*, "yolsuzluğun tarihsel, sosyoekonomik, siyasal nedenleri" ya da "yolsuzluğa 
yol açan faktörler" gibi başlıklar altında incelenmiş olsa da. bu çalışma, yolsuzluğun nedenlerini üç 
temel ayırıma tabi tutmuştur. 
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Yolsuzluğun nedenleri, yönetsel nedenler, bürokratik nedenler, idarî usulün eksikliği, kamusal 
mam sorunları. \ etersiz sa> damlık, hesap \erme mekanizmalarının eksiklisi, kamusal denetimin 
anları •• e adli sistemden kaynaklanan sorunlar çerçevesinde incelenmiştir. 

kkonormk nedenler. devletin ekonomideki ağırlığı. kaytdışı ekonomi, gelir farklılıkları ve 
jya-ticaret ilişkisi alt başlıklarından oluşmaktadır. 

so:-yal neaenıer arasında, eğitim sisteminin yetersizliği. \atandaşiık ve hak arama bilincinin 
ieynemiş olması, sivil toplum örgütlenmelerinin yetersizliği, olumsuz toplumsal algılamalar 

Yemişe: neacak::: şüye siralav abiîiri/: Bürokratik nedenler, idarî usulün eksikliği, kamusal 
.,:.'..m ".:'" ir.kav, say.ıamkkia ilgili sorunlar, hesap \ erme mekanizmalarının eksikliği, kamusal 
mo'm ; etcrslziiğı \e acili .sistemden kaynaklanan nedenler. 

'••"••.'nr.k nedenler, ise. enflasyonun artışı. de\ letin ekonomidek! ağırlığı. kaytdışı ekonomi. 
..'.•ğ;|,ırmdak: sdakavziıkler. mcclya-ocaret ilişkisi ve spasetm finansmanı olarak vur-

' o y a neder.leve baktığımızda ise. eğitim yetersizliği, yurttaşlık bilincinin yerleşmemiş ol-
.. -:i'm' aylam örgütlenmesinin yetersi/ligi. olumsuz toplumsal algılamalar olarak özet-

.vı;.gıdeğer milier.\ eklileri. voisu/iuğun çok çeşidi olumsuz sonuçları da bulunmaktadır. Her 
avı öne,::, pk asalar rekabetçi niteliğini. sbasî liderler de otoritelerini kaybetmektedir. Yolsuz-
:;.. i: 1/klik asa- olduğundan. medvayı kontrol eden. yolsuzluğa bulaşan gruplar, kamuoyunun 
vı "ilgilendirilmesini engellenerek açık \e demokratik toplumu zedelemektedirler. Bu süreç 
.:• k a e ivai-vak Y,v leikıc cav en azalırken, yısaların uygulanması da güçleşmektedir. O/ellikle. 
şi':v.'v;:..' okv ülkeıerde. ulusal, toplumsal, ekonomik \e si\asai gelişim >a\ aşlar: bu koşullarda 
'V'-.'a1' yan ^erekli yabancı sermaye bulunamaz, haşlayın, projeler tamamlanamaz. üretim 

v.'.-,v akv~ •, rrtmliiık azalır v e si;- asi düzen meşrub et krizi} ie karşı karşya kalır. 

•aks.al yl:„na .-.ti mu } atvımiarmın sayca artmasına. verimliliklerin düşmesine neden olduğu 
v i" .kıv.vvv, çünkü. si', asetçker '- e bürokratlar, kamu \ at irim lanın kola\ kkla yönlendirmek-

; ' i . . .:d:V imıaı seçim çevrelerine \ e\ a henişerilerine menfaat sağlamaktadırlar. Böylece, ib-
'•'•'Ç'Viv •. .vk."V çok m;ylk kama ;-. atırımiarınm yapıldığı \ e çoğunun y i ani kaldığı ya da 

' , .a ..- r kam; Yvv.cıvmvs proy >,.•;,: s: 2 "3 . 19x4 ''.e öncesi ile i sW yuları arasında de\ am 

.•••'•• - v , : s ; v - ıvsuzluğan artması, ekonomik bü;. ümey i. vergi sistemindeki adaleti, sosyı! 
....". k..k •.•...:,•• e; v e jfkisini \ c msarı ka} naklarmm etkiii kullanılmasını olumsuz eıkiîenıekıedir. 

. _ :''• •"... -, i a ı" IYÜ: yv _. apis-nı ı rrozmakıa ve eğitim hakkından eşil yırarlanmay oa engel-
v . k. _ .-••.:. _ alm/lak. gelir dağuiımndaki eşitsizliği ve \ oksulluğu artırmaktadır. 

'.o ı./.ıiı, '-iv a,;:a/iı alanlara ilişkin klan" \e '-.askı düzenlemelerin m'i/nen geçirilmesi 
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Yurttaşın devlete olan güveninin artırılması. 
Kamu görevlilerinin malî durumlarının iyileştirilmesi ve ücretlerde adaletin sağlanması. 
Kamu görevlileri için meslekî etik kuralların belirlenmesi. 
Sivil toplum örgütlerinin etkinliğinin artırılması. 
Yolsuzlukların ortaya çıkarılması için ise, yolsuzlukla mücadele için etkin kurumsal yapıların 

oluşturulması, denetimlerin etkinliğinin artırılması ve vatandaşların yolsuzluklara karşı duyar
lılığının artırılması hususları mecburîdir. 

Değerli milletvekilleri, yolsuzluğun önlenmesinin öncelikli koşulu, iyi bir yönetimin sağlan
masıdır. Merkezî veya belli bir otoriteye dayalı politika ve uygulama süreçlerini içeren yönetim 
kavramından farklı olarak yönetişim, yurttaşların ve idarenin çıkarlarının birleştiği, hak ve sorum
lulukların yaşama geçirildiği mekanizmaları, kurumlan ve süreçleri kapsamakta, bir başka deyişle, 
tüm tarafların öznel beklentilerinin tatmin edildiği bir başarım setini ifade etmektedir. 

Ulusal iyi yönetişim, hükümetlerin alacakları kararların, yurttaşlar, sivil toplum kuruluşları ve 
siyasal kadroların geniş katılımıyla müştereken alındığı, uygulamaların izlendiği ve denetlenebil
diği bir ortama ihtiyaç gösterir. Uluslararası iyi yönetişim ise, ulusal devletler, sivil toplum kuruluş
ları, uluslararası örgüt ve kuruluşların ortaklaşa karar alıp uyguladıkları ve uygulamayı izleyip 
denetledikleri bir çerçeve içinde gelişir. 

Katılımcılığa ve demokratik taleplere cevap veren bir yönetime en fazla ihtiyacın olduğu alan 
ise, yerel yönetimlerdir. Yerel yönetimler için iyi yönetişim, belediyelerin o bölgede yaşayanlarla 
birlikte ortaklaşa karar alma, uygulama ve denetleme süreçlerini yürütmeleri demektir. Sayıları 
3 309'u bulan yerel yönetimlerde iyi yönetişimin sağlanmasının öncelikli koşulu, Avrupa Yerel 
Yönetimler Özerklik Şartına uyulmasıdır. 

Yolsuzluk kavramı çerçevesinde alınacak önlemlerden ve yöntemlerden bahsettik. Peki, yol
suzluğun önlenmesi konusunda komisyonun önerileri nedir? Önerilerimiz, yasama, yürütme ve yar
gı alt başlıklarından oluşmaktadır. Komisyonun hazırladığı rapor içeriğinde yer alan çözümleme ve 
değerlendirmelere koşut, somut ve uygulamaya yönelik önerilere yer vermiş bulunmaktayım. 

Yasama başlığı altında, öncelikli olarak, Anayasanın "Yasama dokunulmazlığı" başlıklı 83 ün
cü maddesi, Avrupa Birliği üye ülkeleri ortak normlarına, uluslararası sözleşmelerin bu konuda 
getirdiği kısıtlamalara, Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama dokunulmazlığı konusunda Meclis 
araştırma komisyonunun tespit ve bulgularına göre, öncelikle ve özellikle, yolsuzluk ve rüşvet suç
larını kapsayacak şekilde sınırlandırılmalıdır. 

Birçok ülkede örnekleri bulunan ve yolsuzlukla mücadelede etkin rol oynayan yolsuzlukla 
mücadele daimî komisyonunun kurulması için Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde gerekli 
değişiklikler yapılmalı ve bu komisyona, soruşturma komisyonlarının yetkileri ile hâkim, savcı, em
niyet ve istihbarat görevlileri de dahil olmak üzere uzmanlardan oluşan geçici altkomisyonlar oluş
turma yetkisi verilmelidir. 

Yurttaşların idareyle ilgili şikâyetlerini incelemeye ve sonuçlandırmaya yetkili kişi olan om-
budsman kurumunun ayırt edici iki özelliği, anayasal bağımsızlık ve parlamento tarafından seçil-
mesidir. Anayasal dayanağı olmayan ombudsman kurumunun yeterli etkinliği sağlayamayacağı ev
rensel uygulamalardan bilinmektedir. Öncelikle, kurulması önerilen ombudsman kurumunun Tür
kiye'de de kurulması için gerekli anayasa değişiklikleri yapılmalıdır. 

Sayıştay ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından yapılan incelemelerin 
TBMM'nin iki ayrı komisyonunda değerlendirilmesi ve Parlamentonun idare üzerinde hesap 
denetimini iki ayrı komisyonda yürütmesi, parçalı bir görüntü yaratmaktadır. Bu itibarla. Başbakan
lık Yüksek Denetleme Kurulu -Fransa örneğinde olduğu gibi- tüzelkişiliğini koruyarak Savıştaya 
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bağlanmalıdır. TBMM İçtüzüğünde de değişiklik yapılarak kamu hesaplan komisyonu kurulmalı. 
KİT Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonunun bu konudaki görev ve yetkileri kaldırılmalı. 3356 
sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanunda ve diğer kanunlarda gerekli değişiklikler yapılmalıdır. 

Genel ceza yargılama usulü sisteminden ayrılan ve bu konudaki evrensel uygulamalarla bağ
daşma) an memur yargılama sistemi, memurlar ile diğer kamu görevlilerine ayrıcalıklı bir yargılama 
statüsü sağlamaktadır. Bu ayrıcalığa imkân sağlayan Anayasanın 129 uncu maddesinin son fıkrası 
da yürürlükten kaldırılmalıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemindeki yolsuzlukla mücadeleye ilişkin kanun tasarı ve 
teklifleri öncelikle görüşülmelidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü gereğince, yasa tasarı ve tekliflerinin Meclise sunul
ması aşamasında genel ve madde gerekçelerinin belirtilmesi zorunluluğu söz konusuysa da. 
yasaların toplumsal. siy asal ve ekonomik etkisinin belirtilmesine dair bir öngörü bulunmamaktadır. 
Bii nedenle. 58 inci ve 59 uncu hükümetlerin Acil Eylem Planında da belirtildiği gibi. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü değişikliği esnasında, buna ilişkin düzenlemelere de yer verilmesi 
düşünülmelidir. 

Araştırma komisyonları önündeki en büyük engel olan. İçtüzüğün 105 inci maddesinin son fık
rasındaki "ticari sır" kavramının da kaldırılması gerektiğini düşünmekteyiz. 

Siyasetin finansmanı konusunda saydamlığın sağlanması amacıyla. Anayasanın 69 uncu mad
desinin son fıkrası hükmü uyarınca, partilerin ve adayların seçim harcamalarının beyan ve denet
lenmesi} le ilgili gerekli düzenlemeler. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkında Kanunda, yapılmalıdır. 

Her düzeyde seçilmiş parti yöneticilerinin görevde bulundukları süre içerisinde 
bulunamayacakları faaliyetler. 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununda düzenlenmelidir. 

Yolsuzluk kapsamında değerlendirilen suçların af ve erteleme yasaları kapsamı dışında tutul
ması için de anayasa değişikliği yapılmalıdır. 

Parlamentomuzun kıymetli üyeleri, "yürütme" başlığıyla birlikte sunacağımız çözüm 
önerilerini de kısaca şöyle ifade edebilirim: 

Bazıları daha önceki yasama döneminde TBMM'ye sevk edilen, kamu denetçiliği kurumunun 
kurulması. Türkiye adalet akademisinin kurulması, uzlaştırma komisyonlarının kuruluş. göre\ \e 
yetkileri \e adlî kolluk kurulması hakkındaki kanun taslakları, kısa süre içerisinde. Bakanlar Kurulu 
tarafından, tasarı halinde yeniden gündeme getirilmelidir. 

Kamusal denetimin tarafsızlığının ve bağımsızlığının sağlanması, kamuda performans 
denetiminin yerleştirilmesi \e performans denetimi standartlarını yayımlayacak kurumsal bir 
yapının oluşturulması amacıyla yürütülen çabalar sürdürülmelidir. 

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması. Rüşvet A e Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, yol
suzlukla mücadelede yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, söz konusu kanunun özellikle mal bildirimi 
>arelerine \ e denetimine ilişkin hükümlerinin uygulanabilir ve izlenebilir şekilde y eniden düzenlen
miş maddelerini. 4208. 2531 \e 1156 sayılı kanunların revizeedilmiş biçimlerini. Sermaye Piyasası 
Kanunu gibi özel kanunların yolsuzluk sayılan fiillere dair ceza hükümlerini. Türk Ceza Kanununun 
y olsuzluk kapsamanda sayılabilecek düzenlemelerini, yolsuzluk fiillerinden elde edilecek gelirlerin 
zapt \e müsaderesi ile yargılama usullerini, muhbir ve tanık koruma programlarını, konuyla ilgili 
tüm çağdaş hükümleri bir araya toplayacak ve böylece, bu konudaki mevzuat dağınıklığını 
giderecek bir "yolsuzlukla mücadele kanunu rasarısı" hazırlanmalıdır. Söz konusu tasarıda, yolsuz
luk fillerini ihbar edenlere ikramiye verilmesi ve faal nedamet haline etkinlik, işlerlik kazandıracak 
düzenlemelere yer verilmesi hususu da düşünülmelidir. 
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Birçok ülke mevzuatında suç sayılan kayırmacılık, nüfuz suiistimali, hediye ve ikram kabul et
me, özel sektördeki aktif ve pasif rüşvet suçlarına, hazırlanacak olan yolsuzlukla mücadele 
kanununda "yolsuzluk eylemleri" başlığı altında yer verilmelidir. 

Bilgiye erişim konusuyla ilgili olan Bilgi Edinme Kanununun çıkmış olması memnun edici bir 
gelişme olmakla beraber, kanunun Kamu Etik Kurulu tarafından bir an önce uygulamaya geçiril
mesi gerekmektedir. 

İdari usule ilişkin hükümlerin çeşitli yasalarda dağınık bir şekilde bulunması, bu hükümleri tek 
bir yasada toplayan bir idari usul yasamızın olmayışı, kamu görevlilerinin kastı ve bilgisizliği de ek
lenince, işlerin uzamasına ve aynı soruna çelişkili çözümler üretilmesine sebep olmaktadır. 
Dolayısıyla, ivedilikle, bir idari usul kanunu tasarısı hazırlanmalıdır. 

Kamu malî yönetimi ve malî kontrol kanun taslağı, denetime ilişkin hükümler, ademi mer
keziyetçilik. hesap verme mekanizmaları ve Anayasaya aykırılıkları yönünden, gerek uluslararası 
aktörler gerekse devletin önemli kuruluşları tarafından da eleştirilmektedir. Bu nedenle, anılan 
kanun taslağı, malî saydamlık, hesap verme sorumluluğuna ilişkin mekanizmalar, denetim ve mer
keziyetçiliğe yönelik eleştirilerin tümünü kapsayacak şekilde, değişik kamu kuruluşlarından 
üyelerin katılımıyla oluşturulacak bir komisyonda yeniden ele alınmalıdır. 

Kaynağını Anayasanın 167 nci maddesinden alan ve düzenleyici, denetleyici işlevleri bulunan. 
idarî ve malî özerkliğe sahip, bağımsız üst kurum ve kuruluşların karar bağımsızlıklarına zarar 
verilmeksizin, faaliyetlerini genel siyasetle uyumlu bir biçimde sürdürmelerini teminen. harcama ve 
hesap sisteminin, kararların ve faaliyetlerin usul ve esaslarının, faaliyet raporlarının, bu raporumuz
da önerilen TBMM kamu hesapları komisyonunca incelenmesi: özetle, çalışma alanına, yüküm
lülüklere, hesap verme sorumluluğuna dair standartları içeren bir çerçeve yasa tasarısının hazırlan
ması, hükümetin faaliyetleri arasında öncelikle yer almalıdır. 

Avrupa'da 35 ülkenin ve ayrıca Amerika Birleşik Devletlerinin üye olduğu Yolsuzluğa Karşı 
Avrupa Devletler Grubuna üye olunması hususu, kanunla kabul edilen Avrupa Konseyi Yolsuzluğa 
Karşı Özel Hukuk Sözleşmesinin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre bir zorunluluktur. Bu 
nedenle, üyelik işlemleri hızlandırılmış ve hükümetimiz tarafından GRECO'ya üve olunmuştur. 

57 nci ve 58 inci cumhuriyet hükümetleri tarafından hazırlanan eylem planları ile bu raporda 
yer alan düşünce ve önerilerin dikkate alındığı "yolsuzlukla mücadele" konulu yeni bir master plan 
hazırlanmalı ve bu planın hazırlanmasından önce. bir devlet bakanının eşgüdümünde Uluslararası 
Saydamlık Örgütünün modellediği "Ulusal Güvenlik Sütunlarının her birini temsil eden kesimlerin 
katılımıyla atölye çalışmaları düzenlenmelidir. Bu noktada sevineceğimiz husus şudur ki. hükümet 
bu konuda da bir çalışma başlatmıştır. 

Yolsuzlukların önlenmesine yönelik en etkili araçlardan birisi de. yolsuzluktan elde edilen 
gelirleri oluşturan mal ve para hareketlerinin takibi, bunların aklanmasının önlenmesi ve etkin, hız
lı el koyma ve zoralım mekanizmalarının da işletilmesidir. 

Yolsuzluğun en sık görüldüğü kamu ihaleleri alanı, aynı zamanda parasal bü\üklükler yönün
den de önem taşımaktadır. 

Bunun dışında, kamu alımları, mutlaka, alım ve satım programlarına uygun olmalı: mal ve hiz
metin satın alınmasında hedef, en iyi performansın sağlanmasına yönelik olmalıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Çubukçu. 
NİMET ÇUBUKÇU (Devamla)- Yolsuzlukla Mücadele Kanununun yasalaşması aşamasına 

kadar. Başbakanlıkça, yolsuzlukla mücadelenin rehber ilkelerini ve mücadele işlemlerini içeren bir 
yönerge çıkarılmalıdır. 
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Yolsuzluğun yoğun ve kronik olduğu alanlarda pilot çalışmaların yapılması ve bu çalışmalar 
sırasında risklerin belirlenmesi amacıyla proje grupları oluşturulmalıdır. 

Kara paranın aklanmasının önlenmesiyle ilgili uluslararası Wolfsberg bankacılık kurallarının 
Türk bankacılık sisteminde uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar. Bankalar Birliği tarafından değer
lendirilmelidir. 

Katılımcılığa ve demokratik taleplere cevap veren bir yönetime en fazla ihtiyacın olduğu alan-
sa yerel yönetimlerdir. Yerel yönetimler için iyi yönetişim, uygulama ve denetleme süreçlerini de 
kamuyla birlikte yürütmeleri demektir. 

Kamu kurumlarının belirlenecek tutarı aşan tüm ihaleleri, sürekli olarak bilgiişlem ortamına 
kaydedilmeli. Kamu İhale Kurumu tarafından online olarak izlenilmelidir. 

Medya-ticaret ilişkileri, Avrupa Birliği ülkelerindeki ağırlıklı uygulamalar ve bu konudaki 
uluslararası belgeler dikkate alınarak yeniden düzenlenmeli: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 
Kanununun ilgili hükümleri mutlaka uygulanmalıdır. 

Ekonomik süreçlerde mümkün olan ölçüde serbestleştirmeye gidilmelidir. Gümrük ver
gilerinin. kotaların, döviz kuru kısıtlamalarının, fiyat kontrollerinin ve ruhsat zorunluluklarının kal
dırılması ya da azaltılması, rüşvet verme olanaklarını ortadan kaldırmaktadır. 

1 Ocak 2002 tarihinden bu yana Slovakya Polis Akademisinde uygulandığı gibi. ülkemizde de 
polis koleji ve polis akademisi ders programları arasına yolsuzlukla mücadele konusu da alın
malıdır. 

Memur ve diğer kamu görevlilerinin yolsuzlukla mücadele konusunda hizmetiçi eğitimlerine 
yönelik olarak. Devlet Personel Başkanlığınca, gerekli plan ve programlar yapılmalıdır. 

Yargı alanındaki önerilere gelince: 
Hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü gerçek anlamıyla yerleştirilmeli: sorunların hukuk içinde 

adil bir şekilde çözüleceğine dair hukuk bilincinin tüm vatandaşlarda oluşması sağlanmalıdır. 
Adalet hizmetlerinde etkinlik ve çabukluğun gerçekleştirilmesi için tüm önlemler alınmalıdır. 
Adlî kolluk kurulmalı, yargıç ve savcıların örgütlü suçlar konusunda gerekli eğitimi alması 

sağlanmalıdır. 
İlk aşamada bü\ük illerde, malî uzmanların yer aldığı, insan. yer. araç gereç, teknolojik im

kânlar yönünden eksikliği bulunmayan ve gerekirse birden fazla yargı çevresinde yetkili ekonomik 
ve malî suç savcılıkları ve mahkemeleri oluşturulmalıdır. 

Yargının yolsuzlukla mücadelesine etkinlik ve ivme kazandıracak aşağıdaki yasal değişikler de 
gerçekleştirilmelidir: 

Taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerde önerilen, müsadere edilen mal \ arlıklarının başka 
ülkelerle paylaşımı için. mevzuatımızda değişiklik yapılmalıdır. 

M A S AK tarafından yapılacak inceleme ve araştırmalara gümrük müfettişleri ve gümrük kon
trolörleri de alınmalıdır. 

Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşlere Dair Kanuna işlerlik kazandırıl
malıdır. 

Bankacılık sektöründe işlenen Türk Ceza Kanununun 510 uncu maddesindeki suçlar açısından 
cezalar tatminkâr bir seviyede artırılmalıdır. 

Bankalar Kanunundaki suçların soruşturulması için BDDK'mn izin vermeme kararları, resen 
Danıştay denetimine tabi tutulmalıdır. BDDK'mn kurul meleri ve personelinin işlediği suçlar 
açısından getirilen izin sistemi de kaldırılmalıdır. 

Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesi yeniden düzenlenmeli ve devlete verilen ekonomik ve 
maddî zararlarla orantılı olarak cezaların artırılması konusunda değişiklik yapılmalıdır. 
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Yolsuzluk eylemleri genelde şirket aracılığıyla yapıldığından, bireysel sorumluluğun tüzelkişi 
sorumluluğuyla örtülmesi olasılığı dikkate alınarak, ticaret hukuku da yeniden gözden geçiril
melidir. 

Suçlarda cezalar caydırıcı hale getirilmeli, zamanaşımı süreleri soruşturulma ve kovuşturul-
malarına yetecek kadar uzun tutulmalı ve zamanaşımını durduran sebeplerse yeniden belirlen
melidir. 

Bütün bu öneriler ışığında, sevinebileceğimiz en önemli nokta şudur: Hem 58 inci hem de 59 
uncu hükümetler sırasında komisyonumuzun hazırladığı rapora paralel çalışmalar hızla başlatılmış
tır. Özellikle Avrupa Konseyi Yolsuzluklarla Mücadeleye İlişkin Ceza Hukuku Sözleşmesinin im
zalanması. Bilgi Edinme Kanununun yasalaşmış olması. Avrupa'daki 35 ülkenin ve ayrıca Amerika 
Birleşik Devletlerinin üye olduğu Yolsuzluğa Karşı Avrupa Devletler Grubuna üye olunmuş olması. 
vvorkshop gruplarının oluşturulmasıyla uluslararası saydamlık örgütünün modellediği ulusal güven
lik sütunlarının oluşturulmuş olması son derece memnun edici gelişmelerdir. 

Saygıdeğer Başkan ve Parlamentomuzun kıymetli üyeleri: bu komisyonun çalışması sırasında 
yoğun ve yorucu çalışmalar boyunca desteğini bizden esirgemeyen, öncelikle Meclis Başkanımız 
Sayın Bülent Arınç'a ve fedakârca gayretlerini esirgemeyen 60'a yakın uzman arkadaşa ve komis
yon çalışmaları boyunca desteğini daima hissettiğimiz yüce milletimize teşekkürü bir borç bilir. 
saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çubukçu. 
Hükümet adına. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdüllatif Şener: buyurun. (AK 

Parti sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 45 dakikadır. 
DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri: yolsuzlukların sebepleri, sosyal ve ekonomik bov utları. alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi hakkında Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge ile (10/9) 
esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerinde Hükümet adına söz almış 
bulunuyorum: bu vesile} le. Yüce Heyetinizi saygıyla selamlı)orum. 

En çok kullanılan ve en basit tanımıyla yolsuzluk, kamu yetkisinin özel çıkarlar için kötüye 
kullanılmahsıdır. Kamu yetkisinin, kamu çıkarları için \e vatandaşa hizmet amacıyla kullanılması 
gerekirken, bu yetkinin özel çıkarlar için kötüye kullanılmasıyla ortaya "yolsuzluk" dediğimiz 
hadise çıkmaktadır. Ancak, burada "özel çıkarlar" ifadesini çok dar bir anlamda } orum lamam ak 
gerekir: kamu yetkisi, bazı kişiler tarafından, partisi, sınıfı, grubu, dostları, ailesi için de volsuzluk 
maksadıyla kullanılabilir: onun için. daha geniş kapsamlı bir özel çıkar anlamında yorumlamak 
gerekir. 

Diğer taraftan, zaman zaman, yolsuzluk ile rüşvet olayı karıştırılmaktadır: ancak, yolsuzluk 
kavramını, rüşveti de içerecek şekilde daha geniş anlamda yorumlamak ve değerlendirmek gerekir. 

Yolsuzluk, aslında, sadece günümüzün bir hastalığı değildir, çok eski dönemlerden beri. zaman 
zaman gündeme gelen bir konudur, ikibin \ il öncesinde bile yolsuzlukla ilgili yazılan kitaplara rast
lamaktayız. Kutsal kitaplarda da. yolsuzluk. Tanrı katında cezalandırılacak bir fiil olarak nitelen
dirilmiş ve değerlendirilmiştir. Dante. Shakespeare ve İbni Haldun'un eserlerinde de. bu çürüme ve 
yozlaşma, zaman zaman edebî üsluplarla zaman zaman da sosyolojik tahlillerle birlikte işlenmiştir. 
ele alınmıştır. 

Günümüzde ise. yolsuzluk kav ramı. çok daha yaygın bir biçimde, kamuoyunda, vatandaşlar 
arasında, yazılı ve görsel medyada, politik ortamlarda, bürokratik mahfillerde çok konuşulan, çok 
tartışılan bir özellik kazanmıştır: ama. günümüzde, yolsuzluk, hukuk metinlerine çok belirgin bir 
şekilde girmiş olmasıyla bir farklılık ifade etmektedir. Nitekim, zaman zaman yasalarda zaman 
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zaman da anayasalarda yolsuzlukla ilgili düzenlemelere rastlarız. Amerika Birleşik Devletleri 
Anayasasında, başkanın rüşvet ve vatana ihanetten dolayı yargılanabileceği hüküm altına alınmış
tır; ama, bazı anayasalarda, bu, çok daha sınırlı bir yargılanma olarak ifade edilmiştir. 

Günümüze yaklaştıkça, yolsuzlukla ilgili tartışmaların çok daha yoğunlaştığını görmekteyiz. 
Özellikle 1990'lı yıllar, yolsuzluğun tüm dünyada ve ülkemizde çok üst düzeyde, çok yoğun biçim
de tartışıldığı ve ele alındığı bir dönemi ifade etmektedir. The Financial Times, 31 Aralık 1995 
tarihli yıl sonu başmakalesinde, 1995 yılını yolsuzluğun en çok tartışıldığı yıl olarak tanımlamıştır; 
ama. 1995'ten bugüne kadar, ben inanıyorum ki, yolsuzlukla ilgili tartışmalar da giderek artmıştır. 

Evet. özet itibariyle söylememiz gerekirse, tarihçesi eski olmakla birlikte, dönemler itibariyle 
ele alınış biçimi farklılıklar arz etmekle birlikte, özellikle 1990'lı yıllardan itibaren yolsuzluk çok 
tartışılmaktadır ve yolsuzluğa karşı kamuoyu duyarlılığı ve tepkisi de çok yoğun bir şekilde artmış
tır. 

"Neden 1990'h yıllar sonrasında yolsuzluk hakkındaki bu bakış açısında belirgin bir sıçrama 
meydana gelmiştir" sorusunu sorduğumuzda ilk belirleyeceğimiz, tespit edeceğimiz husus şudur: 
Geçmişe nazaran, yolsuzluğun boyutlarının, maalesef, çok artmış olması temel nedendir ve temel 
sorundur. 

Artık, Türkiye'de bile, yolsuzluklar tartışılırken, yolsuzluğa konu olan milyar dolarlardan bah
sediliyor, katrilyonlardan bahsediliyor. Bu derece devasa boyutlara ulaşan yolsuzluğun yoğun bir 
şekilde tartışılması elbette normaldir. Bunun ötesinde, yolsuzluğun, özellikle uluslararası ihaleler
de, silah alımlarında uluslararası boyutlar taşımış olması da. bu devasa boyutları ifade etmek açısın
dan önemlidir. 

Ama. bununla birlikte, günümüzde daha fazla ele alman, yoğunlaşan bir konu olmasının altın
da, demokratik ülkelerin sayısındaki artışı görebiliriz. Demokratikleşmenin standartlarında mey
dana gelen yükselme, bağımsız ve aktif medya, yolsuzluk üzerine tartışmaların tabu olmaktan çık
tığı bir ortamın oluşmuş bulunmasını da bir gerekçe olarak vurgulayabiliriz. 

Bunun dışında, küreselleşmenin, yolsuzluğun az yaşandığı ülkeler ile yolsuzluğun çok yoğun 
bir biçimde yaşandığı, hatta, yolsuzluğun çok yaygın bir hale geldiği ülkelerdeki bireylerin birbir
lerini tanımalarına, ülkelerini tanımalarına vesile olması da gerekçeler arasındadır. 

Diğer taraftan. Uluslararası Saydamlık Örgütü gibi hükümetdışı kuruluşların, sivil toplum ör
gütlerinin. uluslararası kuruluşların çalışmaları halkın duyarlılığını artırmıştır. 

Yolsuzluğun ortaya çıkardığı maliyetlerin halk tarafından çok daha iyi kavranmış ve anlaşılmış 
olması da. yolsuzluk olaylarına karşı kamuoyunun tepkilerinin artmasının temel nedenleri arasın
dadır; ama. hiçbir zaman şunu söyleyemeyiz; geçmişe nazaran, günümüzde, millî gelir içerisindeki 
kamu payının yükselmiş olması nedeniyle, yolsuzluğun duyarlılık konusu oluşturduğunu söy
leyemeyiz: çünkü. Kanada. Danimarka. Finlandiya. Hollanda. İsveç gibi ülkelerde kamu sek
törünün gayri safi yurtiçi hâsıla içersindeki payı yüksek olduğu halde, yolsuzluk düzeyi bu ülkeler
de çok düşüktür. 

Tüm bu bakış açısı çerçevesinde "Türkiye'de yolsuzluklar nasıl bir görüntü veriyor. Türkiye 
yolsuzlukların neresindedir" diye sorduğumuzda, hiç de iç açıcı şevler söyleyemeyeceğimizi 
biliyoruz. Gerçekten Türkiye çok kötü bir görüntü sergilemektedir. Uluslararası Saydamlık Örgütü. 
1995'ten beri yolsuzluk algılama endeksleri yayımlamaktadır ve Türkiye, yolsuzluğu bir yaşam 
biçimi haline getirmiş ülkeler arasında gösterilmektedir. 

10 üzerinden derecelendirilen endekslerde, en temiz ülkeler 8 ile 10 arasında endeks göster
gelerine sahip bulunuyor. Oysa. Türkiye'nin derecesi, son \ ıllarda. 3 rakamının biraz üzerinde istik
rar bulmuş görünmektedir ve bu endeks göstergesiyle, Ürdün. Fas. Tunus, Zimbabwe. Güney Kore. 
Filipinler gibi ülkelerin bile yolsuzluk batağına bizim kadar saplanmamış olduğu görülmektedir. 

- 7 6 -



T.B.M.M. B : 13 4 . 1 1 . 2003 O : 3 

İtiraf etmek gerekir ki, Türkiye, son yıllarda, yolsuzluklardan çektiği kadar hiçbir şeyden çek
memiştir. Ekonominin temelinde zenginleşme vardır; ama, bu zenginleşme, bireysel ve yolsuzluğa 
dayalı bir zenginleşme değildir; ulusal zenginleşme ve verimliliğe dayalı bir zenginleşmedir. 

Yolsuzluklar, millî gelir artışı sağlayacak kaynakların yağmalanarak israf edilmesine yol aç
maktadır ve gelişmekte olan bir ülkenin kalkınma çabalarını açıkçası tahrif etmektedir, tahrip et
mektedir, vatandaşlarımızın üretim heyecanını kırmaktadır. Halbuki, ne kadar çok sayıda birey, kal
kınma oyununa ne kadar yüksek düzeyde katmadeğer üreterek katılırsa, uluslararası yarışta o 
derecede büyük mesafe alma imkânı vardır. 

Yolsuzluklara bulaşanların ülkeye verdiği zarar, yalnızca yaşayan kuşaklara verilen zarar değil. 
aynı zamanda, gelecek kuşakları ve millet olarak geleceğimizi de tehlikeye sokan bir zarardır. 

İşte tüm bu boyutları içerisinde değerlendirilecek olursa, yolsuzluklar, halkın devlete, siyasete. 
bürokrasiye olan güvenini azaltmaktadır, kaynak israfına neden olmaktadır, halkın yoksullaşmasına. 
hayatın pahalılaşmasına yol açmaktadır ve bu nedenlerle, yolsuzluklara karşı köklü ve kalıcı tedbir
ler almak hükümetimizin öncelikli gündem maddelerinden biridir. 3 Kasım seçimlerinden itibaren 
kurulan 58 ve 59 uncu cumhuriyet hükümetleri bunu kararlı bir hükümet politikası haline dönüştür
müştür. 

Bu çerçevede, yolsuzlukla mücadelede hükümet olarak temel stratejimiz, tek tek olaylarla bir
likte, yolsuzluğa yol açan nedenler üzerinde durmak ve yolsuzluğun ortaya çıkma riskini en aza in
dirmektir. 

Yolsuzlukla mücadele tüm toplumsal alanları ve kesimleri kapsamalıdır. Yolsuzlukla 
mücadeleyi sadece iktidarın bir görevi olarak algılarsak, eksik söyleriz, yanlış söyleriz; sadece 
muhalefetin görevi olarak nitelersek, yine eksik ve yanlış olur. Yolsuzlukla mücadele, tüm kurum
larıyla birlikte, sivil toplum örgütleriyle ilgili ve tüm vatandaşlarıyla birlikte topyekûn yürütülecek 
bir mücadeledir: elbirliği içerisinde yürütülecek bir mücadeledir; didişmenin, çekişmenin ötesinde, 
ülkenin bugününü, geleceğini dikkate almak suretiyle, sorumluluk hisseden herkesin hassasiyetle 
üzerinde durması gereken bir mücadeledir. Bu mücadelenin kapsadığı alanlar, siyasal sistem, kamu 
yönetimi, adalet sistemi, sivil toplum ve özel kesimden oluşmaktadır. 

Siyasal sistem açısından hadiseyi değerlendirdiğimizde şunları söyleyebiliriz: Hükümet prog
ramında ve Acil Eylem Planında yolsuzlukla mücadele öncelikli bir konu olarak ele alınmıştır. Acil 
Eylem Planında yolsuzlukla mücadele konusu "Kamu Yönetimi Reformu" ana başlığı altında ayrı 
bir başlık olarak yer almış ve bu bölümde 7 adet tedbire yer verilmiştir. Tedbirler, yolsuzlukla ilgili 
uluslararası sözleşmelerin onaylanması, siyasetin finansmanının şeffaf hale getirilmesi, yolsuzluğa 
karşı toplumsal mutabakatın sağlanması, cezaların caydırıcılığının artırılması, sır kavramının 
yeniden tanımlanması gibi hususları içermektedir ki, bunların tamamında hükümetimiz adımlarını 
atmaktadır. Acil Eylem Planında kamu yönetimi reformu, demokratikleşme ve hukuk reformu, ay
rıca, ekonomik dönüşüm reformu başlığı altında yer alan çok sayıda tedbir de yolsuzlukla 
mücadeleye katkıda bulunacaktır. 

Ayrıca şunu ifade etmek isterim: Siyaset zemininde yolsuzlukla mücadele konusunda, ik
tidarıyla muhalefetiyle bu dönem Meclisimizin bir büyük duyarlılık içerisinde bulunduğunu 
düşünüyorum. Her şeyden önce, dokunulmazlıkların sınırlandırılmasıyla ilgili olarak CHP millet
vekillerince bir araştırma önergesi verilmiştir. Bu önergeyi, İktidar Partisi olan AK Parti milletvekil
leri desteklemiştir ve bu konuda komisyon kurulmuştur, çalışmalarına devam etmektedir. Diğer 
taraftan, bugünkü gündemimizi oluşturan yolsuzlukları araştırmayla ilgili araştırma önergesini ise, 
iktidar milletvekilleri -birinci imza sahibi olarak AK Parti Grubu Başkanvekili Sayın Salih Kapusuz 
ve diğer AK Partili milletvekilleri- önerge olarak vermişlerdir, Meclise getirmişlerdir. Bu önergeyi 
de Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri desteklemiştir ve komisyon kurulmuştur, başarılı bir 
çalışma yapılmıştır ve raporunu da bugün burada ele almaktayız. 
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Dolayısıyla, söylemek istediğim şey -her iki parti açısından da söylüyorum- bu konudaki has
sasiyeti ifade eden verilen bu önergeler karşılıklı olarak desteklenmiş. Meclis gündemine getirilmiş 
ve çalışmalar yapılmıştır. Bu. gerçekten. Meclisimiz açısından onur verici, gurur verici bir tablodur. 
bir sahnedir; müştereklerimiz olduğunu göstermektedir. Bu müştereklerimizde daha sonuç alıcı 
çabaların önümüzdeki süreçte de oluşturulmasında gayret sarf etmemiz, hepimizin vatanseverlik 
duygusunun bir parçasıdır diye düşünüyorum. 

Siyasî boyutta yolsuzlukla mücadele konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 Ocak 2003 
tarihli 18 inci Birleşiminde kurulmasını kararlaştırdığı Türkiye Büyük Millet Meclisi Yolsuzlukları 
Araştırma Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yaptığı gerçekten çok önemli bir çalış
madır. Bugün, bunu müzakere ediyoruz. 

Komisyon, aşağıdaki 5 altkomisyonu oluşturarak, çalışmalarını sürdürmüştür. Birinci komis
yon. yolsuzluğun tanımı, alanı, sebepleri, çözüm önerileriyle ilgili altkomisyondur: ikinci altkomis-
yon. para, bankacılık. Hazine işlemleri, gümrük. Sermaye Piyasası Kurumu ve Merkez Bankasıyla 
ilgili altkomisyon: üçüncüsü, enerji yapım ihale işlemleri, ulaştırma, millî savunma, ilgili üstkurul-
lar. yerel yönetimlerle ilgili altkomisyondur; dördüncüsü, sağlık, sosyal güvenlik ve özelleştirmey
le ilgili altkomisyondur: beşincisi ise. Adalet Bakanlığı. İçişleri Bakanlığı. Tarım ve Köy işleri 
Bakanlığı, üniversiteler, dernekler, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri. Vakıflar Genel Müdürlüğü 
ve diğer konularla ilgili altkomisyondur. Bu komisyon, kendi alanlarında yetkin ve ihtisas sahibi 
toplam 50'nin üzerinde uzmanla birlikte çalışmalar yapmıştır. Komisyon, görevi süresince 700'e 
yakın yazışma yapmıştır, onbinlerce sayfa bilgi ve belge temin ederek incelemiştir: 41 toplantı yap
mak suretiyle 51 kişi komisyona davet edilerek 124 saat dinleme yapmıştır. 

Hazırlanan rapor, belirttiğim gibi beş kısımdan oluşmaktadır. Her kısım kendi içinde bölümlere 
ayrılmıştır. Bu ayırım, altkomisy onların çalıştığı alanlar esas alınarak yapılmıştır. Raporda yer alan 
bulgular çerçevesinde gerekli yasal, idarî ve yargısal süreçler de devreye sokulmuştur, sokulmak
tadır. 

19 Şubat 2003'te göreve başlayan bu komisyonun. 12 üyesiyle birlikte dört ay yoğun bir çalış
ma yaptığı, kamuoyundan ve ilgili milleheklilerimizin takibinden, bilinen bir gerçektir ve ortaya 
çıkan rapor 1114 sayfalıktır ve gerçekten bu alanda -oniki yıldır Türkiye Büyük Millet Meclisin-
dey im- yapılan en başarılı çalışmalardan biridir ve ben. burada, bu vesileyle. Komisyon Başkanı 
Sayın Azmi Ateş Beyi ve AK Partili. Cumhuriyet Halk Partili komisyon üyesi bütün arkadaşlarımı 
tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum böyle bir dokümana ulaşmamızı sağladıkları için. (Alkışlar) 

Yolsuzluğun önemli kaynaklarından biri de. mevcut kamu yönetiminin yapısı ve işleyişidir. 
Onun için bu noktada hükümetimizin kamu yönetimi reformu, aynı zamanda, kurumsal olarak yol
suzlukla mücadele konusundaki hükümet programının bir ana şemsiyesini göstermektedir, 

Kamu yönetiminin, yolsuzluğun ortaya çıkmasına engel olacak biçimde yeniden yapılandırıl
ması gerekliliktir, bir ihtiyaçtır ve hükümetimiz de bu ihtiyacın üzerinde durmaktadır. Bu konuda 
temel ilkeler, yani kamu yönetim reformunda yolsuzlukla mücadele sadedinde ortaya çıkardığımız. 
koyduğumuz temel ilkeler, şeffaflık veya saydamlık, hesap verebilirlik ve işlemlerin basitliğidir. 
Kamu görevlisi sayısının fazlalığı, idarî kademelerin fazla oluşu, bürokratik işlemlerin çokluğu yol
suzluğa zemin hazırlamaktadır. Tüm bunların tasfiyesi ve kurumsal olarak yolsuzlukla mücadeley
le ilgili zemini oluşturabilmek için. hükümetimizin bugünlerde kamuoyunda da tartışılan kamu 
yönetimi reformunu gerçekleştirme kararlılığı vardır. 

58 ve 59 uncu hükümetler döneminde kamu yönetiminin yukarıda belirtilen ilkelere paralel 
olarak yeniden yapılandırılması yönünde de önemli adımlar atılmıştır. Bu adımları hepiniz takip 
ediyorsunuz: ama. bu yolsuzluk bağlamında, hatırlatma sadedinde hızlıca tekrar etmek istiyorum. 

Vatandaşların kamusal bilgi ve belgelere ulaşmasını sağlayacak 4982 sayılı Bilgi Edinme Hak
kı Kanunu. 24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış, yasalaşmıştır. Diğer 

- 7 8 -



T.B.M.M. B : 13 4 . 1 1 . 2003 O : 3 

taraftan, kamu yönetimi temel kanunu tasarısı hazırlanmış, kamuoyunun tartışmasına açılmıştır ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmak üzeredir. 

Özelleştirmenin hızlandırılması amacıyla 2003 yılı özelleştirme programı hazırlanmış, ilan 
edilmiştir. Özelleştirmenin hızlandırılması yanında ihalelerde şeffaflığa da ayrıca özel bir önem 
verilmiştir. 

KİT yönetiminin performans odaklı olarak yeniden düzenlenmesi amacıyla, mevcut 233 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameyi bütünüyle değiştiren yeni bir kanun tasarısı taslağı hazırlanmıştır. 

Diğer taraftan, bütçenin kamu gelir ve giderlerini gerçek anlamda yansıtabilmesi amacıyla 
hükümetimiz tarafından 2003 yılında fonlar büyük ölçüde kaldırılmıştır. 

İdari usul kanunu taslağı yine hükümetimiz tarafından hazırlanmıştır. 
Yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmaları sürdürülmüş, bu çerçevede, şirket kuruluşunu 19 

aşamadan 3 aşamaya indiren, 11.6.2003 tarih ve 4884 sayılı Kanun yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Kamu kurumlan bünyesinde oluşturulan ve hizmetten yararlanan vatandaşlardan çeşitli yollar

la alınan ücretler vasıtasıyla kamu kaynaklarını kullanan vakıfların bu kaynaklan kullanmasının 
önüne geçmeye yönelik olarak bir kanun tasarısı taslağı hazırlanmıştır. 

Diğer taraftan "sır" kavramının sınırlarının daraltılması amacıyla. Adalet Bakanlığı bünyesin
de bir komisyon oluşturulmuştur. 

Kamu malî yönetimi ve iç kontrol kanunu tasarısı hazırlanmış ve bu tasarı Türkiye Büyük Mil
let Meclisine sunulmuştur; Meclisimizin gündemindedir. 

Kamu görevlilerinin uyması gereken meslekî ve etik kurallar konusunda bir kanun tasarısı tas
lağı hazırlanmıştır; Mecliste olan bu konudaki benzer kanun teklifleriyle birlikte, birleştirilmek 
suretiyle. Meclisin yasama sürecine gireceğini tahmin etmekteyim. 

Sayıştayın yapısının güçlendirilmesi ve performans denetiminden sorumlu olması için. Acil 
Eylem Planında EDP 23 numaralı tedbir öngörülmüştür: bu yönde bir kanun tasarısı taslağı da 
hazırlanmıştır. 

Yolsuzluklarla hükümetimizin kurumsal olarak mücadele sadedinde önem atfettiği bir diğer 
nokta, e-devlet konusudur. Hukukî ve kurumsal düzenlemelerin yanında, yolsuzluklarla 
mücadelenin en etkili yolu e-devlet uygulamalarıdır. Bu sayede bilgiye erişim kolaylaşacak, kayıt-
dışılık ortadan kalkacak, izleme ve denetleme imkânları da genişleyecektir. Bu çerçevede, acil ey
lem planında, e-dönüşüm Türkiye projesine yer verilmiştir. Projenin koordinasyonu, izlenmesi. 
değerlendirilmesi ve yönlendirilmesiyle ilgili olarak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı görev
lendirilmiştir. Ayrıca, 27 Şubat 2003 tarihinde yayımlanan Başbakanlık genelgesiyle, e-dönüşüm 
Türkiye projesinin amaçları, kurumsal yapısı ve uygulama esasları belirlenmiştir. Mart ayında baş
layan çalışmalarla, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla, 2003, 2004 yıllarını kapsayan 
"E-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı" hazırlanmıştır. Kısa dönem eylem planın
da şu eylemlere yer verilmiştir: 

1- Kişisel bilginin korunmasına, bilgi edinme hakkının tesis edilmesine yönelik yasal düzen
lemelerin yapılması. 

2- Kamu kurumlarının birlikte çalışabilirliğinin sağlanması. 
3- Kamu hizmetlerinin ortak bir platformdan sunulması, 
4- Kamu kayıt sistemlerinin geliştirilmesi, 
5- Vatandaşlara verilen numaraların birleştirilmesi, 
6- Adres kayıt sisteminin entegrasyonu, 
7- Vergi tahakkuk ve ödeme işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasıdır. 
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Yolsuzlukla kurumsal olarak -yapılan düzenlemelerle, programlarla- mücadeleyi öngören 
hükümetimizin ilgi alanlarından bir üçüncüsü de adalet reformudur. 

İyi işlemeyen bir yargı düzeni, yolsuzluk yapanların cezalandırılmaması gibi bir sonucu ortaya 
çıkarır. Bu da. yaptırımı olmayan bir yolsuzluk alanına imkân tanıdığı için. yolsuzlukları özendirici 
sonuçlar ortaya çıkarır. Diğer taraftan, iyi işlemeyen bir yargı sisteminin, bizatihi kendisi, yolsuz
lukların çok önemli bir alanı, kaynağı haline dönüşür. Bu iki boyutlu olumsuz işleyişi ortadan kal
dırabilmek maksadıyla, adalet reformu da. elbette, yolsuzlukla mücadelede önemli alanlardan 
biridir. Yolsuzlukla ilgili her olayın nihaî kararının verileceği yer, bildiğiniz gibi yargıdır. Bu neden
le, gerek yargının kendi içinde yolsuzlukla mücadele gerekse yargının hızlı ve adil yargılamayı sağ
layacak ve hak aramayı özendirecek biçimde işlemesi büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla. 
adalet reformunu gerçekleştirmek için mevzuat alanında gerekli düzenlemelerin yapılması, fizikî 
altyapı yetersizliklerinin giderilmesi, insan kaynaklarının güçlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu 
çerçevede, hükümetimiz tarafından yapılan önemli düzenlemeler şunlardır : 

11 Ocak 2003 tarihinde yayımlanan 4782 sayılı Kanunla. Uluslararası Ticari İşlemlerde Yaban
cı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi Sözleşmesinin hükümleri iç hukukumuza 
yansıtılmıştır. 

25 Şubat 2003 tarihinde yayımlanan 4810 sayılı Kanunla. Adlî Tıp Kurumu, daha iyi hizmet 
sunabilmesi için yeniden yapılandırılmıştır. 

15 Ocak 2003 tarihinde yayımlanan 4786 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda ve Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, para 
cezalarını geç ödeyerek cezanın caydırıcılığından kurtulmanın önüne geçilmektedir. 

Diğer taraftan. Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair 4852 sayılı Kanun, 24 Nisan 2003 tarihinde yayımlanmıştır. Yolsuzluklar Hakkında 
Ceza Hukuku Sözleşmesi ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemindedir. 

Bir başka düzenleme. İcra ve İflas Kanununda işlemlerin hızlandırılmasına ve alacaklının hak
larının korunmasına yönelik değişiklikler içeren İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanundur ki. bu kanun, bildiğiniz gibi. Mecliste sürdürülen mesai sonucunda çıkarılmıştır. 

Adalet hizmetlerindeki insan kaynaklarının eğitim yoluyla güçlendirilmesi için adalet 
akademisi kurulmasına dair 23 Temmuz 2003 tarih ve 4954 sayılı Kanun kabul edilmiştir. 

Yargıtaym iş vükünü azaltacak, gerçek bir içtihat mahkemesi haline gelmesi için ilk derece ad
liye mahkemeleri ile Yargıtay arasında istinaf mahkemelerinin kurulmasını sağla} acak olan Bölge 
Adliye Mahkemelerinin Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ise Türkiye Büyük Millet Meclisi 
gündemindedir. 

Acil Eylem Planında yer alan. yolsuzlukla ilgili suçlarda cezaların daha caydırıcı hale getiril
mesi tedbiri çerçevesinde. Adalet Bakanlığınca da bir komisyon oluşturulmuştur. Acil Eylem 
Planında ihtisas mahkemelerinin sayısı ve çeşitliliğinin artırılması için bir tedbir bulunmaktadır. Bu 
çerçevede çalışmalar sürdürülmekte olup. tüketici fikrî ve sınaî hakları konusunda ihtisas mah
kemeleri kurulmuştur ve Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde bulunan Bankalar Kanununda 
değişiklikle ilgili kanun tasarısında da. ekonomik suçlarla ilgili ihtisas mahkemesi oluşturulması 
yönünde Danıştay 10. Dairesi özel bir ihtisas mahkemesi haline getirilmektedir. 

Hükümetimizin, yolsuzlukla kurumsal olarak mücadele sadedinde vaptığı düzenlemeler ve 
çalışmalar diğer boyutları itibariyle şu şekilde belirtilebilir: 

Birincisi, saydamlığın artırılması eylem planı: Bakanlar Kurulunca 12 Ocak 2002 tarihinde. 
Türkiye'de saydamlığın artırılması ve kamuda etkin yönetimin geliştirilmesi eylem planı kabul edil
miştir. Bakanlar Kurulu prensip kararı gereğince 20 Mart 2003 tarihli Başbakanlık genelgesiyle. 2 
devlet bakanı ile Adalet ve Maliye Bakanlarından oluşan, Türkiye'de saydamlığın artırılması ve 
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kamuda etkin yönetimin geliştirilmesi komisyonu kurulmuştur. Komisyon 5 Mayıs 2003 tarihinde 
toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 

1- Bir teknik komitenin kurulması. 
2- Komitenin sekretarya hizmetlerinin Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılması. 
3- Bakanlararası komisyona üç ayda bir rapor sunulması. 
4- Konuyla ilgili bir genelge çıkarılması. 
Bu hususları düzenleyen bir başbakanlık genelgesi taslağı hazırlanmıştır. 
İkincisi, Avrupa Birliği yolsuzlukla mücadele programıdır. Avrupa Birliği-Türkiye malî işbir

liği programı çerçevesinde Avrupa Komisyonu uzmanlarınca, Türkiye'de yolsuzlukla mücadele 
programı hazırlanmıştır. Projenin, Başbakanlıkta oluşturulacak bir yolsuzlukla mücadele birimi 
tarafından yürütülmesi öngörülmektedir. Proje 4 temel amacı içermektedir. 

1- Eylem planını koordine edecek ve uygulamaları izleyecek daimî bir mekanizmanın kurul
ması. 

2- Kamu idaresinde yolsuzlukla mücadele alanındaki kapasitenin geliştirilmesi ve yolsuzluk 
riskini azaltıcı önlemlerin alınması. 

3- Adlî suç sistemimizin inceleme, soruşturma ve yargı kapasitesinin geliştirilmesi. 
4- Sivil toplum ve iş dünyasının yolsuzlukla mücadele çalışmalarına katılımının sağlanması. 
Bunlar dışında, kurumsal bazda yolsuzlukla mücadeleye ilişkin olarak yapılacak hususlar hak

kında kısaca bilgi vermek istiyorum. 
Yolsuzlukla mücadele, toplumsal mutabakatı gerektiren ve tüm toplumsal aktörlerin katılımını 

içeren bir süreçtir; konuşmamın başında, bunu, özellikle vurguladım. Usulsüz bir işlemin bir tarafını 
kamu yönetimi oluştururken, çoğu zaman, diğer tarafını özel kişi ve şirketler oluşturmaktadır. İki 
yönlü işleyen bu sistemin bütün yönlerini kapsayan bir mücadele önem taşımaktadır. Yolsuz ve 
usulsüz uygulamalar konusunda, toplumsal duyarlılığın ve tepkilerin güçlendirilmesi gerekmek
tedir. Bu konuda, kamunun yanında basın yayın organlarına ve sivil toplum kuruluşlarına önemli 
görevler düşmektedir. Son dönemde, yolsuzlukla mücadele konusunda da faaliyette bulunmak üzere 
kurulmuş sivil toplum kuruluşları bulunmaktadır. Bu çerçevede, meslek odalarının, gerek kendi 
mensupları gerekse kamu hizmetleri açısından denetim rolü güçlendirilmelidir diye düşünmekteyiz. 

Siyasetin finansmanının saydam hale getirilmesi; bu çerçevede, özel çıkarların, siyasî partiler 
kanalıyla kamusal tercihleri çarpıtmaması diğer bir önemli husustur. Acil Eylem Planında, bu 
amaca yönelik özel bir tedbir bulunmaktadır; ancak, bu konuda gelişme kaydedilebilmesi için, 
siyasî partiler arasında mutabakat sağlanması gerekmektedir, ki, Meclisimizde, bu mutabakat 
zemininin bulunduğunu düşünmekteyim. Siyasî Partiler Kanununun ve seçim sisteminin, katılım
cılığı ve şeffaflığı artıracak şekilde yeniden düzenlenmesi, siyasal sistemin yolsuzlukla 
mücadelesini kolaylaştıracaktır. 

Diğer taraftan, özel ihtisas mahkemelerine ihtiyaç var demiştim. Bu arada, özellikle, ihtisas 
mahkemelerinin ekonomik suçlar konusunda da oluşturulması önem arz etmektedir; çünkü. 
ekonomik suçların niteliği, boyutları çok farklı olduğundan, mekanizmaları farklı olduğundan. 
bizim yargı sistemimiz içerisinde konunun kavranmasında, yolsuzluğa bulaşanların ekonomik 
mekanizmalardan yararlanarak, kamu kaynaklarını yolsuzluk alanı haline getirenlerin yargılan
masında handikaplar oluşmaktadır, güçlükler oluşmaktadır ve yargıdan sıyrılmayı başarmalarına 
yol açmaktadır. Bunu önlemek için -belirttiğim gibi- Bankalar Kanununda değişiklik yapılmasına 
ilişkin kanun tasarısı, hükümetimiz tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmiştir ve 
bu kanun tasarısının 10 uncu maddesinde, Danıştay 10. Dairesinin görev alanı şu şekilde belirlen
miştir: Bu daire, Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatından. Sermaye Piyasası Kanunundan. 
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Rekabetin Korunması Hakkında Kanundan, Bankalar Kanunundan. Elektrik ve Doğalgaz Piyasası 
Kanunundan, Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine Dair Kanundan, yap-işlet-devretle il
gili kanundan, Kamu İhale Kanunundan ve benzeri diğer kanunlardan doğan dava ve işleri çözüm
lemek üzere görevlendirilmiş olacaktır. Bunun, çok kısa zamanda, bir iki hafta içerisinde, Mec
lisimizde yasalaşacağını düşünüyorum. Böylece, ekonomik suçlar konusundaki bir ihtisas mah
kemesi boşluğu, bu yasayla doldurulmuş olacaktır. 

Diğer taraftan, bilirkişi müessesesinin etkin hale getirilmesi, hizmet ve sorumluluk kriterlerinin 
geliştirilmesi de yolsuzlukla mücadelede çok önemli bir alandır. Maalesef, bilirkişilik mües
sesesinin düzenlenmesindeki hukukî eksiklikler, yaptırımların zayıf bulunması sebebiyle yargı 
yanıltılmakta ve bunun neticesinde yolsuzluk yapanların hak ettikleri cezaları alması imkânsız hale 
gelmektedir. Bununla ilgili olarak da, yine demin bahsettiğim Bankalar Kanununda değişiklik ön
gören tasarıyla kanunun ] inci ve 2 nci maddelerinde düzenleme yapılmıştır. Bilirkişi yolsuzluğu ve 
kirlenmesinin önüne geçilmesi, bilirkişi faaliyetlerinin maddî olgu ve fiilî gerçeklere uygun, taraf
sız ve objektif olarak yürütülmesi bu maddelerle amaçlanmıştır ve maddeyle, bilirkişi raporunun 
maddî olgu ve fiilî gerçeklerle bağdaşmadığı yönünde kuvvetli emare ve şüphelerin bulunduğu 
kanaatine ulaşıldığı takdirde, bu kişiler hakkında diğer kanunlardaki hukukî ve cezaî sorumluluklar 
saklı kalmak şartıyla mal bildiriminde bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 
hükümleri uyarınca işlem yapılacağı hükme bağlanmaktadır. 

Diğer taraftan, zamanaşımı da cezalardan kaçınma aracı haline dönüşmüştür. Bununla ilgili de, 
yine, demin belirttiğim Bankalar Kanununda değişiklik yapılması hakkında Meclis gündeminde 
bulunan tasanda düzenlemeler yapılmıştır. Bu kanun tasarısının 15 inci, 16 ncı ve diğer maddelerin
de hükümler vardır. Bankaların içinin boşaltılması, yani, hortumlanması birinci planda karapara 
suçu kapsamına alınmaktadır ve buna bağlı bazı zamanaşımı süreleri de uzatılmaktadır. 

Diğer taraftan, yolsuzlukla mücadeleyle ilgili olarak, banka sahiplerinin ve sorumlularının şah
sî sorumluluğu ilkesinin getirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır ki, bu ihtiyaç da yine Bankalar 
Kanununda değişikliği öngören kanun tasarısında yapılan düzenlemelerle giderilmiş bulunmaktadır. 

Ancak, burada şunu özet olarak ifade edebilirim: Hükümetimiz, yolsuzluklarla mücadele 
konusunda kararlıdır. Bireysel planda geçmişte yapılan veya ileride yapılacak olan yolsuzluk 
hadiselerinin üzerine kararlılıkla gitme niyetindeyiz, kararlılığı içerisindeyiz. Bu kararlılığın, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyelerimizde de bulunduğunu görüyorum, parti farkı ayırt etmeksizin 
söylüyorum. Aynı zamanda, hükümetimiz, bunun, iyi niyete dayalı bir mücadeleyle sürdürül
mesinin eksik olacağını düşünmektedir. Bu konudaki tüm doktriner çalışmalar da bu kanaati pekiş
tirmektedir. Dolayısıyla, kurumsal olarak yolsuzlukla ilgili zeminin ortadan kaldırılması lazım. Tür
kiye'nin görüntüsünün değişmesi lazım. Avrupa Birliğine tam üyelik için hazırlık yapan Tür
kiye'nin. bu konuda da, gerçekten, dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alması lazım, en azından 
Avrupa Birliği ülkelerinin tutturduğu standardı tutturabilmesi lazım. Yabancı sermayenin, bu 
bakımdan. Türkiye'de cazip bir alan haline dönüşmesi lazım. Bunu sağlamak için, hükümetimiz. 
belirttiğim gibi. kurumsal düzenlemeleri öngören sistematik ve programlı bir çalışma içerisindedir. 
Hğer. bu sistematik ve programlı çalışmanın, hükümetimiz tarafından yürütülen çalışmanın bazı 
noktalarında ilaveler yapılması gerektiği kanaatinde bulunan sayın milletvekillerimiz varsa veya 
değiştirilmesi gerektiği kanaatinde bulunan milletvekillerimiz varsa, onların görüşlerine de başvur
m a ^ her zaman hazır olduğumuzu, buradan, açıkça ifade ediyorum. 

Artık, siyaset anlayışı 3 Kasımla birlikte değişmiştir. 3 Kasım öncesinin siyaset anlayışı, her 
parti, ben doğrusunu yaparım, ben bilirim, benim dışımdaki partilerin yapmış oldukları şeylerin 
hepsi yanlıştır, onlar bir şey bilmez anlayışına dayanıyordu, söylemler de bu çerçeve içerisinde 
gelişiyordu. 3 Kasımla bu değişmiştir. Artık, her parti şunu demek zorundadır: Ben iyi niyetle 
iyisini yapmaya çalışırım; ama. yaptıklarımda noksanlar bulunabilir. Benim dışımdaki partilerin de. 
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fikirlerini beğenmeyebilirim, ama, görüşlerinde, düşüncelerinde iyi şeyler bulunabilir, onlardan da 
yararlanmam gerekir diyebilmelidir. Bunu, iktidar olan partiler de söyleyebilmelidir, muhalefette 
olan partiler de bunu ifade etmelidir. 

Bu anlayış içerisinde gerçek bir diyalog zemini ortaya çıktığı zaman, her şeyin en mükem
melini yakalarız. Yüzde l'lik bir dezavantaja ülkeyi sürükleme lüksüne, hiçbir siyaset kurumu sahip 
değildir. Kısa dönemde fark edilmez; ama, bir ülke diğer ülkelere göre yüzde l'lik bir dezavantaja 
düştüğünde dahi, on sene, yirmi sene sonra bile bakıldığında -kısa dönemde algılanmadığı halde-
dünyadaki yarıştan kopmuş olduğu görülecektir. Yüzde l'lik avantajı yakalayan ülke de, uzun 
vadede büyük bir güç olarak ortaya çıkacaktır. "Aman, ben şunu söyleyeyim, karşı partiyi mat 
edeyim; ben şunu ifade edeyim, sözünü ağzına tıkayayım" mantığıyla siyaset olmaz, onunla birey
sel tatmin olur. Bu bireysel tatminlerin de, ne Türkiye'ye bir faydası vardır ne de kimseye bir fay
dası vardır. (Alkışlar) 

Tamam, yanlışlar, eksikler olabilir; biri "yoktur" diye iddia ediyorsa, yanlışlık onun bizatihi 
kendisindedir. Bir parti diyorsa ki "bende hiçbir yanlışlık olmaz" o zaman da yanlışlığın bizatihi 
kendisidir o parti. Onun için, eksikler, yanlışlar, bütün kurumlarda, bireylerde bulunabilir. Süreç, 
dinamik bir süreçtir; önemli olan, daha iyiyi, daha doğruyu, daha mükemmeli yakalama kararlılığı 
ve iradesi içerisinde yürümektir. Yolsuzluklar konusunda da aynı şeyi söyleyebilirim. 

Bu çerçevede, bazı konular etrafında da görüşlerimi belirtmek istiyorum. Bunu, bir polemik ol
sun diye değil; ama, daha önce konuşan bazı sayın milletvekillerimizin söylediklerini diğer millet-
vekillerimiz dinledi, televizyonları başında bizi izleyen vatandaşlarımız dinledi; tek taraflı olarak 
söylenip kaldığı takdirde, bazı şüpheler oluşabilir. Benim verdiğim cevaplarda "aman, benimki tam 
doğrudur, sayın milletvekilininki yanlıştır" anlamına söylemiyorum; ama, her ikisini de dinleyenler 
kendilerine göre değerlendirmelerini yapsınlar diye düşünürüm. 

Birincisi, sayın milletvekilimizin Gökkafes'le ilgili konuşması; yani, Gökkafes'in yapılmasıyla 
ilgili o boyuta katılıyorum; gerçekten, o hadise, bir inşaat faciasıdır. Muhalefet dönemimizde, o 
olayla ilgili, biz de mücadele ettik; ama, sonra yapıldı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Şener. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - ... 

Fakat, sayın milletvekilimizin takıldığı nokta o değil. Gökkafes'te bazı bölümleri satın alan kamu 
kurumlarıyla ilgili bir eleştiri yöneltti ve sanki, bunu ben yapmışım gibi de isim zikretmeksizin beni 
iğneleyici söz etti. 

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Hayır; öyle bir şey yok. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -

Sayın milletvekilim, bu Gökkafes'in bazı kamu kurumlarınca kiralanması olayı bizden öncedir. 
geçmiş dönemdedir; buna onay veren Sayın Bakan da Sayın Kemal Derviş'tir. (AK Parti sıraların
dan alkışlar) 

Dolayısıyla, burada, şunu da söylemek isterim: Bu yanlış mıdır, değil midir -bu konuyla ilgili 
olarak kafalarda bazı yanlışlar var da- bir kere, bu Gökkafes, BDDK'dadır; yani. Fona devredilen 
bankaların gayrimenkulleri sadedinde BDDK bünyesine geçmiş bir gayrimenkuldur. Diğer kamu 
kuruluşlarının burayı satın almaları demek, bir kamu kuruluşundan bir başka kamu kuruluşunun 
satın alması anlamına gelir. 

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Sayın Gül'ün taahhüdü vardı, "hesap soracağı/" 
demişti. 

ZÜLFÜ DEMİRBAG (Elazığ) - İşin aslını öğrenmek için söyledi. 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Bu 
boyutu itibariyle de eleştirilir de, bu telaffuz edilirken, sanki, bir özel şahsa çok büyük bir kaynak 
aktarılmış anlamında düşünen varsa, bunu da bu vesileyle değiştirmek isterim. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - İsraftır; mütevazı bir yerde de oturabilirler. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -

Olabilir. O boyutu itibariyle eleştirilebilir; ona bir şey demiyorum. 
Şunu söylemek isterim: 1114 sayfalık yolsuzluklarla mücadeleyle ilgili bir rapor hazırlanmış 

ve bu raporda, Gökkafes'le ilgili bir tek cümle yok. Bu raporun altında sayın milletvekilimin imzası 
var. Bu konu, burada yaptığı 20 dakikalık konuşma içerisinde 5 dakika ayıracak kadar önemliyse, 
bu 1 114 sayfalık rapora da bir cümle ilave edip. ondan sonra imzalanması lazımdı diye 
düşünüyorum. 

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - O parantez, bilinmeyen yolsuzluklar içindeki 
bölüm. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -
Bilinmeyenler için... O ayrı; ama, bilinmeyen değil, bilindiğini ifade ediyorsunuz. O başlığın altına 
girmez bu. 

Bilinmeyen yolsuzluklar demek, henüz tespit edemediklerimiz demektir. Raporu yazarken 
bunu tespit edememiştik deniliyorsa, o başka. 

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Efendim, bizim önümüze gelmemiş, bizim in
celememiz içinde bulunmamış yolsuzluklar; benim kastettiğim odur. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -
Evet. 

Şunu söyleyeyim: Mücadele etmemiz lazım; ama. bu yolsuzlukla ilgili konuşurken de, neye 
ağırlık vereceğimizi, neyi zayıf neyi güçlü tutacağımızı iyi ayarlamazsak, yolsuzlukla mücadele an
layışını biraz yıpratırız. Bunu yıpratmamak için, onu çok iyi ayarlamak gerekir diye düşünüyorum. 

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Ama, bu kafes. Türkiye'nin yüzkarasıdır. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -

Diğer taraftan, değişik vesilelerle, Sayın Başbakanımızla ilgili ifadeler kullanıldı: yani. bunları, şöy
le objektif bir biçimde önümüze koyup, düşünmek lazım. Düşündüğümüz zaman, karşımızda neyi 
görürüz; bir kere. Sayın Başbakanımız, belediye başkanlığından geliyor. İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı yapmıştır. Belediye başkanlığı yaptığı dönem, partisinin iktidar olduğu dönem 
değildir, muhalefette olduğu dönemdir. Üstelik, siyasî rekabetin acımasızca ve kural tanımaksızın 
işlediği, çarkların çok olumsuz döndüğü bir dönemdir ve her gün. hem belediye başkanlığı 
döneminde hem belediye başkanlığını bıraktıktan sonra, sürekli olarak, müfettişlerle, denetimlerle. 
incelemelerle, bütün birimlerin didik didik edildiği: bir incelemenin, aynı konu. aynı birim hakkın
da yeterli görülmeyerek, defalarca, tekrar tekrar incelendiği bir süreci yaşamıştır ve o süreç yaşanır
ken dokunulmazlığı da yoktu; yani. bunu görmemiz lazım. Neticede, bunlar, mahkemelere de -hat
ta. idari, tek taraflı inisiyatiflerle- yargıya da intikal ettirildiği halde, şu anda tek bir davanın dışın
da. hiçbir davası da yoktur. (AK Parti sıralarından alkışlar) Bunu. bu çerçeve içerisinde değerlen
dirmek lazım. 

Mal bildirimiyle ilgili konu diye ifade ettiler. Zaten, bu konuda açılan dava beraatla neticelen
miş; kesinleşmiş yargı kararı varken, bunu tartışmanın bir gerekliliği olduğu gibi bir düşünceye 
sahip olmadığımı belirtmek istiyorum. 

YÜKSEL ÇORBACIOGLU (Artvin) - Sayın Bakan. Özelleştirme İdaresi neden sizden alınıp 
Savın Unakıtan'a verildi? 

- 8 4 -



T.B.M.M. B : 13 4 . 1 1 . 2003 O : 3 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -
Diğer taraftan, kamu yönetim reformunda teftiş kurulları niye kaldırılıyor; acaba, sizin dönemdeki 
yolsuzlukların ortaya çıkarılmasını engellemek gibi bir niyet mi var, diye, bir... Yani, bunu söy
lemek için çok farklı boyutlarda bir düşünce geliştirmek lazım. Bir kere, getirilen düzenlemede, iç 
denetim var, dış denetim var. İç denetim dediğiniz, daha çok, hiyerarşik denetime dayalı bir 
denetim; dış denetim dediğiniz şey, Sayıştayın yapacağı denetimdir. Herkesin de bildiği bir gerçek 
var ki, teftiş kurulları, ilgili bakana bağlı olarak, onun verdiği görevler çerçevesinde incelemeler 
yapıyor, teftişlerde, denetimlerde bulunuyor; hatta, KİT'lerde genel müdüre bağlı olarak yapıyor; 
bakanlık makamı ve genel müdürlük makamının işlemleri de bu teftiş birimlerinin inceleme alanı 
dışında seyrediyor. 

Burada, teftişin, daha doğrusu denetimin, gerçekten, yolsuzluğu, her türlü, her düzeydeki suiis
timali ortaya çıkarabilmesi için, bir kere, idarenin içinden bağımsız bir niteliğe kavuşturulması 
lazım. Bu nasıl yapılır, asıl bunu tartışmamız lazım. Bana kalırsa, dış denetimin Sayıştay vasıtasıy
la yapılacak olması, buna bağlı olarak, Sayıştayın etkinliğinin, Meclisi bilgilendirmesinin daha güç
leneceğini düşünecek olursanız, idarenin dışında, ayrı bir erk olan, güç olan yasama denetiminin 
daha fonksiyonel, daha etkili hale getirileceği bir sisteme doğru gidiş vardır ki, asıl, yolsuzluklarla 
mücadele böyle olur; yolsuzlukların açığa çıkarılması, ortaya çıkarılması bu şekilde olur. Ayrı bir 
güç, Meclis, yasama organı; denetim fonksiyonu; altyapı, verilerin, materyallerin de ulaştırılması 
suretiyle. Danıştayın daha fonksiyonel hale getirilmesi suretiyle, işletilmesiyle, asıl, yolsuzlukla 
mücadele edilecek bir zemini oluşturacak bir düzenlemedir ve deminden beri anlattığım yolsuzluk
la kurumsal mücadele paketimize de uygundur diye düşünüyorum. 

Diğer taraftan "nereden buldun yasasını kaldırdılar" denildi; tartışılabilir; bir şey 
demeyeceğim; ama, ben de bildiğimi söylüyorum; dediğim gibi, polemik yapma niyetim yok. 
"Nereden buldun yasası kalktığına göre, şimdi, bu yolsuzluk yapanlara olağanüstü mal ve servet 
edinenlere hesabı nasıl soracağız" deniliyor. Şimdi, birincisi, bir kere "nereden buldun" veya 
kamuoyunda "malî milat yasası" denilen yasa kaldırıldı diye birtakım kanunî takibatların ortadan 
kalkacağını düşünmek yanlış. Neden yanlış; 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması ve Rüşvet 
ve Yolsuzlukla Mücadele Kanununa göre hesap sorarsınız. İkincisi, karaparanın aklanmasının ön
lenmesiyle ilgili yasa çerçevesinde, yani, 4208 sayılı Kanun çerçevesinde de gerekli işlemler 
yapılabilir; yargıya gönderilebilir ve gerekli cezalar verilebilir. Üçüncüsü, bir kere, bu nereden bul
dun yasası hiç yürürlüğe girmedi; yani, AK Parti kaldırdı diye bir şey yok; hiç yürürlüğe girmedi. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Uygulayacak bakan bulamadık da onun için Sayın Bakan. 
Hiçbir bakan buna onay vermedi. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -
Niye yürürlüğe girmedi; 22.7.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunla bu getirildi; yani. 1998 yılında 
getirildi ve 1 Ocak 1999'dan itibaren... 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - 1994'te geldi Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -

Daha önceki serüveni anlatıyorsunuz. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Hayır... Hayır... Aynı yasadan bahsediyor. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -

Kayıtdışı serveti kayıt altına alacak olan malî milat uygulamasıyla 1 Ocak 1999'dan itibaren, bu 
kişilerle ilgili sıkı bir takibata geçilmesi öngörülüyordu; bu tarih gelmeden önce üç yıl ertelendi: 
yani, hiç devreye giremeden ertelendi. Bu ertelemeye göre 1 Ocak 2003'te yürürlüğe girecekti ve 
ondan sonra da, biz erteledik veya kaldırdık. 

Şimdi, neyi anlatıyorum burada; şunu anlatıyorum: Yani. bu yasa zaten yürürlüğe girmedi: 
yani. kararlılıkla, değişik tarihlerde bununla ilgili konular Meclise geldiği halde neden yürürlüğe 
girmiyor? Geliyor, Meclis tartışıyor, kanunu çıkarıyor, sonra arkasından erteliyor. Bunun, elbette. 
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yaşanan ekonomik krizlerle, Türkiye'den para kaçışlanyla filan bağlantısı olduğu için, konjonktür 
ve zemin müsait olmadığı zaman, çok daha büyük maliyetlere katlanacağını, bir ülke, hissettiği 
zaman, sorumluluk taşıyan kişiler de bu maliyetlerden kurtulmak için ertelemeyi öngörüyor veya 
kaldırmayı düşünüyor; ama, böyle bir sorumluluk dışında teorik olarak konuştuğumuz, tartıştığımız 
zaman çok daha güçlü bir şekilde savunabiliriz; fakat, Türkiye gerçekleriyle ne kadar bağdaşır; bu, 
ayrı bir tartışma zeminidir diye düşünüyorum. 

Ben, tekrar, sözlerime son verirken, böylesine uzun bir mesaiyi birlikte paylaştığımız değerli 
milletvekillerimize, böylesine değerli bir çalışmayı tamamlayan çok saygıdeğer komisyon üyesi ar
kadaşlarıma ve burada, kürsüde görüşlerini ifade eden sayın milletvekillerimize teşekkürlerimi 
sunuyorum ve yolsuzluğun en az düzeyde bulunduğu bir Türkiye'yi birlikte yaşama dileğiyle 
hepinize saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. (Alkışlar) 

BAŞKAN -Teşekkür ediyorum Sayın Şener. 
Son söz milletvekilinin kuralı gereğince, söz isteyen Konya Milletvekili Sayın Ahmet Işık: 

buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Sayın Işık, konuşma süreniz çok kısa bir süre. 
Buyurun. 
AHMET IŞIK (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Yolsuzlukların sebeplerinin, sosyal ve ekonomik boyutlarının araştırılarak alınması gereken 

önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarın
ca Meclis araştırması komisyonu kurulmuş ve işbu komisyonun hazırlamış olduğu rapor ise, Yüce 
Meclisin, bugün itibariyle, gündemine gelmiş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dünyada iktisadî kalkınmalar başta olmak üzere, demok
ratik ve teknolojik büyük değişimler yaşanırken, üzülerek ifade ediyorum ki. Türkiye, büyük oran
da zaman ve imkân kaybetmiştir. Artık, Türkiye'nin bugünü ve yarınıyla ilgili ne kaybedecek 
zamanı ne de kaybedecek imkânı kalmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yönetimin şeffaf olduğu, yönetilenlerin yönetenlere duy
duğu güven ve tolerans, insanların iktisadî kalkınmasına ve devletin adil ve adaletli otoritesine kat
kı sağlar. Siyasal iktidarlar kaynağını demokrasiden aldığı, iktidarda bulunanlar ise hukuka dayan
dığı demokratik hukuk devletinde birey ve toplum ideal anlamda güvence altında demektir. 
Hukukun üstünlüğüne bağlılık, devletin meşruluğunu da güçlü ve etkin kılar. Hukuk devletinde 
devletin tarafsızlığı teminat altındadır. Yönetenler, yönetilenlere karşı keyfîlik içerisinde olamazlar. 
Herkes hukuk önünde eşittir. Hiç kimse ayrıcalıklı olmadığı gibi, haksızlığa da uğratılamaz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde bir süredir etkin ve tedirgin bir şekilde gün
demdeki yerini işgal eden yolsuzluk ve usulsüzlük, ivedilikli ve hayatî gündemler arasında yer al
maktadır. Yolsuzluk, beraberinde geniş halk kitlelerinin yoksulluğuna yol açması, fert başına düşen 
maliyet külfeti, ülke kalkınmasına olumsuz etkisi, Cezaların İnfazı Hakkında Yasanın ve hukuk 
davalarını etkin kılacak düzenlemenin kifayetsizliği, sorunu devasa hale getirmiştir. 

Halkımızın güven duymaktaki yaşadığı tereddüt siyasetin ve siyasetçinin sorgulanması, yargı 
üzerindeki eleştirilerin artması, bürokrasinin hantallığına yönelik eleştirinin kanaat haline dönüş
meye başlaması, sonuç almaya yönelik çabaların önündeki en büyük açmazlardandır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yolsuzluklara karışmış kişi ya da kişilerin, hâlâ ülkede 
ekonomik, sosyal ve siyasal anlamda itibar görüyorlarmış gibi kendilerini takdim ediyor olmaları. 
sektörel hale dönüşmüş yolsuzluğun bir başka çarpıcı yönünü ortaya koymaktadır. 

Yolsuzluğun gelmiş olduğu ekonomik güç, dürüst ve ahlaklı olmayan birkısım siyasetçiler ve 
bürokratlar nezdinde hayat bulmuş, bu durum ise. insanımızın siyasete olan inancında tahrifat yarat
mıştır. 
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Ülke kalkınmasında geri kalmışlık, ülke insanında fakirleşme olarak faturası ortaya çıkan yol
suzlukla. bu suçu işleyenler, ortaya koydukları işbu eylemle, sadece günümüz toplumuna değil, 
gelecek nesillere karşı da tarihî sorumluluk içerisinde bulunmaktadırlar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemi itibariyle, asrın 
vebası olan yolsuzlukla mücadele konusunda, iktidarıyla muhalefetiyle tüm milletvekilleri, tam bir 
konsensüs içerisinde bulunmaktadır. 

Yolsuzlukların gündemde olmadığı, ülkenin ve milletin imkân ve kaynaklarının peşkeş çekil
mediği, daha güzel bir Türkiye temennisiyle, komisyona çalışmalarından dolayı teşekkür ederken. 
Yüce Meclisi tekrar saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Işık. 
Yolsuzlukların sebeplerinin, sosyal ve ekonomik boyutlarının araştırılarak alınması gereken 

önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarın
ca kurulmuş bulunan (10/9) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun raporu üzerindeki 
genel görüşme tamamlanmıştır. 

Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 
VI. -SEÇİMLER 

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
1. - İnsan Haklarını İnceleme, Kamu İktisadî Teşebbüsleri, Plan ve Bütçe Komisyonlarında 

açık bulunan üyeliklere seçim 
BAŞKAN - İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda boş bulunan ve Cumhuriyet Halk Partisi 

Grubuna düşen 1 üyelik için, Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda boş bulunan ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna 

düşen 2 üyelik için, Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ile Kayseri Milletvekili Muharrem Eskiyapan 
aday gösterilmişlerdir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda boş bulunan ve Adalet ve Kalkınma Partisi 

Grubuna düşen 1 üyelik için, Siirt Milletvekili Öner Gülyeşil aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Plan ve Bütçe Komisyonunda boş bulunan ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna düşen 2 üyelik 

için. Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ile İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu aday gös
terilmişlerdir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için. 5 Kasım 2003 Çar

şamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 
İyi akşamlar diliyorum. 

Kapanma Saati : 22.35 
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I. - İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, İzmir Tekel Çamaltı Tuzlasının özelleştirilmesi kara

rına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın cevabı (7/1115) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞIMA 

Aşağıdaki sorularımın sayın Başbakan taralından YAZILI olarak cevaplandırılması 
içân gerekli İşlemin yapılmasını arz ederim. 07.08.2003 ^ < ^ < ? ^*" 

Saygılarımla, ^^^^^^^^ 

^ Kemal ANADOL 
İzmir Milletvekili 

1- îzmir ilinde Üretim yapan Tekel Çamaltı Tuzlası'nm özelleştirilmesi ve satışı 
kaıan atamı» mıdur? 

2- Bayie Mr karar alındıysa şu ana kadar Taxla*ya talip olan yerli ve yabancı 
şirketlerin sayısı nedir? 

3- Çamaltı Tuzlası ve üretim alanlarının yöasfe 70'ini İzmir Kuş Cenceti'nin 
kanMdıjmı vt Türkiye'de gtokoen 450 kuş nTrOnden 217'sinin burada gözlenmekte, 
bericameite ve barüimaktacifaftucu biliyor tmamafi 

4» kmt Kus Cemaati içinde bulunan Çamaltı Tuzlasfnm ulusal mevzuatımız ve 
altonda Türkiye Cumhuriyeti'oin imza» buhura uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile 
korumakla yükümlü olduğumuz bir anlak alan olduğunu, Orman Bakanlığı tararından 1982 
yılından beri 'Taban Hayat Koruma Saba»" ve 1985 yılından beri de Kültür Bakanlığı 
taraündan "Birinci Derecede Doğal SİT Alanı" ilan edildiğini ve bu şekilde korunmakta 
olduğunu bîHyor musunuz? 

5- Çamaltı Tuzlası satış aşamasına geldiğinde sadece kâr amacı güden yerli ve 
yabancı şirketlerin bu uluslararası önem taşıyan sulak alanı ve kuş cennetini tahrip etmelerini 
eogeüemek amacıyla mevcut ekosstemi koruyacaklarını, ulusal ve uluslararası koruma 
«arâlerini peşinen kabul edeceklerini belirten taahhütlerini ihale şartnamesine koyacak 
mısınız? 

6- Bu şartname, saydamlık ilkeleri kapsamında ihaleye giren yerli ve yabancı 
şirketlerle birlikte kamuoyuna açıklanacak mıdır? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 
SAYI : B.07.0.PER.0.29/6-22-1 i22 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 31.10.2003* 4 9 3 0 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 08.10.2003 
tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-236-12/4490 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Kemal ANADOL'un Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği ve Sayın Başbakanımızın da kendileri adına tarafımca cevaplandırılmasını 
istedikleri yazılı soru önergesinde belirtilen sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıda 
sunulmuştur: 

1) 31.03.2003 tarih, 2003/12 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararında 
yer alan "Teşkil olunan Tuz Stratejik İş Biriminin (SİB)" mülkiyet ve ruhsat 
sorunlarının çözümünü müteakip 2003 yılının 4'üncü çeyreğinde işletme 
ruhsatlarının devri amacıyla ilana çıkai'üması hususu İzmir Çamaltı Tuzlasını da 
kapsamaktadır. Bu konuda henüz "şartname" ve "ilan" aşamasına gel inmemiştir. 

2) Tuz Sanayii Müessese Müdürlüğüne ve Çamaltı Tuzlasına talip olma 
konusunda herhangi bir müracaat yapılmamıştır. 

3) Çamaltı Tuzlasının toplam alam 63.430.083 m2 olup, ayrıca 11.049.250 
m2 lik alan Orman Genel Müdürlüğüne İzmir Kuş Cenneti olarak devredilmiştir. 
Kuş Cenneti olarak devredilen alanın dışındaki tuzla üretim sahalarında kuş türleri 
bulunmamaktadır. 

4) Bu alanlarla ilgili belirtilen hususların tamamı bilinmekte olup, Çamaltı 
Tuz İşletmesi Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmıştır. 

5) Belirtilen hususlar şartname aşamasında gözönüne alınacaktır. 

6) İhalenin şekli Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 4046 Sayılı 
Kanun kapsamında belirlenip, yerli ve yabancı kamuoyunun dikkatine sunulacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. J y ^ ^ - ^ 

Jurnal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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2. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce 'nin, İstanbul 'daki bazı ilçe millî eğitim müdürlerinin 
atamalarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (7/1120) 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

•Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı.-Hüseyin -Çelik^tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gerekenin yapılmasını arz ederim. 

•Muharrem İNCE 
Yalova Milletvekili 

1997 yılında İstanbul İl i, Sultanbeyll İlçesi Milli Eğitim Müdürüyken, Silahlı 
Kuvvetlerimizle işbirliği yaparak İlçeye, başta Atatürk heykelinin yapılması olmak 
üzere, İlçedeki okullarda Kılık Kıyafet Yönetmeliğine aykırı davranan öğretmen ve 
öğrencilere • karşı yasaların ve -yönetmeliklerin kendisine tanıdığı yetkileri 
çekinmeksizin kullanan, yine aynı bölgede yer alan İmam-Hatip Lisesi'nde karma 
eğitimi, uygula maya geçiren,..çalışmalarıyla 20'nİn üzerinde .takdir ve teşekkürle 
ödüllendirilen istanbul -Bakırköy İlçe Milli Eğitim iMüdürü Hüseyin ..Yıldız ile 
İstanbul'un diğer ilçelerinde görev yapmakta -olan İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin 
görev yerlerinin değiştirilmesiyle ilgili olarak; 

1- Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin ^Yıfdız'ın -Kars vfti, Turgor 
İlçesine atanmasında Sultanbeyli eski Belediye Başkam Ali Nabi Koçak 
ile Milli Gençlik Vakfı'nın ve İmam-Hatip Mezunları Derneği'nln bir etkisi 
olmuş mudur? 

2- Konuyla ilgili olarak bu kuruluşlarla ve kişilerle resmi veya gayri resmi 
bir görüşmeniz oldu mu? 

3- Yaptığı çalışmalarla Anayasamız ve Milli Eğitim Temel Kanununun 
öngördüğü Atatürk İlkelerine bağlılığı ilke edinen' Ve bu yöndekr 
çalışmaları nedeniyle 1999'da Sultanbeyli'deki evi yakılan, çeşitli irticai 
gruplar tarâfmdan tehdit edilen bir Milli Eğitim Müdürünün bu şekilde 
görev yerinin değiştirilmesi onu cezalandırmak, yaptığı hizmetler 
karşılığında yalnız bırakmak anlamına gelmiyor mu? 

4- Yine benzer özellikleriyle öne çıkan Esenler, Sarıyer, Büyük Çekmece, 
Bahçelievler İlçe Millî Eğitim Müdürlerinin adeta sürgün anlamına 
gelebilecek şekilde görev yerlerinin değiştirilmesi, basında yer aldığı gibi 
bir tür '28 Şubat süreci" ve Milli Eğitimimizin Atatürkçü ve laik çizgisini 
temsil' eden kişilerle bir hesaplaşma mıdır? Bu 'idari tasarrufunuzun 
böylesi bir anlam taşıdığını kabul ediyor musunuz? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.O8.O.APK.0 03.05.00-03/ Si $ l ££7 (0 /2003 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 06.10.2003 tarihli ve A.Ûl.O.GNS.0.10.00.02-2878 sayılı yazısı. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin, "İstanbul'daki bazı ilçe millî eğitim 
müdürlerinin atamalarına ilişkin" 7/1120 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2-3-4. Bakanlığımızın asli görevi, eğitim-öğretim çalışmalarını etkili ve verimli bir 
şekilde yürütmektir. İdarenin zaman içerisinde dinamizmi artırmak maksadıyla kanunların 
verdiği yetkiye dayanarak yöneticiler arasında görev değişikliği yapması zaruri görülmektedir 
Bu meyanda görev yeri değişikliği uygun görülen İstanbul ilinin Bakırköy İlçe Millî Eğitim 
Müdürü Hasan YILDIZ, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına 
İlişkin Yönetmeliğe 26.06.2000 tarih ve 2000/1228 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile eklenen Ek 
Madde-1 'deki bu tür yöneticilerin 5. veya 6. hizmet bölgesine dahil illerde 2 yıl görev yapmak 
zorunda oldukları hükmü dikkate alınarak Kars ilinin Digor İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne 
atanmıştır. 

İstanbul ilinde görevli ilçe millî eğitim müdürlerinden görev yeri değişikliği uygun 
görülenlerin eşdeğer görevle yapılan atamaları da bu hüküm çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 

Ülkemizde, Devlet organlarının ve idare makamlarının bütün işlemleri yargı denetimine 
açık olup Bakanlığımızca tesis edilen işlemlerde başta Anayasa'mız olmak üzere bütün 
kanımlanmızın hükümlerine uygunluk konusunda gerekli hassasiyet gösterilmektedir. Bu kamuca 
bilinmesine rağmen söz konusu görev yeri değişikliklerinin belirtilen çerçeve dışında 
yorumlanması anlamlı görülememektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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3. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin 'in, THY 'nin yolculara dağıttığı gazeteleri hangi kriterlere 
göre belirlediğine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal ünakıtan 'in cevabı (7/1129) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmm Maliye Bakanı Sayın Kemal ÜNAKITAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 16.09.2003 ^—^ 

Emin ŞİRİN 
İstaabul MİLLETVEKİLİ 

Sorular: 

Özelleştirme kapsamında "İlgili Bakan" olduğunuz THY, yolcularına günlük ulusal 
gazeteleri dağıtarak bir hizmet vermektedir. 

Buna göre: 

1 • "İkram gazetesi" olarak bilinen bu uygularca çerçevesinde, basın kuruluşları 
arasında ayırımcılık yapıldığına dair iddialar bulunmaktadır. Bu iddialar 
doğru mudur? 

2- THY'nijı "ikram gazetesi" uygulamasına Anadolu 'da Vakit, Milli Gazete, 
Yem Asya gazetelerinin dahil edilmediği doğru mup'ur? Doğru'ise adı geçen 
bu gazeteler neden bu uygulama dışında mmlmaktadun 

3 - 3 Kasım 2003 seçimlerinden önce Yeni Şafak gazetesinin "ikram 
uygulamasının dışında tutulduğu ve seçimlerden hemen sonra listeye 
alındığı doğru mudur? 

4- "İkram gazetesi" uygulamasında hangi kriterler dikkate almmakîadır? 
5- Düşük tiraja sahip bazı gazeteleri!, yüksek tirajlı bazı gazetelere göre, 

"ayrıcalıklı" muameleye tabii tutuldukları iddiası bulunmaktadır. Bu iddia 
doğru mudur? 
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T.B.M.M. B : 13 4 . 1 1 . 2003 

T.C. 
MALÎYE BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.07.0.PER.0.29/6-22-M25 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 3 y 1Q ^ 3 * 4 9 3 0 g 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanhğı 'mn 06.] 0.2003 tarih ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-2878 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in, 7/1129-3063 esas sayılı yazılı 
soru önergesinde belirtilen ve tarafımca cevaplandırılması istenen sorulara 
ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur: 

1) THY'nm dış hat seferlerinde yolcularına gazete ikramı yapılmaktadır. 
Gazete ve dergilerin seçiminde yolcu taleplerinin yoğunluğu geçmiş dönemlerde 
ölçü olarak alınmaktaydı. Konunun daha sağlıklı ve istatistiki bilgilere dayalı 
olması gerektiği düşüncesiyle yeni dönemde Basın İlan Kurumunun tiraj 
raporları da dikkate alınarak yolculara yönelik, bir anket çalışması 
gerçekleştirilmiştir. Bu anket çalışması sonucunda başta yolcu tercihleri 
gözönünde bulundurularak değerlendirme yapılmıştır. Yeni uygulama 14 
Ağustos 2003 tarihinde iç ve dış hat uçuşlarında hizmete sunulmuştur. 

2) Yapılan anket çalışması sonucunda öncelikle yolcu tercihleri ve Basın 
İlan Kurumuna tabi gazeteler değerlendirmeye alınmıştır. A. Vakit, Milli Gazete 
ve Yeni Asya uçaklarda dağıtımı yapılacak olan gazeteler listesine eklenmiştir. 

3) Yeni Şafak Gazetesinin uçaklarda dağıtımına 18.12.2002 tarihi 
itibariyle başlanılmıştır. 

4) THY'nın seferlerinde gazete dağıttm kriterleri yolcu anket çalışması 
neticesinde belirlenmiştir. Anket çalışması sonucu yolcu tercihleri ağırlıklı kriter 
olarak tespit edilmiştir. Yapılan ankette mümkün olduğunca yolcuların ilk 
sıralarda tercih ettiği gazetelerin yoğunluğu dikkate alınmış olup, bunların 
sayısının da artırılmasına dikkat edilmiştir. Basın İlan Kurumu raporları 
doğmltusunda tirajı 10.000 ve üzeri olan gazeteler uçaklaı-da dağıtım listesine 
eklenmiştir. Kısa bir süre içinde THY yolcularına bu doğrultuda ikram 
edilecektir. 

5) Bu hususlar çerçevesinde Basın İlan Kurumu tirajları her ne kadar 
dikkate alınsa da yolcu tercihleri ağırlıklı kriter olarak değerlendirildiğinden 
tirajı yüksek olan bazı gazeteler, tirajı düşük olan gazetelere göre daha az sayıda 
ikram edilebilmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 

K 
Maliye Bakanı 

- 9 3 -

0 : 3 

UN AKITAN 



T.B.M.M. B:13 4 .11.2003 0 : 3 

4. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin 'in, Eti Alüminyum AŞ 'nin özelleştirilmesi kararına ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'in cevabı (7/1133) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmın Maliye Bakanı Saym Kemal UNAKITAN tarafmdan yazılı 
olarak cevaplandınlmasını saygtlanmla arz ederim, 16.09.2003 

EmTn ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Sorular; 

Özelleştirme Yüksek Kunılu'nun 13.08.2003 tarih ve 2003/49 sayılı Eti Alüminyum 
A.Ş. ile ilgili karanna göre; 

a- Eti Alüminyum A.Ş,'nin Eti Holdingce olan borçlarından arındırıldıktan sonra, 
b- Maden ruhsatlan da dahil olmak üzere satışa sunulacağı anlaşılmaktadır. 

1- Özelleştirme kapsamındaki şirketlerin borçîanndan anndınlarak satılması 
uygulaması olağan bir uygulama mıdır? 

2- Eri Alüminyum A.Ş.'nin Eti Holding'e olan borçlarının tutan ne kadardır? 
3- Eti Alüminyum A.Ş.'nin elinde bulunan maden mhsatlapı^İiScüırjü nedtf?-Bu 

mhsatlann kapsamında bulunan maden rezervleri ve tahmini tutarlan dolar 
cinsinden ne kadardır? 

4- Seydişehir Alüminyum Tesislerinin özelleştirme şartlan için devlet tarafindan 2.5 
cent'e enerji sağlanması garanti altına alındığı iddiası doğru mudur? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

*i£7$ 3 1 EKİM 
SAYI :B.02.1.OIB.0.65.ÛO.00/ S f i ! > ' 0 * 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 06/10/2003 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-2878 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına tevcih edilen 7/1133-3067 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara 
Ett Alüminyum A.Ş. tarafından verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur: 

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 13.08.2003 tarih ve 2003/49 sayılı Eti 
Alüminyum A£. ile ilgili kararına göre; 

a) Eti Alüminyum A.Ş.'nin Eti Holding'e olan borçlarından arındırıldıktan 
sonra, 

b) Maden ruhsatları da dahil olmak üzere satışa sunulacağı anlaşılmaktadır. 

SORU 1- özelleştirme kapsamındaki şirketlerin borçlarından arındırılarak 
satılması uygulaması olağan bir uygulama mıdır? 

CEVAP 1- Zararda elan ve mevcut borç yapısı ile özelleştirilmesi mümkün olmayan 
Şirketlerin borçlarının özelleştirme öncesi veya özelleştirme sürecinde arındırılması işlemi 
yapılmaktadır. Aksi halde bu kapsamda olan borçlu şirketlerin özelleştirilmesi mümkün 
bulunmamaktadır. 

SORU 2- Eti Alüminyum A.Ş.'nin Eti Holdingre olan borçlarının tutan ne 
kadardır? 

CEVAP 2- Eti Alüminyum A.Ş.'nin 14.08.2003 tarini itibariyle Eti Holding A.Ş.'ne 
toplam 108.955.361.000 TL borcu bulunmaktadır. 

SORU 3- Eti Alüminyum A.Ş.'nin elinde bulunan maden ruhsatlarının 
dökümü nedir? Bu ruhsatların kapsamında butunan maden rezervleri ve tahmini 
tutarları Dolar cinsinden ne kadardır? 

CEVAP 3- Eti Holding A.Ş.'nin uhdesinde bulunan ve Şirketin kullanımında oian 
14.08.2003 tarihi itibariyle boksit sahaları. 
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Ruhsat No Saha Adı Toplam RezervfTon) 

4.147,475 
11.295.779 
12,933.098 

832.945 
6,335.720 

218.418 
279716 
316,380 

TOPUM 36.359.531 

İR.3994 
IR.3994 
IR.4077 
IR.2397 
IR.2701 
R907 
IR.9İ3 
IR.1615 

MORTAŞ 
D0ĞANKU2U 
DEĞİRMENLİK 
ÇATMAKAYA 
MORÇUKUR 
YARPUZ 
KIZILA1AN 
GÖMENE 

Sözkonusu madenler ürüne dönüştürüldükten sonra, ürün değeri uluslararası metal 
borsalannda oluşmakta, bu madenlerin değeri ürünlerin değerine ve bu ürünlerin elde 
edilmesi için yapılan maliyetlere göre oluşmaktadır, Bu konuda değer tespit çalışması henüz 
yapılmamıştır. 

SORU 4- Seydişehir Alüminyum Tesislerinin özelleştirme şartları için devlet 
tarafından 2.5 Cent'e enerji sağlanması garanti altına alındığı iddiası doğru 
müdür? 

CEVAP 4- Böyle bir garanti verilmemiştir. Sözkonusu iddia doğru değildir. Şirketin 
elektrik enerjisi maliyeti, toplam üretim maliyetinin %50-55'idir. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. ^ , , 

I pl 
ir 

/•Kemal UNAKnAN 
/ Maliye Bakanı 
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5. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, Ankara Onkoloji Hastanesinde çalışanlara baskı 
yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ 'in cevabı (7/1135) 

T f M Y E BÜYÜK MÎLLET MECLLSÎ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 

1. Ankara Onkoloji hastanesinde, siyasi görüş, örgütlü sendika ve tabip odası 

çalışmalarına katkı gibi kriterler göz önünde tutularak çalışanlara baskı yapıldığına 

ilişkin bir şikayet Bakanlığınıza ulaşmıştı mı? 

2. Eğer ulaşiı ise, Bakanlığınız tarafından bu konuda ne tür girişimlerde bulunulmuştur? 

3. Tabipliğin meslek ilkeleri açısından ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

çerçevesinde yasal olmayan yöntemlerle kamu görevlilerine baskı yapan yöneticilerin 

bu uygulamalarım engellemek ve bu olayların sorumluları için ne gibi işlemler 

yapmayı düşünüyorsunuz? 
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T.B.M.M. B • I J 

TC. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 
ANKARA 

Sayı ÎBIOOPEROİOOOOO 
Komi: Yazılı sora önergesi 142923 30.103 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

{Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ; 06.10.2003 larih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-2878 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Saym İsmail DEĞERLİ tarafından tarafıma yöneltilen 
"'Ankara Onkoloji Hastanesinde çalışanlara baskı yapıldığına" ilişkin 7/1135-29ÖÜ 
esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Prof..Dr: 
Bakan 
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Ankara Milletvekili Sayın İsmail DEĞERLİ taralından verilen "Ankara Onkoloji 
Hastanesinde çalışanlara baskı yapıldığına" İlişkin yazılı soru önergesinin 

cevabıdır. 

SORULAR: 
1. Ankara Onkoloji Hastanesinde, siyasi görüş* örgütlü sendika ve tabip odası 

çalışmalarına katkı gibi kriterler göz önünde tutularak çalışanlara baskı 
yapıldığına ilişkin bir şikayet Bakanlığınıza ulaştı mı? 

2. Eğer ulaştı ise. Bakanlığınız tarafından bu konuda ne tür girişimlerde 
bulunulmuştur? 

3. Tabipliğin meslek ilkeleri açısından ve 657 Sayılı devlet Memurları Kanunu 
çerçevesinde yasal olmayan yöntemlerle kamu görevlilerine baskı yapan 
yöneticilerin bu uygulamalarım engellemek ve bu olayların sorumluları için 
ne gibi işlemler yapmayı düşünüyorsunuz? 

CEVAPLAR: 
Bakanlığımıza bağlı Ankara Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve 

Araştırma Hastanesinde görev yapan idarecilerin, çalışan personele baskı yaptığı, 
kendi sendikalarına girmeyenleri veya başka sendikaya girenleri cezalandırdıkları, 
başka yere sürdükleri ve döner sermaye alacaklarını kestikleri konusunda aynı 
hastanede görevli personel taralından Cumhuriyet Başsavcılığına 27.01.2003 tarihinde 
şikayet dilekçesi verilmiş ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 05.05.2003 gün ve 
Hz.No:2003/18147 sayıh yazısına istinaden ön inceleme yapılmıştır. Yapılan ön 
inceleme neticesinde; hastane idarecilerinin inceleme konusu fiillerle hiçbir 
ilişkilerinin olmadığı, şikayet dilekçesinde adıgeçenin, söz konusu dilekçenin 
kendisine ait olmadığını ve şikayetinin bulunmadığını belirtmesi gerekçeleri ile 
Ankara İl İdare Kurulu Müdürlüğümün 30.06.2003 gün ve 4483/K-l 16 sayılı kararı 
ile adıgeçenler hakkında "Soruşturma İzni Verilmemesine" karar verilmiş olup, bu 
karara istinaden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 07.07.2003 gün ve 
Hz.No:2003/18147 sayılı İŞLEMDEN KALDIRMA kararı üzerine dosya işlemden 
kaldırılmıştır. 

Yine aynı Hastane Başhekim ve Başhekim Yardımcılarfmn 4688 sayılı Kamu 
Görevlileri Sendikası Yasasına göre tarafsız olmaları gerekirken alenen bir sendikanın 
tarafını tutacak şekilde davrandıklar!, eşitlik ilkesine aykırı tutum takındıkları, tarafını 
tuttukları sendikaya üye olmayanların ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri 
Sendikası Üyelerinin baskı yapılarak mağdur edildiği konusunda Sağlık ve Sosyal 
Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şube Başkanı ve Şube Sekreteri'nin İl Sağlık 
Müdürlüğüne vermiş olduğu 14.07.2003 gün ve 2003/119 sayıh şikayet dilekçesine 
istinaden Muhakkik tayin edilmiş ve konu hakkında inceleme halen devam etmektedir. 

İncelemenin sonuçlanmasını müteakip, şayet bir kusur tespit edilir ise. fiillerin 
mahiyetine göre gereken işlemler Bakanlığımızca yapılacaktır. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 

- 9 9 -



T.B.M.M. B:13 4.11.2003 0 : 3 

6. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek 'in, Almanya 'daki bir toplantıda yaptığı konuşmaya 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Rakam Mehmet Aydın 'in cevabı (7/1172) 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazıl olarak 
cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

Alı Rıza GülçiçeKTT" 
İstanbuf Milletvekili" 

Almanya ziyaretiniz sırasında Almanya'da faaliyette bulunan Türk Dernekleriyle 
yapmış olduğunuz toplantıda söylediğiniz, "Alevilik bir din değildir. Eğer bir din ise ibadet 
yerine ihtiyaç vardır. Camiler ile Cemevleri mukayese edilemez. Bilisi ibadethanedir, diğeri 
ise kültür evidir. Camilere sağlanan yardım Cemevlerine sağlanamaz. .Ancak Cemevlerine 
yardım etmek isteyenler varsa bu da engellenemez." biçimindeki sözleriniz dolayısıyla; 

1-Başta anayasamız olmak üzere temel yasalarımızın hiçbirinde ibadethanelerin ne 
olduğuna dair bir tanım bulunmadığı halde, "Cemevleri kültür evidir" biçimindeki tanımmızm 
yasal dayanağı bulunmakta mıdır? 

2-Laik bir devletin Başbakanı olarak, doğrudan dinsel inançlarla ilgili bir konuda taraf 
olmanız doğru mudur? Türkiye Cumhuriyeti Başbakanın, yurttaşlarının nereleri ibadethane 
olarak seçeceğini belirlemek gibi bir görevi bulunmakta mıdır? 

3-Recep Tayyip Erdoğan olarak, Alevilerin ibadethane olarak, kullandığı 
"Cemevlerinin ibadet yeri olmadığı" tespitini yaparken, konuyla ilgili 'özel 'olaYak bir 
uzmanlığınız, akademik bir çalışmanız mevcut mudur? Alevilerin "ibadet' yerleriyle ilgili 
yargınızın dayandığı bilgilerin meşruiyeti nereden gelmektedir? 

4- Ayrıca, sosyal bilimciler tarafından kültürün, kısaca "bir toplumun maddi ve 
manevi olarak yarattığı her şey" olarak tanımlandığı hatırlanırsa, Cemevlerıni "kültür evi" 
olarak tanımlarken ve Camileri bunun dışında tutarken aslında Camileri İslam kültürü 
kapsamının dışına düşürdüğünüsuj farietnda mısınız?ciu ^tüi'fpr^^i^f\',x 

5- İbadethanelere yapılan devlet yardımlarının Türkiye Cumhuriyetinin bütün 
yurttaşlarından toplanan vergilerden yapıldığı açıkken, i "Camilere.: 'Sağlanan yardım 
Cemevlerine sağlanamaz" diyerek açıkça toplumun önemli :bir'kesimine'kârşi ayrımcı ve 
bölücü bir politika izlemiş olmuyor musunuz? 

6-Bir yandan ülke olarak AB'ye üye olmak için bütün gücümüzle çaba gösterirken, 
AB'yc" uyum sağlanacak konular arasında orta vadede gündeme gelecek olan "Alevilerin 
inanç ve ibadetleriyle ilgili kısıtlamaların kaldırılması" korJostmda'~bu~atkBiıÛT Başbakanı 
olarak daha şimdiden ve üstelik AB üyesi bir ülkede, AB'nûj benimsediği değerlerle açıkça 
çatışan, bu değerlere ters düşen yaptığınız bu açıklamanın talihsiz bir açıklama olduğunu 
düşünüyor musunuz? , 

7- Son olarak; ülkemizin nüfusunun tahminen üçte'jbirini oluşturduğu/kabul^ilen 
Alevileri, bu açıklamanızla rencide ettiğinism, farkında mtanız? A 

ı'» '• •« / 
«4 * .̂ ul\^»riA^is'A^'7.t \ 
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T.C-
DEVLET BAKANLIĞI 

A _ N _ J L A - B ^ 
SAYİ : 8.02.0.004/02*42' ^ y ; IÖ /2003 

KONU : 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İ L G İ : a ) 0 6 . 1 0 . 2 0 0 3 tarih ve K A N . K A R . M D . A . 0 1 . 0 . G N S . O . 1 0 . 0 0 . 0 2 - 7 / 1 1 7 2 -
2997/1 I 237 sayılı yazınız . 

b) Başbakan l ık Kanunlar ve Karar lar Gene l M ü d ü r l ü ğ ü ' n ü n 08 .10 .2003 
gün ve B .02 .0 .KKG.0 .12 /106-236-69 /4496 sayılı yazıs ı . 

İlgi (a) yazı ile Başbakanl ığa intikal ettirilen İs tanbul Mil le tveki l i Al i R ıza 
G Ü L Ç İ Ç E K ' i n Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazıl ı so ru ö n e r g e s i n e ilişkin 
Bakan l ığ ımız cevabı aşağıda arz edi lmektedir . 

1. Biz im top lumumuzda , tar ih imizde, örfümüzde " m a b e d " den ince akla 
" c a m i " ve "mescid'Mer gelmektedi r . Bunlar ın h izmete hazır bu lundu ru lmas ı görevi 
ise yasal bak ımdan T.C. Diyanet İşleri Başkan l ı ğ ı ' n a ver i lmiş t i r . M ü s l ü m a n t emiz 
o lan her ye rde namazın ı kılabilir, ama; o yer , örf ve h u k u k di l inde " m a b e d " 
sayı lmaz. Aynı şey dergah v.s. için de geçerlidir . "Cemev i m a b e d deği ld i r" sözü 
bu an lamda söylenmişt i r . 

2 . Dini inançlar konusunda taraf o lmak başka, onlar la ilgili b i r kanaa te sahip 
o lmak başkadır . İbadet ve ibadethaneler le ilgili Devlet in yasa l tasarruf lar ı , onları 
t an ımlamak deği l onlar ın hukuki durumlar ın ı dile get i rmektir . 

3 . Yukar ıda söylendiği gibi, " m a b e d " denince akla cami ge lmekted i r . Cami , 
Alevi ler dahi l , dünyada " m ü s l ü m a n ı m " diyen herkesin mabed i o l a rak kabul edilir! 
Bu k o n u d a ö n e sürülen farklı bireysel kanaat ler saygıyla karş ı lan ı r ; a m a onlar bu 
genel kural ın geçerl i l iğine zarar ge t i rmez. 

4 . Cami le r in ibadet fonksiyonu o lduğu gibi kül türel fonks iyonlar ı da vardır. 
Cami le r Cemevle r iy lu kültürel fonksiyon açıs ından kesişebil ir ler . ' 

5 . Camiler in misyonu ile cemevler in in misyonu farklı o l d u ğ u n d a n onlara 
yapı lacak ya rdun ın niteliği de elbette farklı olacaktır. D e v l e t her iki ku ruma da 
ya rd ım edebi l i r , ama bunlar aynı ni tel iği taş ıyan yard ım değ i ld i r . B u ayr ımcı l ık 
deği l , olguları ve ku rumlan kendi misyonlar ı ve iş levler ine göre 
değer lendi rmekt i r . 

6 Konu çerçeves inde yapılan açıklamalar , bağ lamla r ından soyut lanarak veya 
çarpt ır ı larak değer lendir i lmektedi r . Bu sebeple b a ğ l a m ı n d a n kopar ı lmış 
düşünceler i temel a larak sorulan sorular ın cevaplandır ı lması gerek l i deği ldir . 

7 -Alev i l e r in nüfusuna ilişkin soruda iteri sürülen t a h m i n dayanaks ızd ı r . 
As l ında b u o kadar önemli de değildir . Türk iye Cumhur iye t i va tandaş ı olan hiç 
k imse inancı ve düşünce le r inden dolayı herhangi bir s ay ıma veya ka tegor iye tabı 
tu tu lmamaktadı r . Kaldı ki Alevi o lanla Alevi o lmayan v e y a Sünni o lan la Sunnı 
o lmayan birbir inden bütünüyle ayrış t ı r ı lamaz. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

PTOT.DT .Mehme t A Y D İ N 
Dev le t Bakan» 
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7. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü 'nün, TÜPRAŞ İzmir Rafinerisinden belediyelere indirimli 
olarak verilen asfalta ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'in cevabı (7'1173) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIÖFNA 

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan 

tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğinin yapılmasını / 

saygılarımla arz ederim. 

Hakkı ULKU 
İzmir Milletvekili 

Tüpraş İzmir Rafinerisi tarafından 55. hükümetin (ANASOL-D) 

kurulmasından, 3.11.2002 tarihinde yapılan genel seçimlere kadar, bağış 

şeklinde veya indirimli olarak, 

a) 60-70 Penetrasyon 

b) 150-200 Penetrasyon 

c) MC 30 Penetrasyon 

diye adlandırılan asfalt çeşitlerinden hangi yerleşim birimlerine 

(belediyelere) indirim yüzdeleri de belirtilmek suretiyle ne kadar, asfalt 

verilmiştir? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

K ^ T İ T T*"22""18 31.12003* 49307 
KONU: Yazm Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 06,10.2003 tarih ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-2878 sayılı yazısı, 

İzmir Milletvekili Sayın Hakkı ÜLKÜ'nün, 7/1173-3006 esas sayılı yazılı 
soru önergesinde belirtilen ve tarafımca cevaplandırılması istenen soruya ilişkin 
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş/nin (TÜPRAŞ) 1998-2002 yılları arasında İzmir 
Rafinerisinden belediyelere yapılan indirimli asfalt teslımatıyla İlgili bilgileri 
gösteren tablolar ekte (Ek-1) sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. '<4> 

•F 
İmal UNAKITAN 

Maliye Bakanı 
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-11991YIÜNDA İZİMİR^AFİNERİSİNDEN İNDİRİMLİ OLANAK TAHSİS EDİLEN ASFALT MİKTARI 

4 » I E L B D ) Y 1 I R ' " ^ ^^AFİİJlERİ İNDİRİM % ; TAHSİS (mtOft) FİİLİ ÇEKİŞ (mton) 

MENEMEN İZMİR 50 250 250 
İZMİR G0 300 170 

TOPLAM SSO 420 

1999 YILINDA İZMİR RAFİNERİSİNDEN İNDİRİMLİ OLARAK TAHSİS EDİLEN ASFALT MİKTARLARI 
BEtfOrYELER 

AÜAĞABLÜ. 

AÜAOADLD. 

AVOUnU). 

BAYRAMİÇ BLO 

BORNOVA 010, 

BUCA BLO. 

BURDUR BLO. 

CANDARUBLD. 

ÇANOARLIBLD. 

ÇİĞLİOLO. 

DATÇA BLO. 

KARŞIYAKA BLO. 

KEPCZBU) 

KONAK 8LD. 

KUŞADASI BU). 

MENEMEN BLO 

NARUOEREBLD. 

NATİUİFUn. 

ORHANGAZİ BLO. 

SÖKE BLO 

TOPLAM 

. / . . j iAriNad__ 

İZMİR 

İZMİT) 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

IZMR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İ7MİR 

İZMİR 

İZMİR 

İNDİRİM> 

25 

50 

.«* 
90 

90 

90 

90 

M 

25 

00 

M 

M 

90 

90 

M 

2S 

90 

M 

90 

90 

.JAHSlSImtofi^ 

250 

600 

100 

50 

50 

50 

50 

50 

100 

80 

w 

50 

50 

50 

90 

100 

50 

40 

50 

40 

1710 

r i y ÇEKİŞ (mlon) 

250 

500 

M 

sn 
4ti 

51 

SO 

50 

100 

O 

49 

«6 

49 

48 

45 

07 

49 

U 

50 

34 

1.707 
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2000 YILINDA İZMİR RAFİNERİSİNDEN İNDİRİMLİ OLARAK TAHSİS EDİLEN ASFALT MİKTARLARI (1) 

BELEDİYELER 

ACIPAYAM 

ALİAĞA 

ALİAÖA 

ARİFİYE 

ARMUTALAN 

ARMUTALAN 

ATAKENT 

AYAZKENT 

AYDIN 

AYDIN 

RALÇOVA 

BAYRAMİÇ 

OELOtel 

DELOİBİ 

RhrEZ 

BİTEZ 

BODRUM 

DOOnUM 

BORNOVA 

DORNOVA 

BUCA 

BUCA 

SURDUR 

BURDUR 

BÜĞDÜZ 

OÜCDÖZ 

DALAMAN 

DALAMAN 

DARIVERCN 

DATÇA 

DATÇA 

DİKİLİ 

EMİRALEM 

FETHİYE 

FOÇA 

6A2İKMİR 

CÖLTORKBOKÜ 

OOLTÜRKRÜKÜ 

RAFİNERİ 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İ7MİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İNDİRİM % Si 

M 

90 

80 

90 

90 

60 

90 

90 

90 

50 

90 

90 

90 

50 

90 

50 

90 

50 

90 

50 

90 

50 

90 

60 

90 

SO 

90 

50 

90 

90 

60 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

60 

TAHSİS (mton) 

43 

2$ 

750 

47 

47 

40 

SO 

48 

60 

43 

so 
46 

SO 

12 

47 

46 

60 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

60 

36 

50 

60 

50 

60 

30 

50 

46 

45 

41 

30 

60 

50 

FİİLİ ÇEKİŞ (mton) 

43 

25 

250 

47 

47 

40 

«O 

4* 

50 

43 

30 

46 

50 

12 

47 

46 

50 

30 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

60 

36 

50 

60 

50 

60 

60 

50 

«8 

45 

41 

60 

60 

50 
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2000 YILINDA İZMİR RAFİNERİSİNDEN İNDİRİMLİ OLARAK TAHSİS EDİLEN ASFALT MİKTARLARI (2) 

BELEDİYELER 

ÖÖVTÇLİK 

OÛLUÜBAHçe 

GÜMÜŞLER 

GÜMÜŞLÜK 

GÜMÜŞLÜK 

CÜZELBAHÇE 

GÜZELÇAMLI 

HALLAÇLAR 

HONAZ 

İÇMELER 

İÇMELER 

İNCİRLİOVA 

İZMİR D.ŞtttfR 

İZMİR B.ŞEHİR 

KARACASU 

KARADCRE 

KARADERE 

KARŞIYAKA 

KARŞIYAKA 

KEPEZ 

KONACIK 

KONACIK 

KONAK 

KONAK 

KOZLUCA 

KOZLUCA 

KÖYCEĞİZ 

KUMKALE 

KUMLUOVA 

KUMLUOVA 

KUŞADASI 

KUŞADASI 

MARMARİS 

MENDERES 

MENEMEN 

MCNCMEN 

NARLIDPRr 

NAZİLLİ 

ORTAKENT 

RAFİNERİ 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İNDİRİM % Si 

90 

.*» 
M 

m 
50 

90 

90 

90 

90 

90 

50 

90 

90 

50 

90 

90 

50 

90 

50 

90 

90 

50 

9U 

$0 

90 

so 
10 

90 

90 

50 

90 

50 

90 

90 

90 

50 

90 

90 

00 

TAHSİS (mtofl) 

44 

M 

50 

50 

49 

SO 

47 

19 

50 

SO 

50 

49 

50 

50 

46 

42 

20 

SO 

50 

49 

50 

50 

50 

50 

50 

48 

50 

60 

40 

7!» 

50 

50 

41 

49 

50 

41 

50 

48 

»0 

FİİLİ ÇEKİŞ (ımon) 

44 

50 

50 

50 

49 

50 

47 

49 

50 

50 

50 

49 

50 

50 

48 

42 

29 

50 

50 

49 

50 

50 

50 

50 

SO 

46 

50 

B0 

40 

29 

50 

50 

48 

49 

50 

41 

50 

48 

50 
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2000YIUNQAJ İZMİR RAFİNERİSİNDEN İNDİRİMÜ OLARAK TAHSİS EDİLEN ASFALT MİKTARLAR» (3) 

BCLEPİYELER t RAFİNERİ ." İNpİHİM % »I ? TAHSİS (mton) FİİLİ ÇEKİŞ (mtoıt) 

t MM 50 ORTAKPNT 

SARIKEMBR 

SARftEMER 

SARNIÇ 

SÖKE 

TİRC 

TlRF. 
TURCUTREİ5 ^ R * * 

lURGUTRblS >™İR W 

TURUNÇ 

YENİŞAKRAN 

TOPLAM 

İZMİK * 

İ7MİR M 

İZMİR »° 

İZMİR * • 

İZMİR W 

İZMİR M 

İZMİR W 

IZMİR »0 ÜÇLER 

YALI 

YAU 

YAUKAVAK 

YALIKAVAK 

YAZIKENT 

YENİFOÇA 

YENİKÖY I 7 " ' " M 

İ7MİR •» 

İZMİR SO 

İZMİR 90 

l/MİR 60 

İZMİR M 

İZMİR 90 

İZMİR 9° 

YEŞİLOVA İZMİR M 

YEŞİLOVA İZMİR M 

15 
45 
43 
48 
25 
49 
49 
50 
SO 
50 
50 
50 
50 
50 
4« 
50 
30 
50 
25 
50 
44 

45 
45 
43 
48 
25 
49 
49 
50 
50 
50 
50 
SO 
SO 
50 
49 
50 
30 
50 
25 
50 
44 

107 
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2001 YILINDA İZMİR RAFİNERİSİNDEN İNDİRİMLİ O U R A K TAHSİS EDİLEN ASFALT MİKTARLARI f i ) 

BELEDİYELER RAFİNERİ İNOİRİM % TAHSİS (cnton) FİİLİ ÇEKİŞ (mton) 

AFYON /AKHARIM İZMİR 50 100 100 

AFYON/KARAPINAR İZMİR 50 100 100 

AFYON /KAYABELEN İZMİR 50 100 100 

ACIPAYAM/DENİZLİ İZMİR 50 100 100 

AFYON/BAYAT İZMİR $0 100 100 

AFYON /KARACAAHMET İZMİR 50 100 100 

AKAUN/OENİZÜ İZMİR SO 50 50 

ALANYA/ANTALYA İZMİR 50 100 100 

ALİAĞA/İZMİR İZMİR 75 300 300 

ALTINOVA/DALIKCSİR İZMiR 50 100 100 

ARMUTALAN/MUĞLA İZMİR 50 100 100 

ASAĞIŞAMU/ DENİZLİ İZMİR SO 50 o 

AYDIN BELEDİYESİ İZMİR 50 100 64 

BABADAĞ/DENİZLİ İZMİR 50 100 0 

DAĞBASI/ DENİZLİ İZMİR 50 100 100 

BAĞILLI/ İSPARTA İZMİR 50 60 37 

BAÖSARAY/BURDUR İZMİR 50 50 60 

BALIKESİR BELEDİYESİ İZMİR 50 100 100 

ÖAUKLIÇrşMC/Ç.KKALC İZMİR 50 100 77 

BAYRAMİÇ /ÇANAKKALE İZMİR 50 50 50 

OELDİDİ/MUĞLA İZMİR 50 100 75 

BEREKETLİ /DENİZLİ İZMİR 50 100 100 

BERGAMA/İZMİR İZMİR 50 100 85 

BİGADİÇ /ÇANAKKALE İZMİR 50 100 «M 

BİTE*/ MUĞLA İZMİR 50 100 100 

BODRUM/MUĞLA İZMİR 50 1 M 100 

BOLVADİN/AFYON İZMİR SO 100 100 

BOZOAĞ/ İZMİR İZMİR 50 50 0 

BÖLCEK/ İZMİR İZMİR $0 60 0 

BUHARKENT/ AYDIN İZMİR 50 100 100 

BUROUR BELEDİYESİ İZMİR 50 100 100 

BÜYOKOERE/ BALIKESİR İZMİR 50 100 0 

ÇARDAK/DENİZLİ İZMİR 50 100 100 

ÇAYIRBAĞ/AFYON İZMİR _50 

ÇAYU/ İZMİR l.tMİR 5 0 

ÇELTİKLİ/ BURDUR İZMİR 50 100 100 
ÇEŞME/İZMİR IZMIR 5 0 1 M m 

ÇİVRİL /DENİZLİ İZMİR 50 100 100 

- 1 0 8 -
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2001 YILINDA İZMİR RAFİNERİSİNDEN İNDİRİMLİ OLARAK TAHSİS EDİLEN ASFALT MİKTARLARI (2) 

BELEDİYELER 

DALAMAN /MU&LA 

DALYAN/MUâLA 

OARIVEREN/DENİZLİ 

DATÇA /MUĞLA 

DAVUTLAR/AYDIN 

OEDEBAÖI/ DENİZLİ 

DEGlRMENOERE / İZMiR 

OİDİM/AYDIN 

DİKİLİ /İZMİR 

DUACILI / DENİZLİ 

EDREMİT /BALIKESİR 

EMİRALEM/ İZMİR 

EMİRHİSAR/DENİZLİ 

ERDEK/BALIKESİR 

EŞME/UŞAK 

FETHİBCY/APYON 

FETHİYE / M U C U 

GELENDOSTMSPARTA 

GEÜBOLU / ÇANAKKALE 

GÖLTURKBÛKÜ/ AYDIN 

GÖVEÇLJK / DENİZLİ 

GÜULOBAHÇE/AYDİN 

GÛLPINAR / ANTALYA 

GÜMÜŞLER / DENİZLİ 

GÜNEY / BURDUR 

GÛZCLÇAMU / AYDIN 

HALLAÇLAR / DENİZLİ 

HASANPA3A/BURDUR 

HELVACI /İZMİR 

HONAZ/DENİZLİ 

İÇMELCR / MUĞLA 

İSPARTA BEL. 

IŞIKLAR /AFYON 

KAKLIK / OENİZÜ 

KALE/DENİZLİ 

KARADURUN / İZMİR 

KARACABEY/BORSA 

KARACASU/AYDIN 

KAYHAN / OENİZLt 

RAFİNERİ 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

fcUİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İNDİRİM % 

60 

50 

60 

60 

80 

60 

50 

«0 

50 

50 

30 

50 

50 

80 

50 

50 

50 

50 

50 

SO 

so 
60 

50 

60 

50 

90 

SO 

50 

60 

60 

SO 

SO 

50 

50 

50 

60 

50 
60 

60 

TAHSİS (mton) 

100 

100 

50 

100 

100 

50 

100 

100 

100 

50 

100 

50 

100 

100 

50 

50 

100 

100 

100 

100 

50 

100 

50 

76 

75 

100 

50 

100 

60 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

60 

FİİLİ ÇEKİŞ (rntw) 

100 

100 

50 

100 

57 

47 

38 

100 

0 

0 

100 

0 

0 

M 

49 

50 

100 

100 

91 

100 

42 

100 

48 

76 

76 

O 

48 

93 

0 

0 

100 

100 

100 

0 

50 

60 

90 

•7 

SO 

- 1 0 9 -
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2004 YILINDA İZMİR RAFİNERİSİNDEN İNDİRİMLİ OLARAK TAHSİS EDİLEN ASFALT MİKTARLARI (3) 

BELEDİYELER 

KAYNAKLAR/İZMİR 

KEÇİOORLU / İSPARTA 

KEMER/BURDUR 

KINIKLI/DENİZLİ 

KİRALAN/DFNİZLİ 

KİZİLCA/ DENİZLİ 

KOZLUCA /BURDUR 

KULA/MANİSA 

KUŞADASI / AYDIN 

KÜÇUKKUYU/ÇANAKKALE 

KÜTAHYA BEL. 

MALTEPE /İZMİR 

MARMARİS / MUĞLA 

MENDERES / İZMİR 

MENEMEN / İZMİR 

MİLAS / MUĞLA 

MOROOĞAN / İZMİR 

MUĞLA BELEDİYESİ 

NAZİLLİ/AYDIN 

ÛDCMİŞ / İZMİR 

ÖZ3AYAT / İSPARTA 

OZDEMİRCİ / DENİZLİ 

POYRACIK / İZMİR 

SALAVATU/ AYDIN 

SARAYKÖY / DENİZLİ 

3ARUHANÜ / MANİSA 

SEFERİHİSAR / İZMİR 

SENİRKENT / İSPARTA 

SEVCRGAZİ/DCNİZÜ 

SİDE/ANTALYA 

SOMA / MANİSA 

SÖKE /AYDIN 

SULTANHİSAR / MUĞLA 

5AKRAN/İZMİR 

SİLE / İSTANBUL 

rİRE / İZMİR 

TURSUTREİS / MUĞLA 

TURUNÇ / MUĞLA 

UMURLU / AYDIN 

RAFİNERİ 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İNDİRİM % 

50 

50 

50 

50 

60 

50 

50 

50 

30 

50 

SO 

50 

50 

50 

SO 

50 

50 

50 

SO 

60 

50 

30 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

30 

50 

50 

60 

50 

50 

60 

50 

TAHSİS (mton) 

100 

100 

50 

76 

100 

100 

100 

100 

100 

«0 

100 

50 

1QQ 

100 

ioo 
100 

100 

100 

100 

100 

G0 

00 

60 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

FİİLİ ÇCKİS (mton) 

0 

100 

47 

75 

0 

100 

96 

100 

100 

0 

94 

43 

100 

D 

0 

99 

100 

0 

100 

«2 

50 

71 

50 

47 

100 

100 

0 

100 

100 

ao 
100 

100 

0 

99 

34 

100 

100 

52 

100 

- 1 1 0 -
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2001 YIUNDA İZMİR RAFİNERİSİNDEN İNDİRİMLİ OLARAK TAHSİS EDİLEN ASFALT MİKTARLARI (4) 

OELEpİYELER^ _ 

URU/İZMİR 

ÖÇLER/DENİZLİ 

URKMEZ/ İZMİR 

ORKOTLÛ/ BURDUR 

YALI /MUĞLA 

YAUKAVAK/MUĞLA 

YATAĞAN /DENİZLİ 

YAZIKENT/ AYDIN 

YENİCE /AYDIN 

YENİCEKENT/DENİZLİ 

YENİÇİFTÜK / ÇANAKKALE 

YENİFOCA/ İZMİR 

YEŞİLDERE/DENİZLİ 

YEŞİLYUVA/ DENİZLİ 

YUKARIKAŞIKARA / İSPARTA 

»AFİNERİ 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İNDİRİM % 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

TAHSİS (mtofl) 

100 

50 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

50 

50 

60 

50 

100 

50 

FİİLİ ÇEKİŞ (niten) 

100 

50 

95 

100 

17 

90 

98 

0 

100 

49 

50 

0 

0 

100 

45 

TOPLAM ».'05 9.1C0 

- 1 1 1 -
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2002 YILINDA İZMİR RAFİNERİSİNDEN İNDİRİMLİ OLARAK TAHSİS EDİLEN ASFALT MİKTARI (1) 

BELEDİYELER 

ACIPAYAM /OENİZLİ 

AFYON BEL B. 

AKALAN/DENİZLİ 

AKBÜK/AYDIN 

AKÇAOVA/ AYDIN 

AKKÖY/ DENİZLİ 

AKYAKA/MUĞLA 

ALANYA/ANTALYA 

AYDIN DEL flŞK. 

BAĞBAŞI/ DENİZLİ 

BAHARLAR/DENİZLİ 

BALIKESİR BEL. 

DAŞKARCI/DENİZLİ 

BEREKETLİ/DENİZLİ 

BİTFZ/MUĞLA 

BURDUR BEL. BAŞ. 

BÜYÜKKONAK /DENİZLİ 

ÇAN/ÇANAKKALE 

ÇANAKKALE BEL BA$. 

ÇEŞME/İZMİR 

ÇİVRİL/DENİZLİ 

DALAMAN/MÜGU 

DATÇA /MUĞLA 

DAVUTLAR/AYDIN 

DtolM/AYDIN 

EMİRHİSAR/DENİZLİ 

ERDEK /BALIKESİR 

GELİBOLU /ÇANAKKALE 

GEYİKLİ/ÇANAKKALE 

GOLEMEZÜ/DENİZLİ 

GÖVENÇÜK/DENİZLİ 

GÜMÜŞLER /DENİZLİ 

GÛZELÇAMLV AYDIN 

HAMDİBEY /ÇANAKKALE 

HONAZ/DENİZLİ 

İÇMELER /MUĞLA 

İSPARTA BEL. BŞK. 

KALE/DENİZLİ 

RATİNCRİ 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMÎR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İNDİRİM % 

25 

25 

a 
28 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

26 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

• 25 

25 

25 

25 

23 

25 

TAHSİS (mton) 

200 

200 

100 

100 

100 

75 

SO 

150 

200 

100 

100 

200 

100 

50 

200 

200 

100 

100 

200 

100 

160 

200 

200 

100 

200 

100 

100 

200 

60 

100 

100 

200 

100 

00 

100 

200 

200 

100 

FİİLİ ÇEKİŞ (mton) 

200 

200 

0 

0 

0 

0 

80 

150 

192 

0 

100 

200 

100 

50 

195 

200 

67 

100 

0 

0 

73 

200 

41 

0 

1 » 

71 

100 

0 

0 

0 

100 

200 

94 

0 

0 

200 

200 

0 

- 1 1 2 -
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2002 YILINDA İZMİR RAFİNERİSİ İNDİRİMLİ TAHSİS EDİLEN ASFALT MİKTARI (2) 

BELCDİYCLER 

KARAHİ3AR/DENİZLİ 

KAYHAN / DENİZLİ 

KCLCKÇİ/ DENİZLİ 

KESTEL/ANTALYA 

KINIKLI/DENİZLİ 

KIRŞPIİR BEL. BAŞ. 

KIZILCA/DENİZLİ 

KIZ1LCADÖLÜK / DENİZLİ 

KÖCADAÇ / DTNfZLİ 

KONYAALTI / ANTALYA 

KOZLUCA/BUROUR 

KURTULUŞ / AYCMN 

MENEMEN / İZMİR 

MUĞLA BEL DŞK. 

ORTACA/MUĞLA 

OYMAP1NAR / ANTALYA 

ÖDEMİŞ /İZMİR 

POYRACIK / İZMİR 

SARAYKÖY /DENİZLİ 

SARUIİANLI / MANİSA 

5ERVERÛAZİ / DENİZLİ 

3İDE/ANTALYA 

SÖKE / AYDIN 

TURGUTREİS/MUĞLA 

ULUCAK/İZMİR 

UŞAK BEL.B. 

ÖÇLER/ DENİZLİ 

Y.KASIKARA/ISPARTA 

YAKA / İSPARTA 

YALVAÇ / »SPARTA 

YATAĞAN/DENİZLİ 

YAZIR/DENİZLİ 

YENİCEKENT/DENİZLİ 

YE5İLYUVA/ DENİZLİ 

RAFİNERİ 

İZMİH 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İ7MİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İZMİR 

İNDİRİM % 

25 

26 

26 

26 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

2S 

25 

25 

25 

25 

26 

25 

26 

25 

25 

25 

25 

25 

26 

25 

26 

25 

25 

25 

25 

26 

25 

TAHSİS (miOrt) 

100 

100 

100 

160 

100 

200 

100 

100 

100 

100 

1UU 

100 

200 

200 

100 

100 

200 

100 

100 

200 

200 

100 

150 

200 

200 

200 

200 

200 

160 

400 

100 

100 

100 

100 

PİİLİÇEKİ5 (mton) 

100 

100 

00 

100 

100 

İ M 

0 

66 

100 

1UU 

50 

0 

200 

95 

100 

0 

200 

100 

0 

64 

200 

as 
150 

116 

199 

200 

99 

110 

0 

310 

100 

72 

0 

100 

- 1 1 3 -
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.07.0.PER.0.29/6-22-1102 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

31.10.2003* 4 9 3 0 8 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'nın 07.08.2003 tarih ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-2793 sayılı yazısı. 

b) 27.08.2003 tarih ve B.07.0.PER.0.29/6-22-876 -40948 sayılı yazımız. 

İzmir Milletvekili Sayın Hakkı ÜLKÜ tarafından tevcih edilen yazılı soru 
önergesinde belirtilen PETKİM Genel Müdürlüğü tarafından açılan mal ve hizmet 
alımı ihalelerinin hangi kuruluşlarca ve hangi tarihlerde alındığını gösteren bilgi 
notu ilgi (b) sayılı yazımız ile gönderilmişti. 

İlgi (b) yazımızda bilahare gönderileceği belirtilen ve Tüpraş A.Ş.'nin 
26.09.2003 tarih ve 365 sayılı yazısı ekinde Bakanlığımıza intikal eden dokümanlar 
ilişikte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

- 114-



TÜPRAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE LİSTESİ 

199S 
DOSYA NUMARASI 

Genel Müd./EBIM 

Genel Müd./EBIM 

Genel Müd./EBIM 

Genel Müd./EBIM 

Genel Müd./EBIM 

Genel Müd./BASIN 

Genel Müd./MALl İŞLER 

Genel Müd./MALl İŞLER 

Genel Müd./MALl İŞLER 

Genel Müd./MALl İŞLER 

Genel Müd /MALİ İŞLER 

Genel Müd /MAL! İŞLER 

i* 
İGenel Müd./ASM 

î 
İGenel Müd./ASM 

intemei Kuruluşu (Anahtar Teslimi) 

Standart Uygulama Yazılımı 
(Genel Muhasebe ve Bütçe Puantaj ve 
Ücret Tahakkuk) 
Standart Uygulama Yazılımı 
(Personel Uygulama Sistemi) 
Standart Uygulama Yazıiımı 
(Malzeme ikmal ve Stok Kontrol Sistemi 

Standart Uygulama Yazılımı 
(Ürün Satış ve Faturalama Sistemi) 

AJANDA (5.400 ADE I j 

YANGIN ALİ. KISKH 

İSKELE MALİ MESUllYEl 

NAKLİ i AT SİGORTASI 

UMUMİ MAL! MESULİYET 

^İŞVEREN MALİ MLSÜi.lYET 

TEKNE SİGORTALAR! 

KIRIKKALE RAFİNERİSİNDEN 
İZMİT RAFİNERİSİNE CVCü TAŞiMAl 

KİRIKKALE RAFINt.RÎŞİîjD^r; 
İZMİT RAFİNERİSİ;^; n : •• •!?' f AŞIMA 

999 

1999 

1999 

199ü 

1H99 

hoşa 

İHALENİN KALDIĞI 
FİRMA 

tsüginç Bilgisayar Eğitim ve Danışmanlığı Tic Ltd 
Danışmanlığı Tic.Şti 

Prosoft Bilgi Sistemlen Yazılım Araçları ve Danı 

Prosoft Bilgi Sistemleri Yazılım Araçları ve Danı 

Prosoft Bilgi Sistemleri Yazılım Araçiarı ve Danı 

Prosofi Bilgi Sistemleri Yazılım Araçları ve Danı 

APü Tasarım Reklam Ltd Şti 

Güneş Sigorta A.Ş. 

GuriHş Sigorta A.Ş. 

Güne;? Sigorta A.Ş. 

Güneş Sigorta AŞ . 

Güneş Sigoıta A.ş. 

Güneş Sigorta A. Ş. 

ERCAN TRANS ULUSLAR ARASI NAK. TİC. V 

ERCAN TRANS ULUSLAR ARASI NAK. TİC. V 



TÜPRAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE LİSTESİ 

2000 
DOSYA NUMARASI 

Gen MüdVEÇEV 

Gen.MüdVTSM 

Gen.Müd ./BASIN 

Gen.MüdVBASIN 

Gen.Müd./ASM 

Gen.Müd./ASM 

Gen.Müd./ASM 

GeaMüd/ASM 

Gen.Müd/SİM 

IŞIN ADI 

Tüpraş Rafinerilerinde meydana 
gelebilecek petrol kaçaklarına müdahale 
etmek için yapılan 2000 yılı üyelik 
anlaşması 

İZMİT CCR Platforming Process Unit 

TÜPRAŞ Kurum Kimliği ve Logo Uyarlama 

Ajanda (5.500 ADET) 

Kırıkkale Rafinerisinden 
İzmit Rafinerisine HC.DİP Taşıması 

Kırıkkale Rafinerisinden İzmit Rafinerisine 
HVGO Taşıması 

Kırıkkale Rafinerisinden İzmir Rafinerisine 
HSRN Taşıması 

Kırıkkale Rafinerisinden 
İzmit Rafinerisine HC.DİP Taşıması 

Genel Müdürlük Sosyal İşler 

TARİH 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

200CL 

2000 

2000 

2000 

İHALENİN KALDIĞI 
FİRMA 

Oil Spill Response Limited (OSRL) 

UOP LLC 

RPM RADAR 

Nurol Matbbaacılık ve Ambalaj Sanayi ve Tic 

ERCAN TRANS ULUSLAR ARASI NAK. TİC. 

AYTEKİN PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIĞ 
TİCARETİ İBRAHİM HAKKI AYTEKİN VE OR 

AHMET ÖZDEMİRA.Ş. 

İBRAHİM HAKKI AYTEKİN VE ORTAKLARI 

Hizmet İhalesi 

~ " 



| TÜPRAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE LİSTESİ 
200 Î | 

DOSYA NUMARASI 

G e n M ü d / E Ç E V 

GenMüdVEOM 

Gen Müd /EOM 

G e n M ü d / T S M 

Gen.Mud./TSM 
Gen.Mbd/TSM 
Gen Müd/EBIM 

Gen Müd/EBIM 
Gen.Müd/EBIM 

GsnUûdVEBİM 

Gen Müd/EBIM 
Gen.Müd/EBIM 
Gen Müd/EBIM 

Gen.MOd./T.KALlTE 

Gen Müd/MALİ 
Gen.MOd ./MALİ 
Gen Müd/MALİ 
G e n M ü d / M A L İ " 
Gen Müd/MALİ 
Gen MOd/MALİ 
Gen Müd/MALİ 

Gen Müd /ASM 

Gen.MOd./ASM 

Gen Müd /ASM 

Gen Müd /ASM 
Gen Müd/S İM 

G a n M ü d / S B M 

İSİN ADI 

Tûpras Rafinerilerinde meydana 
gelebilecek petrol kaçaktan na müdahale 
etmek için yapılan 2001 yılı üyelik 
anlaşması 

Bilgisayar Eğitimi 

Oracle Oiscoverer For and User Eğitimi 
İZMİT Benefit Targetîng Study tor Profit 
Enhancemsnt Program 

İZMİR Profit Enhanoement Program (PEP) 
KIRIKKALE Desulfurizer 
WAN Projesi 
Standart Uygulama Yazılımı 
(İlave lstekler_1) 
TÜPRAŞ Logosunun Tabelalara Uygulanın 
TÜPRAŞ Logosunun Tabelalara 
Uygulanması Üretim ve Montajı (GENEL 
Müdürlük için) 
TÜPRAŞ Logosunun Tabelalara 
Uygulanması Üretim ve Montajı (İzmir 
Rafineri Müdürtûflü İçin) 
AJANDA (10.500 ADET) 
TÜPRAŞ Kurumsal Tanıtım Film Yapım isi 
TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü île İzmit 
Rafinen Müdürlüğü kapsamında ISO 
9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi. ISO 
14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 
16001 Is Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 
Sisteminin Kurulması 

YANGIN ÂLLRISKS 
İŞ DURMASI 

İSKELE MALİ MESULİYET 
NAKLİYÂT SİGORTASI 

UMUMİ MALİ MESULİYET 
İŞVEREN MALİ MESULİYET 

TEKNE SİGORTALARI 
KIRIKKALE RAFINERİSİNDEN 
İZMİR RAFİNERİSİNE VVSRN TAŞIMASI 
KIRIKKALE RAFİNERİSİNDEN 
İZMİT RAFİNERİSİNE HVGO TAŞIMASI 
KIRIKKALE RAFİNERİSİNDEN 
İZMİT RAFİNERİSİNE F.OIL-N06 
TAŞIMASI 
KIRIKKALE RAFİNERİSİNDEN 
İZMİR RAFİNERİSİNE VVSRN TAŞIMASI 

Genel Müdürlük Sosyal İsler 
TÜPRAŞ VVEB SİTESİ TASARIM VE 
YAZILIM İŞİ 

TARİH 

01 03.2001 

27.03 2001 

20.11.2001 

27.03.2001 

01.03.2001 
05.08.2001 
14.11.2001 

20.12.2OO1 

20 06 2001 

20 09.2001 

18.10.2001 
ie.io.20oi 
22.1O.20O1 _ 

19.09.20O1 

2Ö0Î 
2001 
2001 
2Ö01 
2001 
2001 
2001 

08.01.2001 

0204.2001 

23.00.2001 

01.10.2001 
2001 

2001 

İHALENİN KALDIĞI 
FİRMA 

Oil Spill Response Limited (OSRL) 

Oracle Bilgisayar SistemteriLtd.Şti. 

Oracle Bilgisayar SistemleriLtd.şti. 
UOP LLC 

KBC Prooess TecbnoloBy Ltd. 
ABB Lummus Global İne 
KoçSistem A Ş 
Prosoft Bilgi Sistemleri Yazılım Araçt 

Danışmanlık Ltd. Şti 
PENTA REKLAM SANAYİ ve TİC.LT 

PENTA REKLAM SANAYİ ve TİC.LT 

PENTA REKLAM SANAYİ ve TİC.LT 
GIPTA Hediyelik Reklam Ürünleri İm 
F-STOP FİLM FOTOĞRAF SAN. ve 

Bureau Verftas Gözetim Hizmetleri Lt 

Güneş Sigorta A Ş . 
Güne» Sigorta A.Ş. 
Güneş Sigorta A.Ş. 
Güne* Sigorta A.Ş. 
Güneş Sigorta A.Ş. 
Güneş Sigorta A.Ş. 
Axa Oyak Sigorta A.Ş. 

AHMET OZDEMİR A.Ş. 

ERCAN TRANS ULUSLAR ARASI N 

ŞENER PETROL LTO. ŞTİ 

ACAPET PETROL ÜRÜNLERİ TİC. 
Hizmet İhalesi 
NEXUM-BOGAZIÇI E-ÇOZÜMLER 

DANIŞMANLIKVE TİCA.Ş. 

http://ie.io.20oi


iGan.MUd./l-C 

İGen.Müd. /bÇM 

Gen.Müd./bOM 
Gen.Müd./EÖM 

G e n M U d / E O M 

Gen Müd /TSM 

Gen Müd./EBIM 
Gen Müd /BASIN 

Gen Müd ./T KALİTF 

Gen Müd ./T KAI İTE 

Gen.Müd./T. KALİTE 

Gen M ü d / T KALİTE: 

Gen Müd 'ASM 

Gen Müd /ASM 

Gen Müd /ASM 
Gen Mud /PRÖJE 
Gen Müd /SİM 

S İzmit Rafineri Müdürlüğü personelinin durumlarının 
fsosyolojik ve psikolojik yönden degerieridirilrnasi işi 
ÜTüpnsş Rafinerilerinde meydana gelebilecek petrol 
'kaçaklarına müdahale etı?î«k için yapılan 2002 yılı 
jüyolik anlaşması 

MV Visıo tğıtırnı 
Oıl Spill Clearance Eğitimi 

Norm Kadro ve Organizasyon 

KIRIKKALE CCR Reformer and Benfree Units 

Standart Uygulama Yazılımı 
(İlave lstekler_2) 
AJANDA (10 6 0 0 A D E T ) 
Körfez Petrokimyave Rafinen Müdürtüflü'nde ISO 
9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi. ISO 14001 Çevre 
Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 iş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Sisteminin Kurulması 
TÜPRAŞ Genel Müdürlüğünde Kalite. Çevre, İş 
Sağlığı ve Güvenliği Politikası ile ilgili materyalin yapım 
Genel Müdürlük binasında acil durumlarda çalışanları 
ve misafirleri yönlendirme levhaları 
TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü, İzmit Rafineri MUdüriüğü 
ve Körfez Petrokımya ve Rafinen Müdürlüğü 
kapsamında ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi. 
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 
Dokümanlarının Bilgisayar Ortamında Yönetimi 
Amacıyla Yazılım Satın Alınması 

KIRIKKALE RAFİNERİSİNDEN 
İZMİT RAFİNERİSİNE K-BENZİN TAŞIMASI 
KIRIKKALE RAFİNERİSİNDEN 
İZMİT RAFİNERİS İNE K BENZİN TAŞIMASI 
KIRIKKALE RAFİNERİSİNDEN 
İZMİR RAFİNERİSİNE W S R N TAŞIMASI 
TÜPRAŞ GENEL MUD GENEL T E R C Ü M E İŞLERİ 
Genel Müdürlük Sosyal İşler 

26._12.2002 

01.03.2002 

24.0T2GÛ2 
16 08.2ÖÖ2 

1 e 06 2002 
21 08.2002 

26 08 2002 

21 10 2O02 

30.01.2002 

14.06.2002 

07.11.2002 

14.11.2002 

24 01 2002 

10.04.2002 

09.09.2002 
08-07 2Ö02 

20Ö2 

FİRMA 
Kocaeli Üniversitesi 
Psikiyatri A D 
Oii Spill Responce 

(OSRL) 

Bilginç Bilgisayar E 
Danışmanlığı Tic.Lt 

Alexander Mann İn 
Kaynakları Ve Danı 
AXENS 

Prosoft Bilgi Sistem 
Araçları ve Danışma 
G|PTA Hediyelik R 

Bureau Veritas Göz 
Hizmetleri Ltd şti 

RPM/radar europe 
Pazarlama. Danışm 
Penta Reklam Sana 

Sentim Bilişim Tekn 
ve Tic. A Ş 

ÇALIŞKAN KARDE 

ÇALIŞKAN KARDE 

ERCAN^TRANS^ UL 
75ZEL BARIŞ TER 
Hizmet İhalesi 

http://26._12.2002
http://30.01.2002


10CAK 1999 • 31 ARAUK 2002 TARİHLERİ ARASINDA TÜPRAS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE RAFİNERİLERİN MALZEME VE İKMAL MÜDÜRLÜKL 

RAFİNERİLER ^ ^ İ Z M İ T İ Z M İ R KIRIKKALE BATMAN 

MÜDÜRLÜK RAFJNERİSİ RAFİNERİSİ RAFİNERİSİ RAFİNERİSİ 

Y
IL

L
A

R
 

1999 

2000 

2001 

2002 

TOPUM 

188,064,339,705 TL 

1,019,218,010,340 TL 

762,610,979,669 TL 

1,949,906,958,225 TL 

3,919,800,287,939 TL 

9,888,646,961,859 TL 

16,468,445,168,440 TL 

26,591,527,324,362 TL 

19,623,488,688,566 TL 

72,572,108,143,227 TL 

1,914,263,109,429 TL 

6,934,283,231,849 TL 

4,719,220,026,626 TL 

15,664,786,945,773 TL 

29,232,553,313,677 TL 

3,735,178,986,000 TL 

4,107,220,596,000 TL 

7,002,499,209,000 TL 

8,592,594,757,000 TL 

23,437,493,548,000 TL 

1,182,098,177,896 

1,530,331,119,522 

2,645,930,240,017 

3,895,149,529,246 

9,253,509,066,681 
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1999 

TARİH 

01.14.99 
0128.99 "" 
05.17.99 

'"" 07.24.99 
07 29.99 
23.0259' 

01.03.99 
02.03.99 
05.03.99 
09.03.99 
12.03.99 
18.03.99 
18.03.99 
18.03.99 
07.04.98 
07.04.99 
09.04.99 
12.04.99 

" 13.04.99" 

14.04.99 
15.04.99 
16J34.99 
22.04.99 
28.04.99 
03.05.99 
03.05.99 
04.05.99 

. 04.05.99 
"" ' 'Ö5.05.9S" 

10.05"® 
11.05.98 
12.05.99 
14.05.99 

" 17.05.98 " 
18.05.99 
20.0S.96~" 

" "20.05.96" 
21.05.99 
02.06.99 
02.06.99 

" 02.08.99 
oYx.X 
02.06.99 
"02!06.98 
02.06.99 
02.06.99 

" 08.09.99" 
İ~4.06 99 
17.06.99" 
18.06.99" 
1S706.~S9 
21.08 99 
21.06.96 
21.06 99 

f 22.06.99 
22.06.99 

" 28.06.99' 
28.08.99 
28.06"'» 
bî.07 99 
~~.Ö>'.»" " 

İZMİR RAFİNERİSİ MALZEME İKMAL MÛDÛRLÛĞO İHALE LİSTESİ 

DOSYA NO 

199S-M7-03 
19994M602 
072-M9984KM-50M 
(!74^1968*JM2«""" 
074+19B94KU.627J 

0714-1999-PERS-000128/I 
072+1B99-EBİM-00010M 
0604-198943HEK-000109/I 
0664-19894KM-000144/I 
0664-1999-1KJU-OO01701 
O68İ18994KM-OÖ0139/I " " " 
0444-19894KM-O00019Iİ 
0444-19894KkW0001M 
0444-19994KM4XXX>1&1 
0714-1996-1 KM-CC0171» 
071+19884KM4X»17U 
03S4-199943AK-O0023İ1 
042-1-ISSS-BAK-OOOOBai 
01S-İ.198B-PRJ-00017H 
017-M989-PRW0019M 
0184-1B99-PRJ-00012M 
C<>1-L1898-PRJ-00022&1 
0724-1989-BAK-000042A 
0664-1996-1KM-OOOUM 
0654-19994KM-00021M 
0854-1996-IKM-000216/ 
038+1998*^-000023/0 
0384-1999410*000028© 
0384-19984KUO00029/D 
0234-19964 KM4X»246* 
0234-1996-PRJ4X»101/1 
0364-19994KM-0OO082rt) 
0384-19984 KM4X>0006/D 
0354-1999-BAK-00048M 
0344-19994KM-000141A 
0424-19984 KM-00021M 
066-I-19994KM-000253"" 
062^19994^-000223/1 ' 
0014-19994KM-000340/I 
001+1999-IKM4M0340/I 
0014-19994KM4»034M 
0014-19984 KM-O0O492A 
001+19994 KJ4-00Û49Z1 

0014-19994KMO0049M 
033-1- 1899-BAK-O00345/I 
035-İ-199843AK-000065/D 
035-I-198943AK-000054/D 
062-I-1996-PRJ-O0O557/I 
041-t-199643AK-O00O47/D 
035-I-199843AK-000001/D 
O35-Î-1B9843AK.OOC034/D 
0384-19994 KM-O00O70/D 
072-1-1999-PRJ4XX)442/IY 
0724-1999-PR.L000442/IY 
034+1998-PRJ-000405/I 
068+l9984KM4XXKB6/D 
0174-19984KM-000373/I 
0354-1999-BAK-000090/D 
065-M999-TKEMN-OO0069.Ü 
0314-1999-IKM-00030»yi 
0314-1999-IKM-000309/I 

31.07.99 i0314-1999-!KMOD0309fl 
07.07 99 
Ö8.07.M 
0B~0?"~9 

" 08.07.99 
08.O799 

' M.07.99 
" 13.07.99 

13.07.98 
14.07.96 
15.07.99 
16.07.99 
18.07.99" 
'6.07~98 
20 07.98 
20 07.99"" 
20 07.99" 
26.07.99 
28.07.99 
28.07.99 

29.07.96 j 
30.07.99 

0444-1996- PRJ-000830/l 
0634-20014K14-0Ö0421İ" 
063+2O014KM-O004214 
S66-M9964KM-00060y 
0724-19994KM-O005844" " 
072-İ-1999-IKM4X)0584/1 
0654.19994KM-0004604 
0654-19994KM-O0Û48M 
0654-19994 KM-000524/1 
0414-1999-BAK-000467/I 
Ö17-İ-19J94KM4Î00432/I 
"l7-i-1~9994KM-O0043y 
074-I-1999-8AK-00056M" 
035+19994MX-OO0033/D" 
052+19884>FLHXX)69y 
072-l-19894»RL0005e3/IY 
054-H999-PR+00067M 
023-I-1899-IKM-000304/1 
023-M999-IKM-OOO3O4/t 
Û17-1-19994>R.L000507A 
0384-1999PRJ-000488/1 

MALIN CİNSİ 

GÜMRÜKLÜ MALZEME NAKLİYESİ 
HCL NAKLİYESİ 
AKT. VE GÜMRÜKLEME İŞLERİ 
İZMİR-ALİAGA KAMYON SERVİSİ 
KASALI KAMYON KİRALANMASI 
MUTFAK MALZEMELERİ 
VfSAGESVVITCH 
TIBBİ MALZEMELER 
SÖNMEMİŞ TOPRAK KİREÇ 
AMONYAK 
ALUMINYUMSLİLFAT 
SIZD1RMAZUK HALKASI 
SIZDIRMAZLIK HALKASI 
SIZDIRMAZLIK HALKASI 
ARAPSABUNU 
ARAP SABUNU 
SPS FOR M004C0N HOT STANO-BY PLC SYST 
FİBER OPTİK KABLO 
FLANŞ VE CROSS İMALATI 
GATEVANA 1 
ÇEK VANALAR 
ALÜMİNYUM RULO LEVHA 
ALLEN-8RADLEY T-47 PROGRAMLAMA CİHAZI 
SIVI KLOR GAZI 
IŞİLBİSELERİ 
İŞ ELBİSELERİ 
SPARE PARTS FOR BORG WARN£R 
BORG-VVARNER MECH.SEAL 
JOHNCRANE 
CONTAUK LEVHA 
FİLTRE TANKI LASTİK KAPLAMASI 
BORG-VVARNER MEK.SEAL 
SPARE PARTS FOR FLEXBOX MECH.SEAL 
TOC-300O SYSTEM UPGRADEANO YEAR 2000 
FAN MODEL.FAN DOKUMU VE NUMUNEYE Gö 
İZALATÖR 
HAM TUZ 
EPOKSİASTARBOYAE.1 
KARBON ÇELİK SAC, PROFİL 
KARBON ÇELİK SAC, PROFİL 
KARBON ÇELİK SAC , PROFİL 
SAC VE PROFİLLER 
SAC VE PROFİLLER 
SAC VE PROFİLLER 
PETTİBONE RULMANI 
SPARE PARTS FOR ADVANCED PROCESS MAN 
SPARE PARTS FOR ADVANCED PROCESS MAN 
RÖMORKÖRLERİN BOYANMA İŞİ 
EXRELAY 
FOXFORO SYSTEM 
TRANSMITTER 
FLEXJBOX MECH. SEAL 
BİLGİSAYAR. NETVVORK KONTROL BİLG..YAZIC 
BİLGİSAYAR, NETVVORK KONTROL BİLG..YAZIC 
DİK POMPA GÖVDESİ DÖKÜM VE İŞLENMESİ 
CERAMtCALUMlNABALLS 
GATE .GL08E VANALAR 
VALVESSPARES 
OİL DİSPERSANT 
KURUM ÜFLEME VE BÖRNIR YED. İMALATI 
KURUM ÜFLEME VE BÖRNIR YEO. İMALATI 
KURUM ÜFLEME VE BÖRNIR YEO. İMALATI 
TÜP YENİLEME VE ONARIM İŞLERİ 
MADENÎYÂĞLAR 
MADENI YAĞLAR 
SÜLFÜRIK ASIT 
^AY.ŞEKER" " 
ÇAY.ŞJKER 
ISJLBISELERI 
IŞELBISELERı 
EMNİYET BOTU 
TRANSFORMATÖR 
İĞATE VANA 
GATE VANA 
DODGE KOMPLE KASA 
FLAME SCANNER 
TAŞ YUNU 
BILGISAYAR YED. 
PORTLANOÇJMENTO 
CONTALAR 
CONTALAR" 
KÜRESEL VANA VE BAGL.PARÇ.IMALATI 
SEYYAR" VİDALİ HAVAKOMPRESĞRU" " 

SATIN AUNAN FİRMA 

ÖZBEK NAKLİYAT 
SEYMEN PETROL 
GÖZDE GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ 
ZEYBEK NAKLİYAT 
AS NAKLİYAT 
MAKPA ENDÜST.MUTFAK EKİPMN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 
TEKNOBİM ELEK. SAN.VE TİC LTD. ŞTİ(PROBİL) 
BİYOTEKNİK TBBİ GEREÇ. PAZLTO.ŞTf. 
ÖZTÜRE < KİMTAŞ) KİREÇÇİLİK SAN.VE TİCAŞ. 
HÛRGAZ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR TİCARET ANONİM 
DOSTEL "ÂLİSJİNYÜ'M SÜLFAT SAN. A Ş. 
TOTOMAK MAKİNA YED.PAR.SAN TİCAŞ 
GÜL-BİRFAZPOÜMERKİMYASAN.TİC. LTD.ŞTİ. 
TEKOĞUl LTD.ŞTİ. 
DALAN KİMYA ENDÜSTRİ AŞ. 
GÜVEN SABUN DETERJAN VE KİMYA SANA.LTD.ŞTİ. 
GROUPE SCHNEIDER SAN.VE TİCAŞ. 
TEKNOBİM ELEK. SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ(PROBİL) 
GÜRGENLER İNŞ.VE TES.SAN.VE TİCAŞ 
VASTAŞ-VALF ARMATÜR SAN.VE TİCAŞ. 
VANASAN VANA SAN.VE TİCAŞ, 
ETİ ALÜMİNYUM AŞ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
ENTEK TEKNİK MALZTEMS.TtC A Ş . 
KORUMA KLOR ALKALİ SAN.URÜNLERİ TİCAŞ. 
ÛZTUĞ KONFEKSİYON SAN.VE TİC. 
İZMİR GİYİM SANAYİ 
FLOVVSERVE BVWP INTERNATIONAL B.V. 
FLOVVSERVE BVVJIPINTERNATIONALB V 
JOHNCRANETURKEY 
İLTER İNŞAAT TESİSAT SANÂYTVE TİC.LTD.ŞTİ. 
KAPSAN KAPLAMA VE PROFİL SANAYİ VE TİC. 
FLOVVSERVE BV»P INTERNATIONAL B.V 
TLExTİOX JOHNCRANE 
HONEYVVELL OTOMASYON VE KONT. SİS AŞ 
ŞENOL MAKİNA DÖKÜM DAMŞ.SAN.VE DIŞ TİC LTD.ŞTİ 
POLİKİM4»0ÜMER VE KİMYA SANÂŞ. 
KARADENİZ TUZ FABRİKASI 
İSPOKİM İNŞ VE ÖZEL AMAÇLI AĞIR HİZMET BOYALARI 
BURTEÇİN HOLDİNG AŞ. 
TUNCAU DEMİR TİCARET 
TUĞ DEMIR TICARETI. 
BIMEÇIN'HÖJJİNGAŞ. 
GÜVEN ÇELİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. MAK.Y.MÜH FETTA 
KISDEM DEMİR ÇELİK SAN.TİC.LTDJTİ. 
DAS DİZEL ARAÇ SERVİSİ 
HONEYVVELL OTOMASYON VE KONT. SİS AŞ 
HONEYVVELL OTOMASYON VE KONT. SİSAŞ 
INTERNATIONAL C0AT1N6S PAZ. LTD. ŞTl.(AKZO NOBEL) 
FMC TECHNOLOGIES SA 
THE FOXBOR0 COMPANY 
KTEK 

rFLEXIBOX JOHN CRANE " 
EGEBİMTES (H.P) 
TEMA BİLGİSAYAR TİCARET SAN.LTÜ.ŞTİLZMİR (SIEMEN 
TEKNOPAR MAK.SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 
VEREINIGTE FULLKORPER FABRIKEN GMBH 
VANASAN VANA SAN.VE TİCAŞ. 
M"ETSOAUTOMATION " 
VECOMB.V " 'HOLLANO 
TOTOMÂK MAKİNA YED.PAR.SAN.TİC AŞ. 
GELİŞİM VALF VE MAKİNA SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ 
KURNAZ KARDEŞLER, 
ATU MUH.SAN.VE TICLTD.ŞTI. " ' " 

TOTAL OİL T Ü R K İ Y F A Ş ^ 
PETROLÖFlsT/tş. E G E B Ö L T M Ü O . 
BÂİ3FAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKASIAŞ " 
ÇAY KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR 
ŞEKER FABRİKALARI A.Ş 
ÖZTUĞ KONFEKSİYON SAN VE TİC. 
IZM~R"~<~TYTM"S~ÂNAYİ 

ÇİLİNGİROGLU KUNDURA SAN.Tİ'CAŞ. 
ALSTÖM ELEKTRİK ENDÜSTRİSTA Ş 
VASTÂŞ-VALF ARMATÜR SAN.VE TİCAŞ. 
VANASAN VANA~SAN VE TİCAŞ." 
SEvfN'OTOMOTİV SANAYİ VETİCAŞ. 
FİREYE INC. 
LEVENT İZOLASYON"PAZARLAMA AŞ," 
DATEM İLETİŞİM VE OTOMASYON S I S T E M L E R T A S _ " 
BATI ANADOLU^MENTO SANAYİ A.Ş_̂  " 
BURGMANN END. SIZDIR. SAN. VE TIC.'LTaŞ^I. 
METAL ASBEST CONTA SANAYİ VE TİC " 

rNEPSAN-NECMETTİN BİÜÇ VE OĞLU 
SARMAK MAK.KOMPRESÖR-POMPÂ SAN.A.Ş SARMAK HA 

TOPLAM SİPARİŞ 
TUTARI (TU 

18,000,000,00 
1O,977,7»,00( 
15,000.000,001 
5588,400,001 

12,000,000.001 
4,134,096,512 
7,486,941,000 
4,968,507,000 
8.142,500,000 

._ ^.»90.000.000 
7,500,000.000 

748.500,000 
593.280.000 

2478.083,000 
2.956400,000 

911.917.500 
11,822,366.560 
8,185,307.804 

_ 3,857,000.000 
4,190,125.000 
3,646,000,000 

10222.200.000 
2.788^10.000 
3.796,000,000 

164.500,000 
4.606,700.000 
7,771.988432 

12.357.000,640 
2.416,671.494 

_ 2,246.560,000 
3,460.600.000 
4,634.082.962 
6.042,344,164 
9.470,832.000 
2,829,920.000 

r 3,776,000.000 
2.016,000.000 
3,544,744 J28 

568,400,000 
1.188,540,000 
3,040,000,000 

_ 863,925,000 
301,500.000 

2,405,700.000 
4,631,004,000 
9.095,373,118 

T 24.508,064.545 
2.329,428,070 
5,453,352^000 

" 16.246,927,700 
5,641,488,325 
3,181,993^35 

817.766,500 
10.864,428,561 
3,408,000,000 
7215,132,685 
45282)0,000 
2.752.795400 
7,868,803,400 

418.526.280 
992.400,000 

4251.050,000 
2.335,000.000 
2,093,400,000 
1.484,720,000 
5.338,800.000 
S.42İ ,000,000 
2.B50,000,000 
2,191,060,000 
5,610,000,000 

21,450.000.000 
12J71,587^00 

_ 2.524.825.000 
834,000.000 

3,400,000.000 
1,793,B54,570 
2.685.000.000 

" 14,978.584000 
5.875.000.000 
3.B66.527016 

679,000,000 

k 2582.500,000 
4.850 JOO.000 
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1999 

TARİH 

02.06» 
02.06.» 
02.08.»" 
04.08.98 
04.08.»" 
05.08.» " 

" 05.08.» 
osoe!» 
05.08.»" 

"057Ö8.99 
08.08.» 

" otoe.» 
09.08.» 
İ'İ'ÖS.»""' 
11.06.» 
13.06.99 
13.06.99 
Î 3 M M " 
13.06.»"" 
13.06.» 
13.08.» 
13.08.» 
13.08.» 
13.06.» 
13.08.» 
13.08.» 
18.08.» 

- 18.08.» 
18.08.» 
19 08.» 
1906."»"" 
2Ö.0»"»" 

~" 2408.»"" 
24.08.» 
25.08.» 
25 08.» 
2508.» 
0106» 
02.09.» 
02.09.» 
07.08.» 
08.09.» 
0809.» 
10Ö9.» " 
1409» 
14.09"» 

" 14.».» 
2i7o»T» 
2106.99 

"~23 09.» 
23».» 
2109.» 
2309.99 
27"».» 
27.09.» 

r 2709.» 
27W.» 
27 09.» 
27.09.» 
2709.» 
0410.» ~ 
04.10.99 
0410"99 " 
04.10'» 

" 05.10.»" 
0510.» " 
05.1099 "" 
05Î0.» 
05. m » "" 
05.10.» 

" oe"iö.» 
0810.» 
08.10.» 
0810.98 " 
öe'iö"» 

" 08.10.96 
14.10.» 
14.TÖ.M 
14.10"» 
fs.To.» 
İ9"l0.» 

DOSYA NO 

0O1+1WM<l*<n07O« 
0114-1W94K1M00812« 
072-İ-1»M4>RİOODB»HY 
01B4-1MHK»MOO121/l 
0184-1tta4KM4OO1218 
0174-19»WK»MXX»47/1 
0174-1MSMKM-O0O64TA 
Öİ7-i-1»WKttOO0547A 
038J-1»8W(O*aö09ftü 
Ö»r-İ90WWW0041»l 
«»MMİTSİİMOOOTÎİO 
036-i-1WMKMO0012» 
011-I-198&PRMOO114/I 
0O1^-1999-PRİb0O81M 
0334-1»»flAK-O004OM 
034J-19BUKM4)0080C> 
03Sİ196MAK-OOOD10/D 
0354-198»*AKO00O87/D 
ÖMJ-19B9BAKO00074/D 
0354-196MAK-00006S/D 
0354-190t-SM-OOOOI)B/D 
036J.-ig6frBAK-000097/D 
0354-1996-BAK-OM107ID 
<B64-1«W4KM4000a4/O 
0664-1908-IKM000131/D 
07î4-19»-P»U«BO75C 
072J-19»€B6M0O84M 
0354-19BUKM40OO2CK) 
0654-1608.TKEMNOO0116İD 
0354-18»BAK-O00O»»/D 
Öa34-1SİBfr4iaMKXM774 
0964-1»»WRW00671/1 
MÛ19B8-PRHI00737/I 
0444-1968-YAT-00066MY 
Ml4-1MWKM410D86« 
02lJ-19SfrJKM60O66tf 
021-fl9»1KM-0OD8e*l 
03lIlM»4>RH)0063W 
l»54-19»PRH!O061M 
066İ199S4(M4OOO»M 
064J.-19B&PRJ-000117CY 
0344-19994KM40003M 
0664-19R8-GMLOOOB6M 
<X^-19W>RMX07«M 
0214-1999-TKEMÎMO079M 
021İ1999-TKEMN4O079M 
042İ1999-BAK-O0O74İ1 
D354-1W»aAK-000155fD 
03S-MW*PR>O0O74« 
023-I-196»-BAK-OX107/1 
023-H99*BAK-000197/1 
0234-1999-İAK-0001S7/1 
0234-19BİBAK400167/I 
0354-199freAK4XMO4ÖD 
03$4-1W»m00002M)Y 
O354-1»»«IM)OOO250Y 
03W-1»W>awOO04İÜY 
035J.1999-PRJ-00004İÜY 
I735+İ»W>RJ-O00044/DY" 
0854-19B9-IUM»Ö787ll 
M V İ 1 9 6 9 ^ R M ) 6 0 4 0 M Y 
041İ1999-PR>00040WY 
9444-l"9»J>R^0O070M 
0524-19»PRM)0074M 
001-H98HKM00081M 
0T7+~198WKM-O0O77W~ 
M7İl'999-IKM-00077ai 
0174-199eJKHM0077M 
B374-19WKM4009S«" 
D424-19S94AK40066M 
M8^199WKM-O00173C 
D644-19B»>RM»ÖÎ230Y 
D354-19B9-8AK400115/D 
D354-19W«AK-(Xni60/D 
»384-1990-IKUO00108O 
D734-1»»-IKIM0015W 
M14-198S-IK»W0W1M 
r2i 4-i99wkuiooeoı> 
)21-M9OWKM-O008OU " " 
«44-199H>R^O00121*Y 
164-19BOBAK-000078/D 

İZMİR RAFİNERİSİ MALZEME İKMAL MÛDÛRLOĞO İHALE LİSTESİ 

MAUN CİNSİ 

ALÜMİNYUM RULO LEVHA 
DİKİŞSİZ BORULAR 
SUNULTRAFİREVUALL 
VANALAR (GLOBE.CHECK) 
VANALAR (GLOBE.CHECK) 
GATEVANA 
GATEVANA" 
GATEVANA 
W0RHıNGTO(««ESSER TÜRBIN YED7 
ALÜMİNYUM SÜLFAT 
TEMPETTE THERMOREGULATOR 
CSKPI VALF YEDEKLERİ 
BORU 
ALÜMİNYUM LEVHA 
CATERP1LLAR-977 K BAKIMI 
VVORTHINGTON POMPA YEDEKLERİ 
SPARE PARTS FOR VVESTMGHOUSE 
THE YEAR 2000 UPGRADE AT THE PSA UNIT 
AÇIP KAPAMA TETİĞİ 
SPARE PARTS FOR BROOKS PD. METER 
VALVE 
NOOEBUSEXTENOER 
SPARE PARTS FOR HONEYV*LL TOC3000 SYS 
BURG VMAGNER MECANCAL SEALS 
OEVtKONG AID AOOtnVE 
LEAN AMİNE MECHANJCAL FH.TERS 
FREVWU.-1 GATEHAY ESAFE ENTERPRISE 
SPARE PARTS FOR VALTEK CONTROL VALVES 
AFFF-ARFOAM 
TDC3000 SYSTEMS 
YAĞLAR" 
POLİÜRETAN MEBRAN BEZİ 
POLİÜRETAN KÖPÜK SÜNGER 
ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROLÖRÜ 
HORTUMLAR 
HORTUMLAR 
HORTUMLAR 
907 SU TASFİYE7EİTRE ELEMANI 
GATEVANA İMALATI 
HİDROKLORİKASİT 
FISHERORSATGASAPP. 
POMPA YEDEKLERİ İMALATI 
KAZAN BESLEME SUYU KİMYASALLARI 
YÜZER TAVAN SIZD»*MAZÜK LASTİĞİ 
YANGIN HORTUMU 
YANGIN HORTUMU 
PLCModuit " " ~~'__ 
LPGııyıç yutaktan 
SEVİYE GOSTERGESl:REFLEXW 
GASKET 
GASKET " 
GASKET 
GASKET 
TRANSMTTER 
TRANSOUCERS " 
TRANSOUCERS 
AHTOCURRENT CONVERTER 
TRÂNSMITTERS 
CÛRRENTTO AK CONVERTER 
YAZUKTULUM" 
JENERATÖR 
JENERATÖR 
FAN-COIL 
TÂŞYUNÜ" """" 
ALÜMİNYUM ÇEKME LEVHA 
GATEVANA " 
GATEVANA 
GATEVANA " " - " 
RULMANLAR 
»•nl Inrlıt w montajı 
FLEXIBOXMEk.SEAİ " " 
CHROMOMETER" 
ELECLKUEVEL TRANSI4T. 
SıUKOMETER "" 
BORG VNTÜRNER MECH.SEAL 
FILTER WATER SEPARATOR 
ALÜMİNYUM ÇEKME LEVHA 
REKOR 
REKOR 
HETEMP BRONZE BLOCK GUM BATH 
SPARE PART FOR TDW HOT-TAPPING MACHIN 

SATIN AUNAN FİRMA 

ETİ ALÜMİNYUM AŞ GENEL MLCURLUGU 
ÇELBOR ÇEÜK ÇEKME BORU SAN.VE TİC A Ş . 
KOÇ SİSTEM AŞ. 
GELİŞİM VALF VE MAKİNA SAN.VE TİC. LTD. ŞTt. 
VANASAN VANA SAN.VE TİC A Ş . 
İTE"R^AAT TESİSAT SÂNAYİVİ tlC.LTD.Şfl." 
VANASAN VANA SAN VE TİCAŞ. 
VASTAŞ-VALF ARMATÜR SAN.VE TİCAŞ. 
DRESSER-RAND 
ETİ ALÜMİNYUM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
TECHNECAMBRIDGELTD. 
COMPRESSOR SER. INTER. 
BOZOKLAR BORU VE PROFİL LTD^Tİ. BORUSAN İZMİR 
EffÂLÖİNYUM AŞ. GENEL MÜDÜRLÜSÜ 
BORUSAN MAKSAN.TİCAŞ.(BOŞ) 
INGERSOLL-ORESSER PUMPS (FPDJ_ 
V«STİNĞfiOUSE-FISH€R-ROSE»*OUNT IRELAND " 
UOP 
HONEYVCa 
EMERSON PROCESS MANAGEMENT 
FLOVVSERVE SEREG VANNES S A 
W0RLD CONTROL INTERNATIONAL U S A 
HONEYMELL OTOMASYON VE KONT. SİS AŞ 
FLOVV5ERVE BVOP ıNTERNATıONAL B. V. 
INFTNEÛM ITALJA S.R.L. " 
DOLUNGER CORPORATION , 
KOÇ SİSTEM AŞ. 
VALTEK (FLOVUSERVE S A S ) 
SABOFOAM SRL 
HÖNEYVVELL ""' 
PETROL OFİsTÂŞ.EGE BOL.MÜO" 
OPALİT TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. 
ÇERKEZÖGLÜ OTO DÖŞEME 
EÜMKO ELEKTRÖNİk İMALATVEKONTROL Tto.LTÖ|tT."" 
LTERSŞAATTESİSATSANAYİVETİC.LTO.ŞTT " 
HAMDİ KÜÇÜK AŞ. 
KALAFATOĞLÜ YANGIN SANAYİ AŞ" (GLÖRIA VffRKE) " 
GULSRFÂZFOÜMERjTİMYASAN.flC. LTD.ŞTJ. 
NEPSAW«CMETTIN"BTÖÇVEÖGLU 
PETKIM HOLDING AŞ. 
FıSHERSCCNTıFıC GERMANY 
TÖfOMÂK MAKİNA YEO.PAH.SAN.flC AŞ. 
fÛRK HENKEL KİMYEVİ MADDELER SANAYTVE TİCARET 
İCAPSANIMPLAMA VE PROFİL " SANAYİ VE TİC." 
DOĞAN YANGM SÖNDÜRME SANAYH 
ALARM YANGIN SÖNDÜRME SANAYİİ 
ENTEK TEKNİK MALİTEMSTtCÂŞ": 
EMERSON PROCESS MANAGEMENT 
HACI AYVAZ ENDÜSTRİYEL MAMULLER SAN.VE TİCAŞ_ 
ARCÖNTA SÂN.VE"TIClTD."ŞTr 
MAKTEK MAKİNA TEKNİK E K İ P M A N I T D . Ş T İ 
BURGMANN END. SIZDIR. SAN. VE f fc . LTD. Ş l T 
ĞURSOY SflfiAL SARIMU CONTA 
ELSAG BAILEY HARTMANN 8 BRAUN 
EMERSON PROCESS MANAGEMENT 
ABB KENT TAYLOR LTD 
FISHERİÖSEMOUNTAG " """ SVÎnZERLANO 
Y0K06AWAEÜR0PE BKNZDFYÖKB 
RONANENGINEERtNG 
JZTÛĞ KONFEKSİYON SAN.VE"TİC " " 
İŞ^İRELEKTRİKİANAYrATş. 
ÇUKUROVA İTHALAT VE İHRACAT AŞ. 
ALARKOCARRÎERSAN" VE TİCAŞ.(BOŞJ_ 
LEVENT İZOLASYON PAZARLAMA AŞ. 
£^ALİ)*YLW"AŞ.GENaMUOURLÛĞÜ" """ 
GELİŞİM VALF VE MAKİNA SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. 
VANASAN VANA SAN.VE TİCA§^ 
VASTAŞ-VALF ARMATÜR SAN.VE TİC A Ş . " 
SKF TÜRK SAN VE TİC IfDŞTt". 
GRÖUPE SCHNEIDER SAN.VE TİCAŞ. 
FLEXBOX JÖHNCRANE 
KOEHLERTNSTRUMENT COMP.INC " 
WORLD CONTROL INTERNATIONAL U S A 
ABB PROCESS ANACYTİCS 
BV*IPÎNTERNATIONAL B'V.SEAL WV.(BKZ DFF0131) 
WARNERLEWISGMBH 
EtlALÜMİNYUMAŞVGENELMÛOÛRLÜgÜ" " 
NEPSAfl-NECMETTİN Ö ^ V E D Ö L U 
OKUTAN TORNA VE KAYNAK ATÖLYESI ~ 
PACPETT^EİJMANALYZEHCÖMPÂNY"L.P U^SA 
ı/ARıOUNE (OCTÖPÜS) DıŞ TICARET AŞ. 

TOPLAM SİPARİŞ 
TUTARI (TLI 

5.118.200.000 
5JM0.1SZ200 
3JS8.1MJS2 

258.750.000 
2JH0,OOOjOO0 

238.960,000 
2.862^00.000 
5.684.400400 
3^28,846.762 
9.800,000.000 
2.919,«50;547 

528,593.594 
29,744,202,705 
20.476,600,000 
12,090.957.362 
7,545,347,740 
2,401,721,512 
8.1M.829.000 
4.01Ö>İ2.880 
7,441.060.004 
3.949,417,927 
2^55.723.804 
7.651,387,800 

12,564,796,960 
22.144,193,440 
4.741,990.068 
8.961.482,900 
1,596.868,207 

27.447,300.000 
3,248,032,678 
2,196,920.040 
2,826,575,417 
2,0*9,000,000 

147.1M.71B 
' 480.711,320 

5.718,922,500 
490,000,000 

3,750,000,0» 
3.784,375,0» 
4,000,000,000 
2,110.076,832 
2.180,750,000 

27.712.578.5M 
4,5313)6,000 
4^00,000,000 
8.340.000.000 
4,300.363,272 

522,358.450 
2.68»189».»8 

84,000,000 
2,080,950,0» 

122,315,000 
379,050.814 

16,063,040.028 
5,952X79,496 
3,421,429,430 
6.164.858,870 

14,016,602,864 
" 11,467,608,830 

3JO3.56O.0OO 
18,330,000,0» 
2.600.000,001 
3,743,523,000 

13.813jOO.OM 
3.070548,000 
1.322.500,000 
1.019,000,000 
f i 28,780,000 
2.332.216,040 

" 21,»İ>23.000" 
2,345,121,620 
1.4M.224.MT 

12.674,194.079 
8,678,645.570 

13,537,582,0» 
10,447,684,555 
4.830,184,000 

565.000,000 
3,475,000,000 
4,346,061,260 
2.387,420.736 
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1999 

TARİH 

19.10.96 
19.To~» 
2İTÖ.99 
2İ~10"98 "" 
2 Î1C96 
22.10.99 
2 2 1 0 » " 
22.10.96 
25.10.96 
26~1099" 
27.10.99 
27.10.99 
01.11.99" 
04.11.99 

"Ö4.11T99 
05.11.99 

05.11.99 
05.1 İ 96 
05.11.99 
05.11.99 
0511.99 
06.1199 
08.1~1.99 
0B.1t.99 

" 06.11.99"" 
" 06.1169 

08.11.99" " 
06711.99 

"" ~Ti.'îı__ 
" 11.1~1.99" 

12 11.99 
12.1İ96 ~" 
121Î.99 ~~ 
İ2.11 96 "~ 
12.1İ99 
12.1196 
1~7.~İ99" 
1~~7.11.99" 
İ8.İ1.99 
18.11.98 
19.11.99 
22.1i~.se 

""" 23~1İ99 
24.11.99 
24.11~.96~"' 
24.11.99 

~ 24.11.99 " 
241İ.99 
24.11.99 
2*11.98 
25.11.96 
29.11.99 
29.1 i 99 
29"lİ99" 
29 11 96 

• 30.M99 
01 '296 
01.12~9S 
02 12.99 
02 12.99 
02İ299' ' 
03.12 99 
03.12.99 
07.1299 ~ 
08.1299 
08.12.99 " 
Ö8.12.99"" 
08 1299 
08.12.9S" 
13.1296 
18.1299 

16 Î2"99~~"~ 
21.1299 
23.Î2"» ~~ 
27 İ 2.96 
27 12.99 
27.12.99 
28.12.98 
26 1 2 » 
29.12.99" 
29.12.96 
2912.99 
30' 12__ " 

DOSYA NO 

0354-1996-&AMİ00046A) 
066+196B-GMLO0O283/D 
036-İ-1999-1 K»W00167* 
(»3+19994KMO00B0M 
06B+1689-GMİ-0010B8/1 
035-t-İ699^RW00101«Y 
036-Ll969-PfÜ4XX)10&OY 
04)2-4-1668-BAK-OO0624JI 
0354-1999-PRJ-000100/DY 
064+1898-PRJ-OO0124/DY' 
03e+1~e»IKM-OOO75M 
066+1999-GMİ-000275/D 
086+186İWW«-000102/D 
037-1- 1966-IKM-001034(1 
066+1968-GMkl00290/D 
001+1998-PRJ-OOOB14». 
033+1998-PRJ400771/IY 
034-i-İ999-IKI«IO00iaCI 
035+1989-BAK-O00014/D 
085+1998-TKEMİMOO62M "" 
06S-I-1999-TKEMN40082M 
035+1966-IKM-000139/D 
0354"l996-tKM-00019aO ~ 
035+1996^>R+00014«/D 
038+1966-tK»M00204/D 
0424-1896BAK-000839/1 
072+1998J'RH>00684/IY 
023+19684KMO00574/1 
Ö35+İ9~K*3M^~İ58~D " " 
04 İ-l-1966J>R)-000701~/I Y 
044-J-19e6-PRJ-000682flY 
0624-19S9>Rİ~<i"»475/İ 
068+1998-İKM-00041H 
Ö72-I-19»PRJ-00094MY ""'" 
072+İ999~FW4CİO64WY 
072+1969-PRJ-000646/IY 
"5~~3+19994KM-000767fl 
063+1966-1KM-O00767/1 
02i+ıee6-iKwoooi8oyD 
066+1989-GMİ-00029B/D 
084-1-1966-PR.1-00011 8£>Y 
"5~~5~i-168^P"UO00746AY 
083+i8es~~kwo6i028yı " 
014+1996-1KU-O001B8/D 
015-I-1996-IKM-OOOO48/D 
034+16864KM-000030/D 
CO4+~998-IKU-000078/T>" '" 
035+199&BAK-000073JD 
035-I-1896-PR+000901/1Y 
066-1-19SİG~J-O0O30M3" 
066+1996-GMİ-000302/D 
017-H6994KM-000937/1 
Oİ7-1-19964I«<-000937II 
O42-l"l9»BAK^O0ee<H 
074+1996-IKM-00092M """ 
035+1999-PRJ-000747/1Y 
076-l-"l99fraAK-00022at)' 
063-1-1968-BAX-O0O64*1 
035İİ-1999-BAK-000175/D 
Çı35+1989-~P"ü~Ö0031S'DY 
064+1996-TSM-000227/D 
044-l-1~868İKMİOob848/~ " 
065+1996BAK-001063ı1 
o_^-İ68&PRw~ooe3*~ 
01İ-M9864KM~0~0082CH 
014+1996-PRWXBO61B 
065-1- 1~96S-TKEMN-00104*1 
Ö~"^1968-TKEMW»1044/1 
098+1989-PFIJ-000736/I 
036"i-~999-IKM-O0bl56/D " 
03~4+i998-IKM«>İ0~12~l 
03+M9994ICM-001012/I 
035-1-1966-PR«00962Jİ " 
044"|V1999-~IKM-6007İİİ ~" 
0 3 5 - M 9 » P R J ~ - 6 Ö 0 0 8 8 « " Y 

0 » İ - 1 8 6 6 İ I Û M " Ö 0 2 ~ 5 " O 

091+1969-PR+001058/1 
Dİ 7+ 1986-PR.W)0İ076/1 

017+1968-PRJ-001078/1 
OOİ+1998-IKM-OÖ106M 
X14-19B6-IKM-001065.1 
33İ"+1996-F>Ri-001~291/1 
B35+1999-BAK-000262/D~~ 

İZMİR RAFİNERİSİ MALZEME İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE LİSTESİ 

MAUN CİNSİ 

P 0 V V 6 R S U P P L Y 

S A N B O L O R A N G E 

C - 1 2 0 I W O R H ı N G T O N KOMP.YED. 

Y Â & A R 

FUELOILADOİTIVE 
EFCO GR1NDING TABLE KS-8 
EFCO INSHOP ASSORTMENT FOR DN-3-1T 
AKÜMÜLATÛR 
EFCOGRINDINGTOOIS 
ALTTO'ANİLİNE POINTAPP 
BÜRGMANN MEKANİK SEAL YED. 
FLOVVIMPROVER 

AMONK POLYELECTRCHJTE 
RULMANLAR 
FCC CATALYST 
YUVARLAK İNŞAAT DEMİRİ" 
LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ "1 
VVORTMNGTON PUMP 
TRANSMITTERS 
YANGIN HORTUMİJİKOPUK M0~JTC~RLIJ<A>U"N~ 
YANGIN HORTUMU, KÖPÜK MONtTÖRÛ.KAPÜN 
MASONBLAN YEDEKLERİ 
SPARE PARTS FOR MAGNETROL 
DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER 
JOHNCRANE 
KeanMz gOç kayrağı ve âkil 
SUN SERVER E 3000 DESTEKLEYİCİ 
CONTAUK:LEVHA _ " _ _ _ _ _ _ " """_. 
Packinghns» 

*R~5LE 
DLWA~LFLPI~SPLIT~KLIMA CIHAZLARı ~ 
BOYALAR ~ 
SERAMİK KÜRE 
TŞİSTASYONÛ 
TflSTASYONU 
IŞTSTAS'YONU 
YAĞLAR 
YASLAR 
OtLDISCHARGEHOSES" 
OMDS 
FLAME PHOTOMETER 
j_EVRE SJVENÜK ALARM VEİKAZ SİS. ~ " 
TÜRBİN YASİ 
EXCHANGER TUBE 
MALE CONNECTOR ' 
INGERSOLL-RANO POMPA 
SUNOYN POMPA YEDEKLERİ 
SMART ELECTR. GAGE PRESSURE TRANSMIT 
MACHINERY ANALYZER WTH STANDARD ACC 
FENOUK TİPANTIOKSIOANT 
F1PEUNE KÖRÖZYON İNHIBİTORU 
GATE.ŞİBER VÂVA 
GATE.Ş~~~t~~VAVÂ~ 

OTOMATIK ANA+NARLISIGÖRTA 

LASTTKLER 
ULTFASO"~i~CkoVV~D£TECtORS~S PRÖBES 
AıR DRıLL 
150TON AMERıCANVINÇ" 
STRıP CHART RECÖRDER FAN FCLD 
MACHıNERY ANALYZER VUTH STANDARD ACC~ 
MC 452 AUTOMATıC VıNCOSıTY " 
DİŞÜ """" 
PERSONEL KORUYUCU GIYIM TEÇHIZAT 
CAMTUp" 
SMLŜ  BORULAR ' 
TUBE ~" ~ ~ ""' 
ELBTSE 
ELBİSE 
TANK SEAL PARÇALARI İMALATI 
DEÜ~VAL-SfORKKbMP. Y~ED. 
»OMPA YEDEKLER [MÂLATİ " 
POMPA YİEDEKİERİ İMALATI 
SEVİYE GÖSTERGESİ 
FAN KANADI İMÂLATI" 
CÖNTROL VÂLVE ANDACCESSORIES EEXİa IİC 
NrpİGNONEKOMP YEDEKLERİ 
KOLON TEPSİ BAĞLANTI PARÇALARI İMALATI 
GATE VANA " 
GATEVANA 
KARBON'SŞLİK PROFIUER 
K~WBON~ÇELİK PROfrû-ER" 
AYNA ~"~ 
HANOYVVELL YEDEKLERİ 

SATIN AUNAN FİRMA 

LANDS4TELEGYR SYSTEM S.PA ITALY 
ÜNIMERSA SV¥TT2~ERLAND 
DRESSER-RAND 
PETROL OFİST~i~~Ş~ EQE~B~6L..MUb; 
NALCO "ANADOLU A.J. 
EFCO MASCHINENBAU GMBHİCO.KĞ GERMANY 
EFCO MASCHMENBAU GMBH CO.KG GERMANY 
KARASAN TJC.LTD.ŞTİ. 
EFCO MASCHINENBAU GMBH CO.KG GERMANY 
KOEHLER I N S T R U M E N T ' C O M P . I N C 
BURGMÂNN'ENO. SIZDIRTSAN. VE TIC. LTD. şjl. 
UNMERSA S M T Z E R L A N D 
SNF FLOERGER KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞİR. 
SKFTÜRKSANVETİC LTD.ŞTİ. 
AK20NOB6LCATALYSTS 
YARGİ METAL DEMÜTÇELİK TtC 
ÇÜKUROVATTHALAtVEİHRACAT AŞ. 
INGERSOLL-DRESSER PUMPS (FPD) 
EMERSON PROCESS MANAGEMENT 
DOĞAN YANGIN S~5~~İ5~~«ME SANAYİT 
NEPSAN~NECMEtrrN BJLİÇ_VE OĞLU 
MASONEILAN 
MAGNETROL INTERNATIONAL N.V 
YOKOGAWAEUROPE 
JOHNCRANETÛRKEY 
TÜMEL ELEKTRONİK SAN.VE TİC.LTD ŞTİ 

t~~SS~MÂRKET~LTD.Ş~tî." 
t f E R İNŞAAT TESİSAT SANAYİ" VE TİC .LTD.ŞTİ. 
NUOVOPIGNONEDIV.POMPEVALVOLE STRUMENTI I 
SIEMENS SAN. VE~T~C~ AŞ. 
DÜZLEM DAYANİKLİ TÜKETİM MALL.İNŞ.ITH.İHR.LTD_>Tİ 
DYO BOYA FAB.SAN. VE fİC.A.Ş. 
TEK-SERT~EK~~~KİE~RAM~K~İCAR~ETSAN A.Ş. 
BlLĞStÂRKEfLTD.ŞTr 
TEW~~ffl.Ğ~SÂYAR~fIC^İ~TSAN.LTD.ŞTİIZMİR (SİEMEN 
EĞEBİMTES (H.P) 
MENEMENÜOĞLU MADENİ YAĞ TİCARET VE SANAYİ LMT 
PETRÖLÖfTsİ A 7 Ş 7 İ G € B O L . . M Ü D . 
ÖÜNLOP UMITED HOSE DMSİCIN" ENGLAND 
~ELf ATOCHEM (ATOFINÂ) ~~ ~ 
FISHERSaENTtFIC GERMANY 
SİBİRTEK 
PETROL CffSİ A"^EĞE BCl'.MÛD. 
İHACÖ HANDELSGELLSCHAFT 
IHACO HAk)ELSGELLSCHAFT 
INGERSOLL DRESSER PUMPS 
SUNDSTRAND INTERNATIONAL'CORP. SA(BKZ DFS0092" 
AB8 KENT TAYLOR LTO 
TOPAZ MAX.M~L~H.MÛŞ.~MUMEavE TİCLTD.ŞU " 
SCHENECTAİDY PRATTELN GMBH 
T>~EAS~SCCIATEDOC"TELCÖMPANY"LTb. ENGLAND 
İLTEP.İNŞAAT TESİSÂfSANÂYİ VE TIC.LTDJTlT 

VAMSANVAMA SAN.VE T İCAŞ." 
ASTÂŞ~ELEKTR.'. ELEKTRİk,"MAK.VE" İNŞ. SAN. LTD ŞTİ 
KAİRAK~L^0T0MOfl̂ ~TlC.VE""SAN>.Ş_. 
NOT ELEKTRONİK CİK MUM. İTH.İHR. LT DJTİ^' "~ 
AJRETOOL INDRESCO B.V. 
DASDİZEL ARAÇSERVİSİ 
CHESSELLEURÖTHERMRECÖRDERSLTD. ENGLAND 
CSI COMPUTATİÖNALSYSTEM.INC U S A 
V*W.TER HERZOG GİİBH 
ÇÂİORLAR ÛŞLTSANAYİ" 
HİDRO-TEK 
im~-ULLISLARARASI~TEMSrLCİLIK İNŞAAT VE TİCARET LT 
çaBOR ÇELİK ÇEKME BORU SAKVE TİCA.ş" 
ALLÖYPIPE" METAL "GMBH 
ÜT l~Ş_;"rSA~~~LJĞi"TECHlZATI SANAYİ VE TİCARET LTD. 
OKAY «ŞT1C~ VE"PÂZ.~LfD.Şjr 
BEROAN MAKİNA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
DEMÂG DELAVÂL -SİEMENS 
KURNAZ KARDEŞLER. 
OKUTAN TORNA VE KAYNAK ATÖLYESİ 
VALFTEK TESİSAT ELEMANLARİ 5AN.TİCÂŞ. 
GORCEPLAS POLYESTER SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
FLÖVÎ6ERVE SEREG VANNES S~A 

~TAL~ 
TEKÖĞÛLLTD.~ŞTI. 
ĞEIJŞIM VÂLFVE MAKINA SAN.VE TIC LTD. ŞTI 
VANASAN VANA SAN.VE TICAŞ. 
BURTEÇİN~HÖLDINGA."Ş 
5ZÇ¥'DE"MİRÇELİK " 
KARDEŞLER DJ5kÜMHANE"Sİ 
HONEYV«LL OTOMASYON "VE KONT ~SİSAŞ__ 
TOPLAM 

TOPLAM SİPARİŞ 
TUTARI m.) 

3,175,044,800 

42.885.771330 
538,557,928 

14,741,408.000 
37,654.128.980 
3,446,382275 
3.374.918.115 
2.060,000.000 
6.t11M8.18B 
4.437,374.578 

J_315,912,90O 
84.231262,500 
2,538217.800 
9.008.715284 

"2İ0.830.612,S0O~ 
9,630.000.000 

30,130754.400 
4.335247.000 
5.253.234,820 
6,450,000,000 

865.000,000 
4.470.984.050 

751,009,783 
19,053,082,3*4 
4,782.737,454 

_ 23,725,168,384 
21,790.111,74» 

k 2^41.400,000 
5,324,774,400 
7.883204.806 
2.096,000.000 
5,806300,000 
5357,180.000 
4.087.620,088 

11.755^31.750 
1,596229.700 

638.105.000 
11.S87r4W.000 
5,177.876,154 

12.668,816320 
2.638,888290 

16,794280,877 
2.558,644.000 
4253,963,200 
6,462,503,773 
9,639,827.472 
2,038.828.186 
8.366,333.600 
9.634.393.400 

30.087.564,750 
15,189,618,041 

261,640,000" 
4,567",000~000 
2,044.476,000 
2.467,540.000 

15.291,424,970 
3,681,028,045 

13.882,636.970 
2,826,811,502 
9,586.962.945 
3.365.713,716 

2,047,850.000 
2,452,175,000 
6.859_ 78.890 
6.777,501,500 
2,532,530.000 
3,330,241.500 
3,344,877.000 
4.846,840,000 

31.127.856.840 
4,835,430,000 

181,500.000 
5,457,402,464 
3,143.250,000 

4~2~4~e2,771,568 
8,949.064.726 
2,144,170,000 
2.536.500,000 
2,430000.000 
2.26S.800"000 
3,604,500,000 
2.175,000.000 

" 24,504,939.450 

1,9142UI109,42« 
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i 2000 

TARİH 

Ot 1300 
01.19.00 
0128 00 
02.09,00 
06.28 00 
07 24.00 
07 29 00 

"1Ö20.O0'""" 

04.01.0C 
04 0100 
110100 
M 01 00 
14"0100 
1S.01.00 
26 0100" 
26.Cİ1.00 
2601 00 
27 01 00 
27.01.6Ö" 
02 02 00 "~ 

~"0202K> " 
07 02 00 
0702.00 
06.02 00 

" 09 02.00" " 
09.Ö2.ÖO 
09 02.00 i 
1002.00 
10 02 00 
14.02.X 
•4 02 00 
1802 00 
17702.00 "" 

"""İ8 02 0O " 
18 02.00 

21.02 00 
21.02.00 
22 0200 
2202 00 
52 02.00 
22 02.00 
22"Ö2 00 

"22 02.00 
24.02.00 
2B.02.90 
28~o"2."0Ö" ' 
28 02 00 
."8 02 00 

26 02 M 
28.02 CO 
28 02 00 
02 03 00 
C2 03.00 
C2 03O0 
02 03 00 
Ü3 03 00 
03 03 00 
03.0300 
'36 03 00 
07 03 00 
09 03X1 
09 03 00 
» 0 3 00 
Q9.CO.O0 " " 
09 03 00 
10 03 00 
1C.03 00 
•403 00 
21 03 00 
22 3300 
22 03 00 
22.03 00 
23 03 00 
31.03 00 
3<03 00 

jırabo"" 
03 04" 00 
03 04 00 
03 04 00 
04 04 00 
06 04 00 " " 
ÖSÖVOÖ" 
05 04 6 0 " 
OS 04 00 
1004 00 
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DOSYA NO 
086-I1999-MM-1281/1 
0724-1989-1 KM-1264/l 
066Tİ9994KM-126Î/I 
0664-20004KM-O3O/1 
0724-20OO4KM-5iy 
0744-2O0O4KM-874/I 
074-I.2O0O4KM-675A 
0664-20004KM4J08İ1 
M7-1-1999-BAK-00022B/D 
035-1-1999-BAK-000027A3 
0364-1999-PRJ-0O0189/D 
0244-19994 KM-00127B/I 
023-1 • 1999-8AK-000256/t) 
0364-"l999-IKM4XMİ"kkl 
0424-19»9-8AK-00Ct!13jO 
Wf4-İ9994KM.Ü01247Â 
038419994KM-O00259/O 
0664-2COCK3Mİ-00C»24/O 
0424.199943AK-0O0141/D 
0734.199943AK-000022/O 
6544-20Ö1-BAK-O0O0SM " 
0644-19SS43AK-000319/D 
0114.1999-PRJ-O0105MY 
0724.2O004KM-0OO019/I 
0154-1999-PRJ-O01293/1 
0114-19894KM-0O1272/I 
0344-19994KM-000214/D 
0394.19994KM4MÖ276/D 
CÛ44 19994 KM-000273/D 
0354-1999-BAK4»Q250JC 
017+19994 KM430O287/D 
CO64.2CO043AK-0002SOffi 
0724-20004 KM-O001O4A 
0O4.2000-PRJ-000180fl 
*M54-1999-BAK-O00278/D 
035-1-1999-BAK-O0Q328/O 
0154-1999-1 KM -000265* 
0374-20004 KM -0O019M 
0354-19994 KM-0O014S/O 
0354-19994KM-000274» 
D354-199943R J-O00258/O 
0354-1999-PR KXB304/DV 
Ö36Tl9994KM-000332>D 
0864-20004 KM-0O005M 
0454"-2O0O-BAK-O0O013f 
0174-1999-PHJ-O0I104/IY 
0354 -199943AK-000041 İD 
0354-1999-6AK-O0CB71 İÜ 
0664-19994KM-0C06Î8yî 
0864-20004KM-000023/1 
0724-20CO4KM4JO0104/1 
0724-2000-1 KM -000104/1 
0014-20OO-IKM-CCO12M 
0354-1999-BAK4M0293» 
0364-19994 KM-000185/D 
0614-20004 KM-0O0C37/I 
0144-19964 KM-C00241/D 
03İ4-1999-YTIM-000320VO 
O364-1999-BAK-O0O23S/O 
0664-20004KM 4X0006/1 
060-.-2000-BHEK-000162J1 
035-1--999-PR.' -00O3O6/DV 
0354-1909-PRJ4X0314/DY 
0364-*999-BAK-00CO42/C 
0604 -2OO0-8HE K-000165/1 
063-l-200CHKM4XX»37ı1 
036T-19994KM-OCO1 Bfl/O 
0764 -2000-aAK-OOO01710 
CI654-2CÖWKM"-öa»5lV"~ 
O44J-2O0O-PR44X0O*ai 
03W-1998-aAK-O0O32ftD 
0644 • 1999-T SM-00O352A) 
0964-2O00-PRJ4300O93fl 
065-L2OOO-PRJ-0O01O8/1Y 
CO14-20004 KM-000124/1 
0644-19994=S>000346«Y 
0974-2000-PRJ4XO0O4C 
035-M99943AK4MÖ344/C 
0854-2000-PRJ-000109yr' 
O854-2O0O-PR,HX»108flY 
0704-2O0O4>RJ-0O0249AY 

0024-20004 KM-000135/l" 
0024.20004KM-000135/1 
0344-20004KM4X0007/D 
0744-20004 KM-0001 OM 
0784.2OO04KM-0002WW 

MALIN CİNSİ 

MEK NAK. ROTERDAM-ALIAGA 
GÜMRÜKLÜ MALZEME NAKLİYESİ 
HCL NAKLİYESİ 
SUDKOSTİK NAKLİYESİ 
AKT VE GÜMRÜKLEME İŞLERİ 
6M1RALİAG> KAMYON SERVİSİ" 
KASALI KAMYON KİRALANMASI 
MEK NAK. ROTERDAM-AÜAGA 
SPÂRE PARTS FOfi OPW4" C-32 RF ÜûClO LO 
DISPLAY, OİSPLAY CARO, DİSPLAY BOX 
BOfiO SILICÂTE GLASS TUBE 
NAYLON POŞET TORBA. ÇÖP TORBASI 
NONASBESTOS LEHVA CONTA 
CT-251.4251 KAYDON SEAL (KOPPERS) YED 
SEVİYE CİHAZLARI SİNYAL KABLOSU 
ALÜMİNYUM R ' Ü L O I E V H A " 
BORG WARNER 
FURFURAL 
BATTERIES FOR DC UPS 
PNEUMAÎIC FlLTERS SYSTEM 
KUM 
ÇEŞİTLİ ÖLÇME CİHAZLARI 
BORU 
BÜZANGAZ 
ORIF1CE FLANGE 
(3İKİŞSIZBORU 
INGERSOLL ANO V\C«THlNGTON -ORESSER PUMP 
lV^TWNGTON>ORE~SSER TÜRBİN YED 
PERÖNİ POMPA YEĞ 
TRÂNSMITTER YEDEKLERİ 
BALLVALVE 
TRANSM1T1ER YEOEKLERT 
KARTUŞ 
T1"""» DEMETİ"""" 
FCC,906'1900 a SAHA ANONS ŞİST" YED 
lfvıtrln»tcafly «f rbamer 
FEMALE AND MALE CONNECTOR 
RULMANLAR 
SEAL ( FCC SLIOE VALVE ) 
SPARE PARTS FOR İTAIYALV CONTROL V»VE 
KONTROL VAHALARI 
ELEKTRİK E^TRÛMANMOD€RSl"ZASYO*IU 
COPELEMATIC FREON COMPRESSOR 
AMONYAK GAZ! 
TELEFON SANTRALI "'EDE<; KARTLARI 
ıtonuaıs/M 
SMART-ELECTRONC CHFF PRESS TRANSM'TTcRS 
KAZANLARDA C-P10 İÇİN CP 30 =T vgo. 
SÜPER FOSFAT 
ASETİLEN GAZİ 
KARTUŞ 
KARTUŞ 
ALÜMİNYUM LEVHA 
CM/OFF " EXLINE" DEVİCE 
BROOMWAC€ 
YÂS'LAR 
EXCHANGER TUBES.E-4203.E-42O5 
SPARE PARTS FOR MAK ELECTRICAL EÜU'PMENT 
=XLINE ROLLER TYPE ROD ÛfiOP MONITORING S 
ALÜMİNYUM SÜLFAT 
SAĞLİK TARAMA MALZEMESİ 
ELEKTRİK ENSTRÜMAN MOOERNlZ*SvOJU 
ENSTRÜMAN MODERNİZASYONU 
KOMPRESÖR KLAPELERI 
SAGÜK TARAMA MALZEMESİ 
YAĞLAR 
SPARE PARTS FOR AIRPACK AıR COMPRESSOR 
T r t F i * St»r«l»rt Cutter 
Ş ELD*VENl 
0 0 koctian&r ım*atı 
ASCO Eı, SOLENOID VALVES 
CERTIFIED SAMPLES 
ŞAP TANKI İMALATI 

aAZÛLÇ^CAHİZ l 
SAC , PROFİL .ÇUBUK OS 
LABORATUVAR MALZEMELERİ 
DOLUM KOLU 
HÂMPETROİ TANKLARI kJ;N YEDEK CİHAZLAR 
GAZ ÖLÇÜM CİHAZ) 
GAZ OLÇÛM OHAZI 
SPOR MALZEMELERİ 
OVATÂ. SAPLAMA, SOMUN " " ' " " " 
CIVATA SAPLAMA, SOMUN 
SPARE PARTS FOfi VW«THINGTON WJMP 
LÂSTİKLER 
KÂ3I'TLÂR 

SATİN ALINAN FİRMA 

UCT UNITED CHEMICAL GMBH 
AS NAKLİYAT 
SEYMEN PETROL 
AKDEMİR NAKLİYAT 
GÖZDE GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ 
ZEYBEK NAKLİYAT 
AS NAKLİYAT 
ÛCT UNITEDCHEMtCALGMeH" " 
CKAGENCİES 
MOTHERVlELL CONTROL SYSLT'D 
DUMICO V OF. 
BATI POŞET SAN.TIC.LTD.ŞT1. 
FLEX1TALUC LTD 
KAYDON RİNG" l SEAL WC 
BA~TT ELECTRICAL COMPANY ENGLAND 
ETİ ALÜMİNYUM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BNVHPINTERNATIONAL B VSEÂL DİV{BKİ DfFOi: 
ÎNT. RJRAN CHEMICALS 
CHLORIDE INOUSTRIAL BATTERIES LTD 
BEA FILTRI SPA 
ADNAN SAKA (SAKA BETON) 
ROD6X INOüSTRlEBEOARF HAN06LS GMBH 
BORDEM BORU VE ÇELIK ÇEKME SAN.TTC A Ş. 
JPRAGAZA7Ş """""" " " " 
GÜRGENLER INŞ.VE TES SAN.VE TİC A Ş 
^ELBOR ÇELİK ÇEKME BORU SAN.VE TİCAŞ. ~ 
ÖRESSER-RANDSA 
DRESSER4WC SA 
ITALINTTRDALUANCE " 
Ö1EMÎE HAN'DEL 
INVENSYS aOVV CONTROL BENELUX 
HONEYlA€LL " " " 
EGEBÜTES(H.P) 
GİMAS GİRGİN MAK.İMLMONTAJ VE MÜH SAN VE 
RCOEX INÖLİSÎRIEBEDARF HAHDELS GMBH " 
VARIOLINE (OCTOPUS) DIŞ TİCARET AŞ 
ASFALPHA SUPPLIERS FRANCE 
YÜKSELİŞ OTOMOTİV SAN.VE PAZ AŞ 
TAPCO INTERNATIONAL 
TALVALVSN.C 
ORESSER VALVE DIVlSıON 
ASCO'CONTROLS'BV . ' " 
VARIÖLlNE'lOCTCf^SiaŞ^t'ICARET AŞ. " " 
HÛRGAZSINAİ VETİBÜGAZLAR ""TİCARET ANİ 
ERICSSON (CPG BK.ĞI VE İLETIŞ IMİTELEKOMİNİK 
OTKONSAŞ OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ Ul 
YOk'DGAvVÂ E U R O P E ' BKNZDFY0002" 
NVENSYS SYSTEMS ITALIA S P A. 
GÜBRE FABTAŞ 
AKBAŞOGİLLSArr A K B A Ş Ö S L Ü 
3ILGIMARKET LTD.ŞTl. 
EKİN KIRTASİYE 
ETrALUMlNYÜM AŞ 'GENEL MÜDÜR LÛ5ü 
NUOVO PIGNONE DİV POMPE VALVOLE STRUM 
COMPAIR BROOMVMADE LTD ENGLANO 
PETROL OFİSİ Â_J EGE BSl. MÛÖ 
HACO HANOeLSGELLSCHAFT 
MAK (CATERPILLAR) MOTOREN GMBH 
DRESSER-RANDSA 
DOSTEL ALÜMİNYUM SÜFAT SAN A Ş 
İYOTEKNÎK TIBBI GEREÇ. PAZ LTD ŞTI 
aOVVSERVE SEREG VANNES S A 
YOKOGAWA EUROPE 
NUOVO P1GNONE 
"ÖNCÜ SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN TİC. 
MENEMENLİOĞLU MADENİ YÂ5 TİCARET VS SAN 
AIRPACK GMBH. GERMANY 
T OV4LUAMSON SA 
EGE ELDİVEN VE DERİ MAM SAN TC CEMAL HA 
ATÜ MUH SAN VE TİC LTD.ŞTİ". 
RCÖEX INOUSTRİeBEOARF MANÖELS 044BH 
R0C€X INOUSTRIEBEDARF HANOELS GMBH 
AKFENMÛHENDTSLİK.MÜŞAVİRLIK.MÜM MÜTEA 
İST"işçiSA5ÜGITECHİZATISANAY; VETCARET 
ĞZÇE DEMİRÇELIK 
C KAGENOES (ROTTERDAM) HOLLANO 
O P W W V J O O V E R C O R P ENGINEEREDS1 

MÖTHERA6LLCONTROLSYS LTD 
İST İŞÇİ SAĞLİĞİ TEÇHİZATI SANAYİ VE TİCARET, 
NMAR ULUSLARARASİ PAZARLAMA MADENC 
CANDAŞ SPOR-(SPOR STK) 
BeROAN"MAKlNA"SANVE"fİCLTb"ŞTI " 
MA-PA MÂKİNA PARÇALARI ENÖÛSTRISİA Ş 
"NGERSOLL ORESSER PUMPS (FPD ) 
İSTANBUL OTOMOTİV SAN VE Tfc. AŞ 
EGEMET KAĞİTÇİLİK SAN VE TİCAŞ 

TOPLAM SİPARİŞ 
TUTARI (TL1 

14 260,150.00! 
18 000,000,oa 
22.477,5OO.0« 

5 945.000.00C 
40000.000.00t 

7,798.440.00c 
26,000 000 OOt 
18,729.532 50( 
6,969.993.844 

2,995,696,275 
4.939.702.62S 
3.223,750.001 
2,1M014,a2t 

33.961.291,00c 
, 3,710,436,36C 

11.490.66O.00C 
26"l78,007,1H 
99,115.881,9M 
"19.390,851,83! 

2.244,927,82< 
" ' ~ 5,600.000",OOC 

r " ' 2,408,064.41i 
39,388,999 CW 
2358.349.29C 
4.7O5.0OO0OC 
5,348.742,50t 

14 853,824 S3( 
3,304,187,101 

718,014,62! 
11,350,839,81; 
1,133,505,881 
5.342.590.98i 

318,896,22( 
._ . 2 5M.00O.00C 

17 213.87Z5*ı 
5,463.307.86! 
7,185,983.91i 
2 394 000,0a 
3,231.867.07c 

" " " 4.375,647"CKX 
2,148.17608C 

" 3,643.830,27; 
578,2977731 

4 364 000 0 a 
V 2.000,000,OOC 

2384.471,76( 
11.934,3776i" 
9.611.919.B5C 
2.810,000.0a 
2,286,CCO.0Ot 
3 036.966,52/ 

334.732.0OC 
3,O28.CC0,0a 
5,146,92O,00C 
2543,749,8a 

23.372,895,00t 
7,042.719,50C 

12.191.984,001 
12,996.253,51( 
17,90O,0O0,0O( 
5,945,350,00( 

14,474,4e6.86C 
a,694.100,28i 
6081.490.00C 
2,65O,50C.0Ot 

1. 172,9O000C 
3,030.593,24; 
3302^27,01! 
3,387 eoooa 
6,638 0OO00C 
4,906 055,28" 
2.242.598.58e 

4 4,350,000 00C 
C İ.OM.978,077 

2,9O6,75O,00( 
4,106.575,801 

t" " " 7,02B,547^94( 
71.587,468,78; 
2,845,598,64i 

850 000,00c 
2,150,00Ö"0O( 
2198,305.001 

378.eeo.ooc 
22,221,429.71: 

2,441,100,OOC 
I 2,550,000 (XX 

http://Q9.CO.O0
http://40000.000.00t
http://378.eeo.ooc
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2000 

TARİH 

11.04.00 
1704.00 
1704.00 
17.04.00 
17.04.00 
17 04.00 
17.04.00 
17.04.00 
18.0400 
18.04.00 " 
18.04.00 
19JM.0O 
19İ04.00 "" 
18.04.00 
18.04.00 
2Î6YÖb'' 
2İ 04.00 
21.04.00 
21.6400 
2104.00 
2404.00 
2404.00 
2404.00 
28.04.00 
0105.00 
01.05.00 
01.05.00 
0105.00 
0105.00 
0205.00 
0305.00 
0905.00 
09.05.00 
09.05.00 
0905.00 
0905.00" 
0905 00 
1005.00 
10.08.00 
10.05.00 

'1005.00 
İ00500 '"" 

'" 1Ö6&O0 
'10.os.ob 
11.05.00 
Î1.05ÖÖ 
11.06.00 
12.05.00 
120500 
12 05.00 
12.05.00 
120500 
1605 00 
16.0500 
16 05 00 
1805.00 
16.05.00 
1605 00 
17.05.00 
17 05.00 
17 05.00 
18"05.00 " 
18 05.00 
22.0500 
22 0500 

" 2 2 05.00 
23.05.00" " 
23 05.00" 
23rÖ5.00" 
23 05.00 
2305.00 
23.05.00 " " 
23.0500 
24.05.00 
25 05 00 
âTos'oo 
2805 00 
28 05 00 
29 05 00 
29 05.00 
30 05.00" 
01.08.00 
01.06.00 
oî̂ öeoo " 
01.06.00 
01.06.00 

İZMİR RAFİNERİSİ MALZEME İKMAL MÛDÜRLÛÖO İHALE LİSTESİ 

DOSYA NO 

0K+20aMKM-O0024M 
O35-L2OOO-6AK-0OO0O5« 
035J.2000^AK-O00030e 
0C*J-1999-TS*M0O348» 
065-İ-2O0OJKU-00O122* 
0SSJ-2OOO4KM-0OO12a 
0664-2000-IKM-00026M 
086J-2000JKM-00028M 
035-İ-2000^AK-000027C 
035^2MÖ^4DÖ0O34/6 
C1354-20OCMKM-000O47/D 
035-l-1S98-aAK-00O351/D 
038j-200CMKlM»000aO 
038J-2O00-8AK-00OO41C 
O62+2O0O-PRJ-O0O317* 
0374-2aXMKM-00019M 
0374-200OJKW-0001994 
037-l-2O0CMKM-OO01«M 
071-I-200O4KU-00023M 
0714-200WKM-00023W 
014-I-200CW>RJ-000357« 
044^-2000-PRJ-00(B»M 
098J-2000-IKM-000146/I 
011-L2000JKM-00028M 
0344.1899-BAK-000267/D 
O35-L2O00-KM-O00O46C 
038-I-2000-IKM-00001Q(D 
085-1-19B9-8AK-000295Ü 
076-L2000-PRJ-0OI222/IY 
072-I-2000-PRJ-00020M 
0824.2000-PRJ-OOD071/I 
OOl4-200tMKM40012M 
O1S4300O4KM-O0C2SM 
015-J-20ttWKM-0002894 
0384-2000-PRJ-000018OY 
O364-2O0O-IKM-00KI33C 
OS5J.-2O0O.TKEMN-0O0278 
035-I-1999-BAK400291O 
0384-2O004O4-000ÖÖ9O 
065-1-20OO-PRJ-OO0044ATf 
086-l-2000-TSM-000420yl 
O864-2O0O-TSM-OO042O4I 
0664-2OO^fSM-O0042(M 
0764-19e9-8AK-OD0292C 
0654-2000-tKM-00029M 
08S4-2OOCMKM-0002964 
0654-2000-PfiJ^00327AY 
011-I-20OCMKM-0OO28V 
035J-1989-PR.M)00305©Y 
03&4-2000-BAK-00OO4OID 
0384-1999-IKM-O00335n 
065-l-20OaTKHMN-0O005a 
0154-20OtMKM-00O287/l 
0154-200CUKM400287A 
015-I-20OO4KM-00O2874 
OS2-I-20004AK-00047M 
065-t-2000-PRJ«l030«IY 
076-I-200O-BAK-0OO1O1/D 
072J-200CLPRJ-000371AY 
0724-2OOO-YAT-00037aiY 
072-I-2O0O-YAT-0O037MY 
035-H999-8AK-000067/D 
0S4-I-20OOPRJ-000087/DY 
CO54-2000-PRJ-0D0O31© 
O354-2OO£M»RJ-0O0O32AD 
065-İ-2000-PRJ-O00442^ 
017"-l-1998-PR>flO0321/D 
CO44-200OBAK-OD0062D 
064-I-2000-PRJ-000088/DY 
084J.-20OO-TSM-O0OO72/D 
071J-2O0O4KM-000239/ 
071-1-20004(01-000239/ 
072-l-2OOO-PRJ-00O33M~ 
0444-2000-PRJ-0002914 
On-L20aWKM-00045M 
CO7-l-2CJ0OJ>RJ-0O034«Y 
086+20004104-000391/1 
0144.1999-IKM4M0337B 
Û21J-1998-PRJ400913A 
072+200O-PRJO0O364JY 
D66-l-200O43Ml-00O536yi 
Oİ54-1BeB-PRJ-000307/DY 
D3B-4-20O0-IKM-00OOS6C 
3724-2000-1KM-00O50M 
072T2O0O4KH-OOO5OM 
072-I-2OOO-IKM-O0OSOM 

MALIN CİNSİ 

TAŞ YUNU SANAYİ ŞİLTESİ 
F0XB0RO DCS YEDEKLERİ 
CONTROLVALVES 
SPARE PART FOR MICROSEPAROMETER MARK 
İŞ ELMSESkYAZUK) 
İŞELBİSEStfYAZUK) 
SÜLFİRİKASIT 
S M KLOR GAZI 
CONTROLVALVES. 
906 v* 8400 dnmuviy* camlan 
W6STINGHAUSE YEDEKLERİ 
CONTROLVALVES 
SPARE PARTS FOR FLEXIBC* MECH. SEAL 
T A M TÜRBİN YEDEKLERİ 
BOYA 
RULMANLAR 
RULMANLAR 
RULMANLAR 
SABUN. KLORAK, TOZ DETERJAN 
SABUN, KLORAK. TOZ DETERJAN 
ISI DEĞİŞTİRİCİ TÜP DEMETİ 
KONOENSER İMALATI 
EO-701 KRİSTAÜZOR 700 KÜKÜRT DEĞİRMENİ 

SMLSBORU 
SSSCLUTCHCOUPUNG 
MASONEILAN YEDEKLERİ 
SPARE PARTS FOR BORG VUARNER MECH. SEAL 
PATLAYICI GAZ SİSTEMİ YEDEKLERİ 
Varil botaHmı pompa» 
YAZİLİM 
BOYA 
SAC, PROFİL .ÇUBUK C/S 
FLANŞ 
FLANŞ 
MGITALCALieRATOR 
HOERBtGER 
KOMBİNE FİLTRE 
2500-C FANLARI YEDEK CİHAZLARI 
SPARE PARTS FOR JOHN CRANE MECH SEAL 
BARET ALIMI 
KİMYASAL MADO£(AMONYUM PERSÛLFAT) 
KİMYASAL MAOOE(AMONYUM PERSÛLFAT) 
KİMYASAL MADDE(AMONYUM PERSÛLFAT) 
BALANS TEZGAH YEDEK MLZ. 
DERİ CEKET.YELEK.BAŞLIK 
DERİ CEKET. YELEK.BAŞLIK 
PORTATİF METAL KAPI DEDEKTORÜ 
GALVANİZ BORU 
ELEKTRİK ENSTÜMAN MODERNİZASYONU 
TANKLAR YEDEK CİHAZLARI. 
NUOVO PIGNONE (CM-8501) 
YANGIN KOPUĞU 
BORU BAĞLANTI MALZEMELERİ CS.SS 
BORU BAĞLANTI MALZEMELERİ CS.SS 
BORU BAĞÜNTI MALZEMELERİ CS.SS. 
BUHAR TÜRBİNİ YASTIK SİST.İLE İZOLASYONU 
HAVA TOPLU MASKE SETİ 
SEAUNG COMPOUND AND NECASSARY EÛUIPMEN 
BASKI MAKİ NAŞI 
BİLGİSAYAR VE YAZICI 
BİLGİSAYAR VE YAZICI 
TRANSMfTTERS" " 
idrajcn jMmiûrCı 

TRANSMITTER 
TRANSMITTER 
ANOT TEMİM 
GATEVALVE 
DİŞLİ KUTUSU YEDEKLERİ HTİYACI 
NİTROJEN GENERATOR 
LABORATUAR GAZ KROMATOGRAFİ EKİPMANI 
SABUN. KL0RAK.TO2ibETERJAN" " 
SABUN, KLORAK TOZ DETERJAN 
FAPEDPJVE 
KOMA SANTRALI IMÂLATı" 
ÇAY 
«KANİK DÖNER; EKİPMANLAR 
SÖNMEMİŞ TOPRAK KİREÇ 
FINNEDTUBES 
FLANŞLI HORTUM 
SLGSAYAR MALZEMESI 
SÖ5ÜTMÂ SUYU KIMYASALLARı" 
ELEKTRİK ENSTRÜMAN MODERNİZASYONU 
FLEXIBOX 
KARTUŞ. TONER. YAZICI ŞERİT 
KARTUŞ. TONER. YAZİCİ ŞERİT 
KARTUŞ. TONER, YAZICI ŞERİT 

SATIN ALINAN FİRMA 

LEVENT toLASYÖfl PAZARLAMA AŞ. 
INVENSYS SYSTEMS ITALİA S.PA 
DRESSER VALVE DIVISION 
EMCEE ELECTRONIC CORP. USA 
İZMİR GİYİM SANAYİ 
OZTUĞ KONFEKSİYON SAN VE TIC. 
BAGFAŞ BANORMA GÜBRE FABRİKASI AŞ 
AKKİM KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş 
DRESSER VALVE DIVISION 
CESARE80NETTIS.PA 
CKAGENCİES 
INVENSYS SYSTEMS'ltAÜA S.PA 
FLEXİB0X JOHN CRANE 
OEPRETTO-ESCHERWYSSS.r.l. ITALY 
INTERNATIONAL COATINGS PAZ LTD ŞTl.(AKZO 
ENDAŞ ENDÜSTRİYEL EKİPMAN VE OTOMO-TİV S 
OERBİ RULMAN 
ORTADOĞU RULMAN SANAYİ VE TİCARET A Ş 
VtKİNG TEMİZLİK ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ 
BASSE KİM.PLAS.SAN.TİC.AŞ. 
GİMAS GİRGİN MAK.İML.MONTAJ VE MÜH SAN.VE 
REFISISAN.TİC.LTD.ŞTI. 
ÇAKIRLAR DİŞLİ SANAYİ " 
ÇELBORÇEÜK ÇEKME BORU SAN VE T1CA Ş. 
INGERSOLL-ORESSER PUMPS (FPO) 
ITALINTTRDALUANCE" 
BVWP INTERNATIONAL B.V.SEAL OIV.fBKZ DFF01: 
ELCOCERBERUSAG. S1MTZERLAND 
SALAMONHASİB 
SIEMENS SAN. VE" TİC AŞ. 
BOYMAN BOYA VE KİM. SAN. AŞ. 
BURTEÇİN HOLDİNG A Ş 
EMOSAN ENDÜSTRİ MALTİC.SAN LTD ŞTİ 
GÜRGENLER INŞ.VE TES SAN VE TIC AŞ 
VVIKA ALEXANDER VMEGAND GMBH CO 
HOERBIGER VENTILNERKE GMBH 
T 
BENTLY NEVADA 
rTALINTfRDALLIÂNCE 
DGFGALLET FRANCE 
OZGERÇjN LTD. 
HAN İNŞAAT TİCARET OflfAKLIĞI 
SELEN KİMYA 
IRD MECHANlCALYSIS'LtDT 
YILDIRIM ANTİLOP DERİ TEKSTİL 
VİZYON DERİ KONFEKSİYON" 
[MS. SAVUNMASANAYTvİTİCARET LTLJ fT 
SEYREK BORU VE MALZEMELERİ TICAŞ. 
SOREUROPELTD. ENGLAND 
MOTHERW€LL CONTROL SYS.LTD. 
ITAL 
SABOFOAM SHL^ 
EMOSAN ENDÜSTRİ MAL TİC SAN LTD ŞTİ 
SEYREK BORU VE MALZEMELERİ TICAŞ 
GÜRĞENLERİNŞ.VE TES.SAN VE TICAŞ 
OK-AY 
T 
PCTROSEAL 
DMO DEVLET MALZOFİSİ BÖLGE MD.LÜGU 

ÎGEBİMTES (H.P)" 
PERABİLGriŞLEM ÛRÜNLERr " TİCARET AŞ. 
SÎEMENSAG" 
ALTIUMSA" 
ENDRESS + HAUSER GMBH • CO. 
ELSAG BAKEY HARTMANN 8 BRAUN 
YUY KATOÖTK"KORUMA SAN" 

VITASSRL "'" 
PERONIPOMPE S.PA"""" 
ALTIUMSA 
ALTIUMSA " 
DALAN KİMYA ENDÜSTRİ AŞ. 
ECOLAB TEMİZLEME S İ S T E M L E R F A Ş ; 
TEKN6BrMELEK.SANVEfiC"LTD ŞTt(PROBİL) 
REF ısı SÂNTTIS.LTD.ŞTI 
ÇAY" KURUMU GE'NEİTMIJDURLÛĞLI İZMİR 
SKF TÜRK SAN VE 'HİÇ LTÖ'Şİf" 
ÖZTÜRE ( KİÖTAŞ) KİREÇÇİLİK SAN.VE TİC.A.Ş. 
AlRCOflN B.V 
GENÇSAN SÂN.VE Tfc.LTD.ŞTı 
PERA BİLGİ İŞLEM ÜRÜNLERİ TİCARET A Ş 
TÜRK HENKEL kTMYEVI MADDELER SANAYİVE Tİ< 
MAGNETROLINTERNATIONAL NV 
FLEXİBOX JOHN CRANE" 
BİLGİMARkET LTÖ'Şİf 

İ ÎÖNMRf ASİYE'""' 
REM EĞİTİM BÜRO SİSTEMLERİ 

TOPLAM SİPARİŞ 

TUTARI İTÜ 
3.388,435.001 
5,860.349.51' 
4^53,195^21 
S.377.033,32( 
7,782,000,001 
1,881.500,001 

~ »712733.001 
4.282.4D0,00t 
7.983.595.82t 
2.590.319.18( 
8,377,889.30: 

31,122.017 33i 
6.539,171.S4< 
3.510.931,2a 

I 4.851,861.88( 
k 382.733.00C 

67.850.00C 
141.116.00C 

1,747.400,00e 
2S2.00O.O0C 

6.520,000.001 

: 5.500,000,001 
2,100,000.001 
8.2B1,503,00( 
8.744.759.SS1 
2.754.478,9« 

16.983,191,5a 
2.307.854,4a 
2.140.000.oa 

1B.928.27Z0a 
8,2S3.740,0a 
1.0W.687.sa 
2.511.020,0a 

B48.9oo.aa 
2.031,190.81! 
8,047,445,64C 
2.758.0O0.OOI 
7 880,101 51C 
7120.294.61f 
3.980i74,5a 

M.OOOOa 
52.500,0CIC 

2.3B7.800.0K 
8568.874.84! 
2,139.300,0a 

" 22.5SO.000.IW 
2,357.135.55C 
Z2oe.ooo.ooc 
3.313.832.84( 

675S5.5e4.11' 
9.374.g89,59( 

2S.392.5OO,O0C 
3,834,500,00! 
1897000.0a 

185,0O0.OOC 
3.964.702,«9C 

12,584,391.8a 
6,817".010.01C 

21.528.589.881 
6.388.837.85C 

964.807,077 
6.779,341,56( 
5.707.246İ87! 
4.489J07.18* 
4.497.999.30C 
3.315,5O0,00C 
8İ32,247.07( 
e.022,830,23C 
5,652.827.151 
5,924,131.22( 
3.392. OOOOOC 

277.2O0.O0t 
15,158,687,45; 
2 600.000.001 
8.B15,046,00! 
3.528,873.585 
»4İ7.5OO.0O1 

17.338,947,36! 
4,»45.000.aiC 

" 3J»4,985.98( 
55.140.780.06; 
34,507,Î80.87< 
3.844.718,50! 
2,312,682.151 

275.800.OK 
287,074.»K 

- 1 2 4 -
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http://2S2.00O.O0C
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2000 

TARİH 

Oİ06.00 
OS06.00 
0506.00 
060600 
0806.00 "" 
0806,00 
0*06,00 
1206.00 
130600 
1306,00 
130600 
İ406.0Ö"" 
1406 00 
1406.00 
İ906OO 
1906 00 "' 
2106.00 
21ÖB.00" " 
22.06.00 ~ 
2306 00 
2306 00 
2308.00 
25.06.00 
25.06 00 
2B.6a.oo 
29.06.00 
29.06.00 
29 06 00 
29.06.00" 
04 07.00 
04 07.00 
05.07.00 
05 07.00 
07.07.00 ~ 
070700 
10.07 00 
10.07.00 
1O.070Ö" 
14.07 00 
14.0700 
19.07 00 "" 
20 07.00 
20.07.00 
21.07 00" 
21.0700 
2107.00 
21 07.00 
24.07.00 
24.07 00 
24.07.00 
26.07.00 
28.07 00 
31.07.00 
31 07 00" 
01 08 00 
02.08.00 
02.0800 
030800 
Oİ'OSÖO 
04.0800 
04 08.00" 

08 de oo 
08 08 00 
oeoeoö 
08.0800 
0008.00" 
09.0800 '"" 
09.0800 
10.08.00 
ııoe.oö 
150800 
16.08~ÖO 
160800 
18 0800 
2208 00 
22 0800 
220800 
220800 
2208.00 " 
2208.00 
24.08.00 

" 24 08.00 
25.08.00 
2508.00 
250800 "™ 
2908.00" 

İZMİR RAFİNERİSİ MALZEME İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE LİSTESİ 

DOSYA NO 

0664.200<WK»MO0447/! 
035J-1998J>fUOtt)30M)Y 
0354-19CWmJ40030a<DY 
06M-2000-PRMX036M 
0724^00O-PtUÖOO363n 
072-l-2000-PftM»0363*Y 
072-I-2000-PRJ-000363»Y 
0964-2000-PKJ40043M 
01S-I-2000-PR«>00066/I 
OS5-l-2000-IKI/MXni2lÜ 
Ö56J-200O-PFUO0O319/I 
O65l-2OO<)-P£RS-OO0381A 
0654-2000-PERS-00038M 
065+20OO-PERS-O0O38W 
0524-2000^KM4004S7A 
0»6-(-2000-Pf«J400422il 
011-I-2O0O-PR.MMOS74/1 
036-I-2000-BAK-000043A3 
0524-2000-PRJ-00049M 
0014-2OO&PFU-O0O577/1Y 
0014-2O0O-PR J400577AY 
0384r200tMKM-00082M 
078-l-200O-PaKI006e54Y 
078J-2000-F1U00088MY 
072-I-200&PERS40027M 
054-I-20CO-SAV-0OO35M 
065J-20OO-TKEMN40O267 
098J-»IO&PRW0044M 
068^-2000-PaMX)044M 
0014-20004KM400561/I 
0424-2000-BAK4X)02$1* 
063-k2000-IKM-O0O50M 
072-l-2000^fU-000320ylY 
011-)-20O0-PRJ-O0O57«l 
076-1-20O0-PRJ-O0O414/IY 
062J-2OOOPRJ-O0O42M 
Ö72T2000-YAT-00048MY 
072-I-2000-YAT-000484AY 
065J-2O0O-TKEMN-00O538 
098-I-2000-PRJ-00047M 
014-I-2OO0-PRJ-OOO021/D 
063-l-2OaMKM-00O57W 
063-I-200CHKM40067M 
07S-I-200HKM-000590/I 
0784-2O0CMKM-OO059O/1 
0784-2I100-IKM-000590/I 
078-I-200WKM-000590« 
011-I-2000-PRJ-00002S/D 
045-l-20004AK-00058W 
0454-2000-PRJ-0005844Y 
044-t-2000-PRJ-000134re 
0764-2000-PRJ-000502AY 
011-l-20O0-flAK-O002OW 
011-I-2000-BAK-000203/I 
086-I-2000-PRJ-000711/1 
O014-2ÖÖO-IKM-OO064M 
072İ20O0-EBİM-OOO556/ 
063C20004KM-00067M 
0964-2000-IKM-000654A 
163-I-2000-IKM-000500A 
085-I-2000-GMİ-00017*0 
014-L.2000-PRJ-000128/D 
035-I-2000-BAK-O00110)0 
07B4-2Ö0W9AK-O0O106/D 
O34-I-2O0O-IKM-0O0087/D 
"044-i-2000-PRJ^MÖ399/l 
066-l-2000-PRJ-000568flY 
0664-200CMKM-00011SD 
035-I-1998-PRJ-000350(DY 
011-İ-2000-IKM-00665M 
O91-3-2OO1-PfUOO0631/l " 
0654-2000^KM-000698H 
076-I-2O0O-BAK-0O0116/D 
Ö43J-2OOWW4»0642/IY 
035-I-2000-PRJ-000064A3Y 
Ö37-i-2000-(KM-000680fl 
037-t2000-IKM-0O09e04 
037-l-20OCWKM-bO068On 
037-t2000-IKM-0006eO(l 
0864-2000-GMU000181/O 
D14-l-199WKM-O0Ö28»O " 
B38J-20IXHKM~-<X»082IO 
0354-2O00-PRJ-0O002tW)Y 
D664-2O0O-SAV-O007164 
Ö6fl-2ttXH3MTÖCI0183rt>" 
ooi4-2ooaf>fuooo7eu 

M A U N CİNSİ 

BANYO TAKIMI 
ELEKTRİK ENSTRÜMAN MODERNİZASYONU 
ELEKTRİK ENSTRÜMAN MODERNİZASYONU 
YANGIN HORTUM MAKARASI 
BİLGİSAYAR MALZEMELERİ 
BİLGİSAYAR MALZEMELERİ 
BİLGİSAYAR MALZEMELERİ 
TANK PARÇALARI 
FLANŞ 
EMNİYET BOTU 
KÖPÜK ODASTrMALATf 
ÖZEL IS ELBİSESİ VE KORUYUCU MALZEMELER 
ÖZEL İŞ ELBİSESİ VE KORUYUCU MALZEMELER 
ÖZEL İŞ ELBİSESİ VE KORUYUCU MALZEMELER 
ALÜttÇİMEKTO 
TANK MLZ. 
DİKİssIz" PASLANMAZBÖRÜ 
CT-8201 KOMP ROTOR ONARIMI 
İZOLASYON MALZEMESİ 
SAC PLAKA 
SAC PLAKA 
BURGMAN MEK.SEAL 
RULMAN ISITIO VE ÇEKTİRMELERİ 
RULMAN ISITICI VE ÇEKTİRMELERİ 
TV YAYIN SİSTEMİNİN BAKIM VE ONARIMI 
jLETUOİkENLrtEL HALKA 
TOZ MASKESİ 
TANK SEAL PARÇALARI 
TANK SEAL PARÇALARI" 
CS. PROFİLLER 
KABLO 
YAĞLAR 
BİLGİSAYAR MLZ. 
DİKİŞSİZ PASLANMAZ BORU 
EL ALETLERİ 
BOYA MLZ. 
SLĞTSAYAR VE YAZİCİ 
BİLGİSAYAR VE YAZICI 
HİDRANT ÜSTÜ MONİTÖR 
STLÎNÖTR İMALATI 
TUBES 
YASLAR 
YAĞLAR 
KIRTASİYE MÂLZEMELERr 
KIRTASİYE MALZEMaERI 
KIRTASİYE MALZEMELERİ 
KIRTASİYE MALZEMaERI 
BORUMALZ." " 
ERICSSON TEL SANT. YEDEKLERİ 
TELEFON MAKİ NAŞI 
EKCHANGER SPARE T U K BUNOLE HEAOER 
TAŞINABİLİR'SERfOk ÖLÇME ÖHAZI 
PASLANMAZ ÇEÜK BORU 
PASLANMAZ ÇELİK BORU 
TANK SEAL PARÇALARI 
C/S SAC 

ORACLE EDITIONCUENT 
YAĞLAR 
TAMBUR İMALATI 
YAĞLAR" 
CHLORIDING AGENT(PCE) 
F1NNED TUBES 
8400 PSA LT PSA VANALARI YEDEKLERİ 
PARTEKS YEDEKLERİ 
KSB POMPA YEDEKLERİ 
ISI DEĞİŞTİRİCİSİ İMALATI 
3ÛV SİSTEMİ MLZ 
DEVMOUNG AID AOOITIVE 
ENSTRÜMAN MODERNİZASYONU 
CS BORU 
T-1101 KOLON VALF' KEP İMLT 
İş ELBİSESİ 
HAVALİ SOMUN SIKMA TABANCASI 
TELSİZ TEMİNİ" 
TRANSMITTER 
RULMANLAR 
RULMANLAR 
RULMANLAR 
RULMANLAR 
FLOVVIMPROVER 
FtNNEDTUBE 
NUOVA PK3NONE TÜRBİN YED (TC-8201) 
ANTISURGE CONT.SYS.WITH ALL NECESS EÛUIP 
KJŞUK PANTOLON 
FIUMING CORROSIONINHIBITOR 
ALÜMİNYUM RULO LEVHA 

SATIN ALINAN FİRMA 
SÜMERHÖLÖİNGBAYİI ÂTEKsTİL SAN.V 
EMERSON PROCESS MANAGEMENT 
ABB KENT TAYLOR LTO 
OKUTAN TORNA VE KAYNAK ATÖLYESİ 
OLGİMARKETITDŞTİ 
EGEBİMTES (H.P) 
TEMA BİLGİSAYAR TİCARET SAN LTDŞTIİZMİR (S 
OPALİT TİC. VE SAN.LTD.ŞTİ. 
GÜRGENLER INŞ VE TES SAN VE TIC.A Ş 
ÇIÜNGIROGLU KUNDURA SAN. TIC AŞ 
NEFSAN-NECM'ETTİNSLIÇ VE OĞLU 
ÇERKEZOGLU KUNDURA 
SÛMERHOLÖNG BAYİİ ÂTEKSTİL SAN V 
GÜNEŞ KONFEKSİYON 
LAFARĞE ALÖMİNÂT ÜRÜNLERİ DİŞ tİC." A Ş f K l 
KAPSAN KAPLAMA VE" PROFIL SANAYIVE FI 
ÖZIMEKS SANAYTURÖNLERT TIC LTD ŞTT 
NUOVOPIGNONE 
LEVENT İZOLASYON PAZARLAMA A Ş 
ASİL BAKİR EN0ÜS. METAL PLAS SAN TİC LTD. 
Ö U M Î K S SANAYİ ÜRÜNLERİ TIC.LTÖ ŞTİ 
BURGMANNtBOŞ) 
ENDAŞ ENDÜSTRİYEL EKİPMAN VE OTOMO-ffvl 
HAS RULMAN SAN. VE TİCARET l f O ŞTİ. 
SİNTEK TEK URUN PAZ DAN LTO. ŞTİ. 
I.M.S" SAVUNMA SANAYİ VE TİCARET LTrşfi. 
f l fAŞ fEMSKCİLİK İTHALAT TİC. SAN. A Ş 
DOĞAN TEKNİK METAL SANAYİ VE f fc. LTD.ŞTI.<; 
BEROAN MAkTNA~SAN.VE TİC.LTD ŞTİ. 
YARGI METAL DEMİR ÇEDK~TİC" 

SURTEL KABLO SANÂYTI AŞ. 
PETROLOFBTXş. EGEBÖLMÖD. 
BILGIMARKET LTD.ŞTİ 
eORDEM BORU VE ÇEÜK ÇEKME SAHTfc A Ş 
UYGUNTİN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A Ş 
DYO BOYA FA8 SAN. VE TİC AŞ. 
EGEBİMTES (H.P) 
PERABİLGİ İŞLEM ÜRÜNLERİ TİCARET AŞ. 
OKUTAN TORNA VE KAYNAK ATÖLYESİ 
METİS MAKİNA İMALAT SANAYTÂ"Ş. 
İNĞO SCHRODER EXPORT 
PETROL0FİSÎ AŞ. EGİÜbL.MÛO 
MOBIL OILTÖRk AŞ. EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ" 
BARAN KIRTASİYE 
DİNÇAY OFİS MAK.SARflC.LTD.STI 
PAPİRÜS KIRTASİYE 
A KB ALİAĞA ALIŞVERİŞ HİZ. SAN. TİC A Ş |MOPİ 
PHOCEENNEDE METÂLLURGİE 
ERICSSON (CPG BİLGİ VE ILETTŞIMTTELEKOMTNIK 
D A R İ R î n i C " 
HUDSÖNITALİÂNASPA 
BTLĞTNOĞLÛ ENDÜSTRİ MALZEMELERİ SANAYT 
OZİMEKS SANAYİ ÜRÜNLERİ TİC LTD ŞTİ 
RİÇEllK METAL SAN VE" TİC LTO ŞTİ" 
DOĞAN TEKNİK METAL SANAYİ VE TİC. LTD ŞTİ ( 
GÖVEN ÇELİK SAN VE TlCLTO Ş t l MAK.Y.MÜH 
PROSOFT BlL.SIS.(ORACLE)YAZ. DON SAN"fUC.LT 
MENEMENLİOGLU MADENİ YÂĞ^TİCARET VE SAN 
KGM AĞIR MAKİNA SAN. TİC A Ş 
MOBILOILTURK AŞ. EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
ıSOLVAY EXPORT BELGIUM 
TPS TECHNıTUBE ROHREN1AERKE GMBH 
METSOAUTOMATıON 
CHEMİE-UND'TECHNTSCHER HANOEL 
ITAL " 
Ğ M A S GFRGÎN M A K I M L M O N T A J V E M Ü H S Â N . V E 

STBERTEK 

ı N R N E Ü M ıTALıA S R L 

F ı R E Y E ı N C 

Ç E L B O R Ç E Ü K Ç E K M E B O R U S A N V E T I C A .Ş . 

K U R N A Z K A R D E Ş L E R 2 0 0 1 

OZTUG KONFEKSİYON SAN VE f fc 
C K A G E N C T E S 

A S E L S A N ELEKT S A N T I C A Ş " 

E N O R E S S * H A U S E R G M B H « C O 

E N D A Ş E N D Ü S T R I Y E L E K I P M A N V E O T O M O - F Î V S 

ATLeRRLILMANCIUKENDRUSTRlYEl EKTPMAN 
HAS RULMAN SANİVE TİCARET LTD.ŞT 1" 
Ö R T A D O Ğ U R T J L M A N SANAYİ VE TİCARET AŞ. 
CLARIANT GMBH 
f^TECHNİTUBE;ROHRENV«R«İĞMBH 
NÛOVOPtGNONE 
HONEYVVELL OTOMASYON V İ KONT S S AŞ 
GÖNEŞ KONFEKSİYON 
HERCUESS.PA İTÂLY 
ETİ ALÜMİNYUM AŞ. GENEL MÛOÖRLÜGU 

TOPLAM SİPARİŞ 
TUTARI (TU 

3.627.500.001 
10.627,361,401 
33.375,514.901 
3,725,000,00! 

30^76.615.91! 
3.148.B42.65( 
1.984.122.46J 
4.931,758,75; 
5.950.000.00t 

23.400.000.0a 
3.688.000.0K 

673.5O0.00C 
2.127,400.001 

S44,800.0« 
S.092.500.0H 
2.375.000.001 
2JS6,6î0.0tt 

10.575,145,0a 
2,815.000.001 

5O4.O0O.OOC 
2.978.764,001 
3,000,516,37-

k 3,247.951.B5( 
Z2B0.000.00C 

11,809,234,001 
4,909,025,82( 
2.0S8.089.15( 

~ 4,061 .«08.0» 
" "l.006,35Ö,oa 

Z723.100.00I 
57.491,079,301 
21,847.080,511 
38.188,776.001 

6.568.939.10! 
3.025.593.761 

" " 12J25;83b,00< 
6.481,600.08( 

995.454,91; 
4.6O0,00O.0H 
7,150,000,001 

87.554,41025i 
"" 22.705.200,001 

3.098.577.721 
3.551.775.001 

163.352.001 
~iri.4oa.au 

88,732,00! 
167,355.344r»0İ 

i 5.349.181.521 
2.000.0OÖ.001 

" İ0,415,448,eQC 
' 4.848,280.0a 

6,486.029.10! 
, 3,581,149,32! 

4.061,»08,0tt 
5.520.000,001 

11.209,565.801 
r " " «2.000,0a 

3.750.000.001 
ı.ouoeo.oa 

98,3*4,242,991 
8.985,991.961 
7.570J83.54! 
2.458.982.80! 
9.872.828.1 V 
9.900.000.00! 

34.868.747.361 
32.799,542.131 
31.991.781.49! 
13,263.118.501 
4.433.360,001 

11,445,000.001 
" 4.928284,701 
30,605.050.98! 
2.344,542,56. 

^ 328,236.681 
T 42.000.0H 

"2.071.800,00i 
148.803.601 

219.223.665.001 
12.569206.32! 
2.363,672.691 

109,301.774,53' 
2.208.000,001 

85.294.101.321 
23,392.600.001 
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http://CONT.SYS.WITH
http://MAK.SARflC.LTD.STI
http://fUC.LT
http://~iri.4oa.au


T.B.M.M. B : 13 4 . 11 .2003 O :3 

03.09.00 " 
öfoo.'oo" 
08.09.06" 
06 ~09İ06 
06.08.00 ~ 

"08.09.00 
06 09.00 
06 09.00 
07.09.00 
0709.00 
08.09.00 
08.09.00 
08.09 00 
08.09.00 """ 
11.09.00 

H~09~.66 
lT.09.00 "~~ 

"~ 12.09.00"""" 
" 12.09.00" 

1~4.09.00 
14.09.00 

T İ 09.00 ~ 

Ta 08.65' 
' '20.09"»" 

20.09.00 
"2109.66 

22.0900 
2S.O9.00" " 
25 0900 
25.0900 

" 2 7 . 0 9 0 0 
" 27.09 00 

""" ' 280900 
28.09.00 

"26.09.00" " 
2smo6" 
28.09.00 
28.0900 

" 2809.00 ~~ 
28 09.00 
28.09.00 
28.0900 
03.10.00 
03.1000 
08.1000 
08.1000 

~~ "be 1000 
0616.00 " 
07 10.00 " 
09.1066 ~~ 
09.1066 
16.1600 
11.10.00 
1110 .x 

TT lû .oo" 
11.10.00 
1210.00 
13 10.0Ö' 
13 10.00 
*3To"6o'" 
14.10.00 
17.10.00 
20 10 00 
20.1000 
23İ1O0O 

"23 1000 
"23.160O 
23.1000 
23'ÎOOO" 
24.10.00 
24.1000 
29 10.00 
30 1000 

" "30.10.00 
O I I 1 6 6 
0111.00 
01 "1106 "" 
02 .İI.06" 
02 11 00 
0211.00 
021100 
caTYöo' 
03.1106 
08.1100 
07 " H M 
07.11.00 
07 11,06 
07 11.00 

~~ 07 1100 
0 7 1 1 » 

"424-2000İAK-OOOS85"" 
M24-20O0-BAK-00O82M 
034-I-2000-IKM-000091/D 

" PANEL İMALATI 
MOTOR SARIMI 
VSORTHNGTON POMPA 

0354-20(XM>RJ-O00084/DY MODEL TRX MULT1 - CAUBRATOfi 
038-J-20004KM-000119İD 
038+200CMKM-0001160 
0384-2000-1KM-000119/C 
097-l-200OaAK-O00145C 
KM4-20O04KM-O00797/I 
0364-200UKM-00O12SİD 
0354-200043AMM007BO 
0384-2O0CHKM-O0012S/D 
0394-20O04KM-O0D124VO 
066420004 KM-0005901 
W2-I-20C6PRÛ)K7İ3AV 
0724-2O0CLPRJ-O00782/rY 
0724-2O0OİPRJ-O007B3/IY 
072-(-2000-P>U-000761flY 
O72-I-2O0CLPRJ-OO0761AY 
6354-2000-eAK~4X»142/D 
Ö724-2000-PRJ.O00757/IY 
CtfS4-200CLBAK-O0014û/D 
6114-2O00"=RJ.Ö00eO2>" 

0114-20004 KM-00065W 
0654-2000-SAV-000715/I 
O574-2OOO-PRJ-OO0777/I 
0664 -20004 KM « » 6 8 6 * 
0654-2000-PRJ-000398«Y 
07B4-2OOO-PRJ-000810/1 
07»4-2OaWftJ-O0O81OVÎ 
03&4-20004KM-000082/D 
0654-2O0O-IKM4XOeOU 
0364-2Ö604KM4)00157/0 " 
03S4-2O00-PRJ-O00117C 
0364-20004KM-000118/D 
0364-2OOO4KM-000130lü 
0364-20004KM-000132/0 
0364-2000-1KM-OO0152/D 
0524-2000-PR44XM764^ 
0664-200CMKM -000017/D 
0734-20004 KM-000923/1 
0734-20CO-PRJ4)Ö0151~/!~' 
0514-2000-8AK-000629/I 
09O4"-20004>H J-00071 TA 
6354-2000-BAK-000097/D 
03S4-20004KM-O00107/D 
0SO4-2O0043HEK-OO0S2tM 
09T4'-'20004>R>000123«'" 
0424-"0604=RJ-000881/f" 
035J-2OOO-BAK-OO01B4*) 
D864-200O-GM1-O00184/D 
0764-2O0O-BAK-O0O78M 
0374-20004 KM-00079CM 
0374-20O04KM-0O0793/1 
0374-2O004KM-00O783/I 
0374-2O0O4KM-O00793/I 
0664~"~2666~GMl-00O226"O 
066-t2006J3Mİ-000227/O " 
0664-2O0O-GMUXXS31/O 
07T-J-2OO04KM-66O87M 
0114-2CC04KM-O0OB68/I 
0354-20004KM-000159İC 
0354-1 999-PRJ4J00301 /DY 
C354-1989-PRJ-O0O3O3/DY 
001-f-2000-PRJ4*X»4M""" 
C354-20004KM4X»1 9 8 / D " 
0434-2Ctt«Ak-0O085O> 
0434-2CO04=«J-000e5*1Y 
044-!-2O004>RJ-0O0271~~~~ 
0634-20004 KM-00088H 
6634-20004KM-000883" "" 
0864-2OO043M("-000273rt)" 
0O1J-2OOO-PRJ-OO101M 
C8S4-2000-TKEMN-OOOB7İ 
K24-200CHKM-000914/1 
K24-20004KM-000914/I 
D624-2O004KM-0O0614/ 
0524-20OO4KM43ÖÎ0TM " 
365^2006"rKEMN-000B72 
3654-2000-TKEMN4)00872, 
36S4İ6Ö6-ĞMİ"6o6258C> 
J434-2000-PTU-00088MY 
M64-20O0-GMI-O0C257/D 
342-İ-2O0O-BAK-0OO892/1 
3714-26004KM-O0O981/! 
571-I-20O04KM-O0O981A 
)714-20OO4KM-0O0981fl 
)7S-I-20004KM-00064M 
)78+20004"KM-OÖ0945/1 ' 

784-20004 KM-000946/I 

FLEXI80X MEK. SEAL 
FLEXIBOX MEK. SEAL 
FLEXIBOX MEK. SEAL 
KARADULUM VE 1600 DOLUM KOLLARI YED 
ALÜMİNYUM LEVHA 
BROOMVVADE KOMP. 
DtFFERANTLAL PRESSURE TRANSMITTERS 
CRANE MEK. SEAL 
ELLIOTTTURBOMACH 
HAMTUZ 
DEMİRBAŞ TEMİNİ 
DEMİRBAŞ TEMİNİ 
DEMİRBAŞ" 
DOLAPLAR 
DOLAPLAR 
FCC C-415Î.C-4251 YEDEKLERİ. 
ELEK. SÜPÜRGESİ" 
SPARE PARTS FOR CONTROL VALVE 
BORU 
CS BORU 
DERTMONT 
V!NÇ_SEVÎZYON IŞLERT 
FIUTRE KUMU 
KOMPRESORLÛ ÂIR ÜNE SISTEM) 
KıRTASIYE 
KıRTASIYE"" 
MASONEıLAN YEDEKLERI 
IŞ ELDIVENI 
SERAMK; FILTER 
FOXBORO DCS SİSTEM YEDEKLERİ 
DRESSER-RAND KOMP YED 
GUSTİ ALFREDO DİŞU YED 
C-1301 COMP. «DRHINGTON VALFI 
CM-8202 CRANK SHAFT.( DRESSER-RAND COMP 
TAŞ YÜNÜ 
GRANULAR CARBON 
CHL FILTER ELEMENT 
FİLTRE YEDEKLERİ" 
2 SINIF GÖKNAR KERESTE VE 2 SfNIFTAHfÂ 
DRUM 
8000 Ü. DCS YEDEK KARTLARI 
TAPCO SUOE VALVE YEDEKLERİ 
GRİP AŞİSİ 
T-8İ6İ"KOLONU YEDEKLERİ 
ĞÎKj'kÂBLOSU 
TRANSMITTER 
H Y D R O C R A C K ı N G ÇATAL T ST 

M U H T E L I F APARATLAR" 

R U L M A N L A R 

R U L M A N L A R 

R U L M A N L A R 

R U L M A N L A R " 

FCCkATALİStl 
CCRCATALYST 
HYDROTREATING CATALYSTES 
TEMİZLİK MALZEMELERİ 
BORULAR 
FCC TAPCO YEDEKLERİ -
ENSTRÜMAN MOOERNİZASYON'J 
ELEKTRİK ENSTRÜMAN MOOERNİZASY0NU 
SAC LEVHA 
FÖXBORO YEDEKLERİ 
ASELSAN YEDEKLERİ 
ELEKTRONİK ALETLER 
TUP DEMEf ["YEMTLEME 
YAĞLAR VE GRESLER 
YAĞLAR VE GRESLER" 
ANTlSTATIC ADDITIVE 
TANK PARÇALARI 
YANGIN HORTUMU VE SONDURLCü DOLABı 
TAŞ YÜNÜ ŞİLTESİ KOKİL 
TAŞ YÜNÜ ŞİLTESİ, KOKİL 
TASJfUNÖ ŞİLTESİ. KOKİL 
SANAYİ ŞİLTESİ' 
TEKNİK EM(~YEf EKİPMANI 
TEKNİK EMTMIYET EKİPMAN» 
DESULPHURISATION CAf AlYS'" 
BİLGİSAYAR MALZEMELERİ 
REFORMİNGCAfALYST " 
KABLO 
TEMİZLİK MALZEMELERİ 
TEMİZLİK MALZEMELERİ 
TEMİZLİK MALZEMELERİ 
KIRTASİYE MALZEMELERİ 
KIRTASİYE MALZEMELERİ 
KIRTASİYE MALZEMELERİ 

W O J F I İ " " C F İ " E I M R & W ' V E T I C A Ş. 
ŞJF SARIMBOHNAJ" SAKUYII ORTAKLKS 
ITAL" '"" " " 
CKAGENCIES 
CKAGENCIES " " " " 
FLEXLBOX J O H N C R A N E 

İTAL"IMT.TRD"ALUAKICE 

OPYVDtVJDOVERCORPr " " E N Ğ I N E E R E D S 
ETİ ALÜMİNYUM AŞ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
VAR~ÖLIN E(CCTbXlS) DIŞ TİCARET A.Ş. 
FUJlELECTRKf 
JOHN CRANE TURKEY 
auOTTTURBOMACHINERY LIMITED 
KA"lAL*?~Zn^"FABR~kASI " 
DMODEVLEfMAl? OFİSİ BÖLGE MD LÜĞÜ 
KORCEÜK MADENİ EŞYA PAZA.Ş 
DMO DEVLET" MALZ OFİSİ BÖLGE MD LÜGÛ" 
DMO DEVLET MALZOFISI BÖLGE MD LÜĞÜ 
KORÇEDK MADENI EŞYA PAZA Ş. 
BENTLY NEVADA 
DMO DEVLET MALZ"JFISRBOLG~E MD.LÛGU 
ITAL ıNT.TRD.ALLıANCE 
ÇELBOR ÇEÜK ÇEKME BORU SAN VE TıC.AŞ!" " 
SEYREK 8ÖRU VE MALZEMELER! T" ICA"Ş. 
SÜZERLER OERICILİK"VE TURİZM SAN.TİCLfD.ş" 
ŞENKA MAK.SAN.VE Tk fLTD .Ş f İ . 
SİL-KUM-SAN 
fetTşçj SASUCTTECHIZATI SANAYF VE"TICAR"E'T 
DİNCAY KIRTASİYE BÜRO MAK." Kİ RT TAHSİ "DİNİ 
MC^ÂT;"KAİ^"KIRfASİYE"v" PAZARLAMA A Ş . 
İTAL İNT T R O Â L L I A N C E " 
EĞE ELDİVEN V E D E R İ M A M S A N T İ C " CEMAL HA 
RODEX INOUSTRIEBEDARF HANCCLS GMBH 
INVENSYS SYSTEMSTtALİA S . P A " 
DRESSER-RAND S A 
ROOEX İNOUSfRİEBEDARF HANDELS GMBH 
DRESSER-RAND S Â" 
DRESSER-RAND S A 
HİMERPAHAVALANDIRMA İZOLASYON MALZEME 
SütCLJFFE SPEÂKMAN LIMITE"D 
PRaTEK"ENOOTM."ÎST.MAK.Mu" - S N T f D . ş t " 
İX"L INGE R CORPORATtON 
C<>GÂN ERlS"(ERİŞ^ORMAN ÛRÛNLERf) 
ĞİMÂS GİRGİN MAKTkİLMONTÂJ VE MÜH SAN VE 
E L & A G ' B A I L E Y HARTMANN A BRÂUN" 
ITAL ıNT.TRD.ALLıANCE " 
ÂVENTIS'PÂSTEÜR'/CŞTTİC A.Ş.' 
GUTSCH ITÂLIANA SPA 

b£M«ER"<ABLO"A.Ş.(bEMTAŞJ 
INVENSYS S Y ' T E M S ITALIASP A 
U O P U M ı T E Û 

"ME P S A N MAK. V E E"NÖ.ÜRN S Â N V E T I ' C 

ENDAŞ ENDÜSTRİYEL EKİPMAN VE OTOM'Ö-TK' S 
KAS'RULMAN SAN.VE TİCARET LTO.ŞTi". 
ÖRrAb6&LIRSM*j"SANA"Tİ'v6 7ICARtl AŞ 
YÜKSELİŞ OTOMOTİV SAN.VE PAZA.Ş. 
ENGELHARD CORPORATION 
UOP LIMITED 
ÜÖP LİMİTED 
VTKFNG TEMİZLİKÜRUNLEHİ PAZARLAİ*A"SASAYI 
MKE ÇELBOR ÇELİK ÇEKME BORU SAN '/E"TlC.fB 
TAPCO INTERNATIONAL 
ABB KENT TAYLOR. LTD" 
FUJI ELECTRIC 
ÖZCE DEMIRÇELİK " 
"NVENSYS SYSTEMSTrÂLİA's P.A. 
ASELSAN 'EuEKT'SAN.flC A.Ş 
SİB£RTE"K " 
ĞİMÂS GİRGİN MAK.1ML,MONT;*j VE MUH SAN'.VI'E" 
MOSILÖÎL T O R K AŞ EGE BÛLGEMÛDÜRLJGU" 
PETROL OFİSİ AŞ EGE BOL. MUÖ 
THEASSOCİAfED ÖCTEL C O M P A H Y LTD." ENGLA 
ÖZCE DEMİRÇELTK"" 
KALAFÂTCÖLÛ YANGıN SANAYI A Ş (GLORıA." 
LEVENT IZOLASYON PAZARLAMA A Ş 
HIMERPA HAVALANDıRMA IZOLASYON MALZEME 
HÂKANTZ"ÖLASYÖN BOYA I YAPı MALZEMELERI" 

HİMERPA H A V A L A N O I R ' M Â İZOLASYON MALZEME 
ERÂTAŞMAK HIR SAN t f c ' . " L ' T O " Ş T İ " 
ÖKAY DIŞ TİCARET PAZARLAMA" LTD ŞV"; 
HAL"DOR"TOPSCE AS " 
TEKNOBİM ELEK, SAN.VE TK. LTD ŞTlfPROBlLı 
HALDÖR"TOPSOE"AS" 
S'ÜRTEL KABLO SÂNAYI! AŞ 
DALAN KIMYA ENDLÎSTRIA^" 
BASSE İÖM.PLÂS.SAN.Tfc AŞ, 
VIKING TEMIZLIK LIRÛNLERRP'ÂZARLÂMA' SÂNAYI 

BARAN «RTÂSIYE 
ÖZGÜL KıRTASIYE 
YENR5ZGLİR KIRTASIYF"TTC TTD""ŞTT." " " 

28.095.431,OOCj 
5,250,000,OOC 
7072.S90.987 
5,952.229,44: 
1.822.439.98; 
3302.B9S.79t 
2.702.ee0,33( 
4,987,406.74e 
S20O.22G.OOC 
2 006,838,78* 

T8.329.712.38i 
18,162^22,87: 
24170.384.5CC: 
"445OOOOOOC 

86.060,66c 
7035.875.06C 
4,749,000,OOC 

" " 2,442,000,00C 
8 385.000.00t 

29"Tl4,S9B.51C 
3,794,460.06C 
4,578.749,864 
5,494.4«5,00e 

3Taooo.ooc 
l 4.S80,000,OOC 

20,100,0O0,0OC 
7,744,42S,0O: 
7 728,862.2« 

485,000,00; 
" 2,912,400.06C 

2.426,299,58C 
4,B25,O4O,00C 

"2,452,177^01 
3 4 8 4 , 7 4 7 , 0 * 

"" '8.915"231,37; 
J.460,577,78( 
6.544,884.22! 

29,873,172.86: 
23,157,500,00C 
24,341,739.75C 

1.042,566.0» 
2Z27.751.24C 

"3.000,000.00c 
a 4oo.ooo.ooc 

13.556,025,27! 
3943,802,32{ 
3,333,333,9a 

245,573.58! 
4,331,198,87! 

""6.047.241.22C 
2.352.S3«.486.53C 

2,828,048.4n 
î"~ İ023,453>24 

"<,35*,3Î3.04e 
72,445.724 

164,000,OOC 
12,936,345,84c 
3,930,531,38C 

20,827,894,5a 
3.203,890 2K 

10,358,355.00c 
4~i.5177l6B.SS 

108;093,9Se.82l 
59,570,081,54: 
25,4To",odo,6a 

2,728"Ö16,'724 
4 147,316,40C 

21 153~"Î4.96C 
Y.37Ö OO66OC 
5.291,164,80c 
9.783"900,00C 

27.568,672,135 
2,415,832,00C 
sToo.ooo.ooc 
Tso.ooo.ooc" 

2~,'10~0,ÖOO,OOC 
"B14.~74e.00C 

3'. İ2O.0O0.O0C 
6,202,560,00c 
"""464280,3a 

281 107,7B9,80C 
9',267~271 ,"î«u 

220,272,354,991 
2l"538,92fl,60C 

4J40.0OO.O0C 
37<.8Ö6,0a 
547\2OO,0a 

2.413,475,C«C 
2S4.28C00C 
365,980,00c 

126-

http://1~4.09.00
http://2S.O9.00
http://3302.B9S.79t
http://T8.329.712.38i
http://7035.875.06C
http://8
http://385.000.00t
http://4oo.ooo.ooc
http://4~i.5177l6B.SS
http://B14.~74e.00C
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2000 

TARIK 

U.11.00 
1fl.11.00 
1111.00 
13.11.00 
111100 
14.11.00 
ie. i i .oo 
17.11 0 0 " " " 
1&11.00 
18,11.00 
20.1 İ.OÖ 
20.11.00 
20.11.00 
2411.00 
2411.00 
27.11.00 
2711.00 
27.1100 
2811.00 
281100 
3O.11.00 
301100 
3011.00 
0612.00 
111200 
1112.00 
1112.00 
1212.00 
12.12.00 
1212.00 
12.12.00 
12.12.00 
12.12.00 
1512» 
1512.00 
1S.12.O0 
19.1200 
19.12.00 
19.12.00 
20.1100 
2012.00 
21.12.00 
2112 .M 
2812.00 
30.1200 

İZMİR RAFİNERİSİ MALZEME İKMAL MÛDÜRLÜĞO İHALE ÜSTESİ 

DOSYA NO 
O01+200W>RW1ÛOB3M 
0444-200OPRM0O94M 
0724-200«Bİ*M)0036M 
0344-200WK»W)002İM3 
WH-XXMm-WISU 
016İ2IX»PRHHH19JO 
011-I-ÎOOO-PRJ40O94M 
07W-200&PRJ-00100MY" 
0114-200WWM00657/I 
Ö11-İ-200UKM-001Ö1» 
O02+200WKM-OWB4M ' 
072-L200IH>fUOOOB27/1Y 
075+2O0O^AK-O0OB67/1 
OH4-20IXM>ERS401142/I 
066+200O-GMİ-O00264B 
0634-2000*OıMX100M 
<ff2-l-2000-)KM-001119/1 
k)72-l-2000-PRJ-001019/IY 
0014-200MOM01001/I 
0724-200&PRJ-00108HY 
014-l-2O0O-PRJ-O0O8S7>l 
04J4-2O0O-PRJ-OO1O29IIY 
043+2(X»PRJ-O0102»/1Y 
0854-200O-PRJO000eiylY 
011-J-2000-PRWJ0102M 
08*4-2OCIO-PRMOO9SWY 
06i^2O0IMKM401O77« 
0374-2O00-»OM0106M 
0374-2000-110*00108M 
0374-200O4HJM0108M 
037-I-20004.KM-00106M 
OS4-4-20004SAV-00109M 
0724-2000-PRM0098S/1Y 
06JJ.-200<HKM-00109M 
0634-200!MKM-001060fl 
063-I-20004KM-00108M 
036-I-2000-8AK-000211JO 
0664-200WKM-O01004/I 
0784-2000-TKEMHO01136 
D7U-200CWWM01064/I 
07»i2000mH»1068f lY 
0644-2O0O-TSM-OO113V 
OB6J-200UKM-00008SID 
0BU-200O-TKEMMO01006 
0544-200&PERSO01173/I 

MAUN CİNSİ 
PROfl 
TÜPLER 
SEHVER 
SPARE PARTS FORINGERSOLL RAND PUMP 
KESİNTİSİZ GClÇ KAYNAĞI 
GATEVALVE 
BORU 
KUMLAMA KİTİ 
BORULAR 
BORUCS. 
CIVATA, SAPLAMA 
BİLGİSAYAR 
SU"SCAL£-ÇÖJSCOSÜ 
KÜTAHYA SERAMİK 
NEUTRAUZİNG AMİNE 
YAĞLAR VE GRESLER 
BÜTANGAZ 
ELEKTRONİK ALETLER 
SAC,PROfİL,ÇUBUKCS. 
BÜRO MALZEMESİ 
KAZANLAR 
BİLGİSAYAR MLZ 
BİLGİSAYAR MLZ. 
ARAMA VE KURTARMA MALZEMELERİ 
BORU 
LABORATUVAR MLZ 
KÜRESEL VANA 
RULMAN 
RULMAN 
RULMAN 
RULMAN 
JİLETLİ TEL 
BİLGİSAYAR MALZEMESİ 
YAĞLAR VE GRESLER 
YAĞLAR VE GRESLER 
YAĞLAR VE GRESLER 
B200KOMP YEDEĞİ 
ALÜMİNYUM SÜLFAT 
TERCÜME İŞİ 
TEMİZLİK MADDELERİ 
TESTERE MAKİNASI 
LOBORATUVAR MALZEMELERİ 
CORROSSIONINHI8ITOR 
SEYYAR MONİTÖR 
YER DÖŞEMESİ 

SATİN ALINAN FİRMA 
OZÇEOEMttÇELIK 
ATÛ MÛH.SAN.VE TİCLTO.ŞTİ. 
TEKNOBİM ELEK. SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ^PROBİL) 
NGERSOLL-ORESSER PUMPS (FPD) 
TÜMEL ELEK. SAN. VE TİC. LTD ŞTİ 
1HACO MANDELSGELLSCHAFT 
MKE.ÇELBOR ÇELİK ÇEKME BORU SAN VE TİC [B 
ROnESTAŞ. 
SEYREK BORU VE MALZEMELERrTİC.A.Ş 
ÇELBÖR ÇELİK£EKME BORU SAN.VE TİCAŞ. 
ÇELİK METAL SAN DIŞ TİC. LTD. ŞTl.(BOŞT 
TEMA BİLGİSAYAR TİCARET SAN LTO.ŞTHZMİR (S 
AGEMAK 
KULAULAR İNŞAAT MALZEMELERİ TİC VE SAN L 
HERCULESS.PÂ ITALY 
PETROL OFISI AŞ. EGEBOL..MÛO 
I P R Â G A Z A Ş ^ 
STBERTEK 
TUĞ DEMİR TİCARETİ. 
DMO DEVLET MALZOFISİ BÖLGE MD.LÜĞÜ 
GİMAS GİRGİN MAK.İML.MONTAJ VE MÛH.SAN VE 
TEKNOBİM ELEK. SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ(PROBİU 
PERA BİLGİ İŞLEM ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. 
UMTAŞAŞ. 
BORDEM BORU VE ÇELİK ÇEKME SAN TİC A Ş . 
DOKUM MAKİNA 
NEPSAN-NECMETTİN BİÜÇ VE OĞLU 
ENOAŞ ENDÜSTRİYEL EKİPMAN VE OTOMO-TİV S 
ORTADOĞU RULMAN SANAYİ VE TİCARET AŞ. 
DERBİ RULMAN 
YÜKSELİŞ OTOMOTİV SAÜLVE PAZATŞ 
l.M.S. SAVUNMA SANAYİ VE TİCARET LTİ.ŞTİ. 
TEKNOBİM ELEK. SAN V W C . LTD. ŞTlfPROBİlf 
ENDÜSTRİ TEKNİK~ 
PETROL OFİSİ AŞ EGEBOL.MÜD. 
MOBU OtL TÜRK AŞ. EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
DRESSER-RANDSA." 
DOSTEL^ALÜMİNYUM1 SÜLFAT SAN A Ş 
KÂIİİL YAPICILAR EGE TERCÜME BÜROSU 
ECOLAB TEMİZLEME SİSTEMLERİ AŞ. 
ÜYGUNTİN MAKİNA S A N Â Y T V E T İ C A R E T A Ş 
EROEM KİMYASAL MAD.VE LABORATUAR GERE 
BETZDEARBÖRN 
DOĞAN YANGIN SÖNDÜRME SANAYİİ 
ĞAgSÂNPLASflKSAN. "" 
TOPUM 

TOPUM SİPARİŞ 
TUTARI (TL) 

S,36450S00( 
2.760.000.00C 

16,072093,1* 
103MMİ2K 
18.518,290,57! 
26,439,044,001 
14,994.090,001 
2.63O,O0O,OO< 
2,801.060,001 
e,Yeı,90o,oö( 
6,439.520,00i 

I 11.940.334.1K 
4,464,522,74' 
2,139.750,001 

13,674,420,5« 
7585.326,00( 
4,195.819.601 
4,219,872,781 
2,6S3,500,0a 
6,3O8.000,O0C 
7,500,013.00C 
2.438,340,46! 
1.583,024,44! 

26,060~000.00( 
25,317,500,001 
2.593,154,6a 
3.396,000,OOC 

l 806,782.607 
252.254.54( 
3O.6X.00C 

3.211,000.0a 
B,40S,300.04( 

' " 8,135,846.54! 
75.0OO.O0C 

1,714,522,6a 
T658.990.bo: 
12,884,598.41; 
22.OO0.0OO.OO( 
4.391,156,001 
2.199.635.00t 
165O.0OO.OOC 
~3.112.O0O.OK 
2.727,963,4»; 
8,100,000,OW 
2.Ö70,OÖO,0« 

«,M4J«3J31,I41 

- 1 2 7 -

http://1fl.11.00
http://ie.ii.oo
http://T658.990.bo
http://~3.112.O0O.OK
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2001 

TARİH 
01 15.01 
01.17.01 
01.24.01 
01.24.01 
01.24.01 
02.08.01 
06 2601 
07.04.01 
0706 01 
0718.01 
102301 
11.01.01 
11.05.01 
11.07.01 
t ı . M . o ı 
11.0801 
11 08 01 
11.09.01 

" 11.1301 
11 13.01 
11 19.01 
11.19.01 
11.19.01 
11.19.01 
11.19.01 
112001 
11.21.01 
1121.01 
11.22.01 
11.2201 
11.26.01 
1127.01 
11.27.01 

" 11.27.01 
1127 01 
11.2801 
"11 30.01 
11.30.01 
12.04.01 
1204.01 
1204.01 
12.05.01 
12.0501 
12.07 01 
1207 01 
1207 01 
1210.01 
12.İ1.01 
12.11.01 
i2.Yı7öf~" 
121201 
12.12.01 
12.13.01 

" 12.13.01 ~ 
İ 2 1 4 0 İ ' " 
12.1901 
12.20.01 
12.20.01 
122101 
12 25 01 
1227.01 """ 
İ226.01 
12 28 01 
12 26 01 
12.2801 
122801 
122801 
12.2801 
02.0101 
03.01.01 
040101 
08.01.01 
15 01.01 
18.01 Öl 
17.0101 
1901 01 
İB.01.01 
22Ö1.0V ~~ 
22.01.01 
2301.01 
24.01.01 
24 0 ÎO1 
25 .010 i" 
25.01.01 
26 0101 
31 01.01 

İZMİR RAFİNERİSİ MALZEME İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE LİSTESİ 

DOSYA NO 

072+2000-İKM-1153/I 
072-I-20004KM-1140/1 
086-I-20004KM-114M 
072-L20004KM-1146/1 
0724-20004KM-114M 

ose-l-200i-iıawıı/ı 
0724-20014KM-S67/I 
0744-200UKM-68B/1 
074-1-2001 4KM-68M 
072-İ-2001-İKM-83M 
0654-2001-PRJ-001024AY 
035-3-2001 -BAK-000128/D 
0354-20014KM-000180ID 
0754-2001 -PRJ001121/1 
072-3-2001-EBİU-001007yi 
072-3-2001-EBİM-001007/1 
072-3-2O01-EBİM-O010074 
075-3-2001-8AK-O0O188/O 
035-3-2001-aAK-O00177/D 
D354.20014KM-a»190C> 
0654-2001-BAK-001057/1 
07B-3-2001 -PRJ-00111 SAY 
0764J001 -PRJ-00111 SAY 
078-3-2001 -PRJ-001115/IY 
0784-2001-PRJ4M1115flY 
044-3-2001 -PRJ-001126/1Y 
0654-2001-TKEMN-00104& 
075-3-2001-BAK-O0112M 
0144-2001-PRJ401125/t 
0B2-3-20O1-PRJ-0O1123/t 
0*3-3-2001 BAK-00112871 
0374-20014KM-00073M 
0374-20014KM-00073B/I 
0374-2001-4KM-00073V ' 
0854-2001-PRJ-M1116/IY 
0354-2001 -PR J-000150/DY 
0354-2001-BAK-001081/I 
0354-2001-BAK-0010el/l 
0414-2001-PRJ-00016BA3Y 
08S4-206l-GML00Û223/O 
0664-2001-GML000224» 
0364-2001-BAK-00018M) 
0364-2001-PRJ-000194/OY 
0864-20014KM-1242A 
0724-2OO1-IKM-1241/I 
0724-20014KM-1240A 
IÖS34-2O01-IKM-O0124M 
0354-2O01-PR J-0001730Y 

0864^001-GMMX»121/D 
07B4-2001-PRJ4011154Y 
0354-2001-SAK-000199/D 
0444-2001-PRJ-C0118M 
0334-2001-BAK-001281/1 
0844-2001-TSM-000164/D 
Ö354-2Ö01-PRJ-OOOV97/D 
0144-2001-PRJ-00019B/0 
035-3-2001 -BAK-001324/1 
041-I-2001-BAK-000674/I 
0724-2001-PRJ-00126»1Y 
0354-2001 -BAK-000153» 
0354-2001-BAK-000195/D 
054İ2001-SAV-OÖ130M " 
06*3-2001 JPRJ-001180VI 
0854-2001 -PRJ-001160/1 
0854-2001 -PRJ-001180/1 
0654-2001-PRJ-001160/1 
0654-2001-PRJ-001160/1 
0654-2001-PRJ-O0116M 
072-I-2O00-EBİM-0011044 
0454-2001-BAK-00081SII 
0754-2000-BAK-000S624 
044-I-2000-PRJ-001039/I 
06S4^000-TKEMN-00112M 
OMJ^OaMKM-ÖO1166/1 
OS44-2001-PERS-000O4M 
0174-20004KM-001186/1 
0524-2000>RJ-00122W 
0014-20004KM-001174/I 
0334-200O-BAK-O01162A 
DS6-J-2000-IKM-001143A 
051-1-2001-8AK-000121/I 
D6S4-20004KM-00114M 
0364-3001-BAK-O00O34A 
0444-2001-PRJ-000018/I 
0724-20014KM-00018M 
0174-200O-PRJ-001194/I 

MALIN CİNSİ 

GÜMRÜKLÜ MALZEME NAKLİYESİ 
DAMPERLİ KAMYON KİRALANMAS 
HCL NAKLİYESİ 
İŞ MAKİNALARI KİRALANMASI 
İŞ MAKİNALARI KİRALANMASI 
SUDK06TİK NAKLİYESİ 
AKT. VE GÜMRÜKLEME İŞLERİ 
İZMiR-ALlAGA KAMYON SERVİSİ 
KASAU KAMYON KİRALANMASI 
AVRUPAALİAGA KARAYOLU TAŞ 
TEKNE 
FONLAR İÇİN VİBRASYON CİHAZLARI 
VVESTMGHAUSE OXYGEN ANALYZER 
BELZONA METAL 
BİLGİSAYAR MALZEMESİ 
BİLGİSAYAR MALZEMESİ 
BİLGİSAYAR MALZEMESİ 
KAYNAK MALZEMESİ 
LPG SAYAÇ YEDEĞİ. 
BROOKS »ROTOR Y E C E K Ü R T 
YANGIN İHBAR GAZ ALGILAMA SIS YED 
BİLGİSAYAR MLZ. 
BİLGİSAYAR M U . 
BİLGİSAYAR MLZ 
BİLGİSAYAR MLZ. 
SPLITKÜMA 
BARET VE KULAKLIK 
SOMUN SIKMA TABANCALARI YEDEK PARÇALA! 
ISI DEĞİŞTİRİCİSİ TOP DEMETİ İMALATI 
BOYA 
EL TELSİZ YEDEKLERİ 
RULMANLAR 
RULMANLAR 
RULMANLAR" 
BALİSTİK DUVAR KAPLAMASI 
TEST VE KALİBRASYON CİHAZLARI 
TERMOVEL VE TERMOKUPLİAR 
TERMOVEL VE TERMOKUPLİAR 
EX-PROOF AYDINLATMA EKİPMANLARI 
ANTISTATICADOrnVE 
TOLUEN 
MOTH TANK SEVİYE VE SICAKLIK ÖLÇME SIS 
KOMPRESÖR YEDEKLERİ 
HCL NAKLİYESİ 
GÜMRÜKLÜ MALZEME NAKLİYESİ 
DAMPERLİ KAMYON KİRALANMAS 
MADENf YAĞLAR 
TEST VE KALİBRASYON CİHAZLARI 
ARI-100EXL ÇATALYTIC REAGENT 
BİLGİSAYAR MLZ 
GENERAL PURPOSE TRİP AMPUFIER 
KÜKÜRT KONOENSERI İMALATI 
1N01U JCB MARKA KANAL AÇMA MAK. YED/1. 
LABORATUVAR MALZEMELERİ 
CONTROL VALVE ANO ACCESSORIES 
B01LERTUBES 
8000 OCS GÜÇ KAYNAĞI YEDEĞİ 
KADEME DEĞİŞTİRİCİ KONTROLÖRÜ 
BİLGİSAYAR VE YAZICI 
907 Û TANK SEVİYE CİHAZLARI 
KONTROL VANA YEDEKLERİ 
JİLETLİ TEL ÇEKİLMESİ 
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ MALZEMELER 
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ MALZEMELER 
YANGIN SONOORME SİSTEMLERİ MALZEMELER 
YANGIN SONOORME SİSTEMLERİ MALZEMELER 
YANGIN SONOORME SİSTEMLERİ MALZEMELER 
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ MALZEMELER 
»LGİSAYAR YD. 
MD110 BC8.1 TELEFON SANTRALI 
KAYNAK MAALZEMELERI 
SI DEĞİŞTİRİCİSİ TÜP DEMETİ 
MİNİMAİTETÖ" '" 
AMONYAK GAZI 
SU DEPOSU 
GATE GLOBE VANA 
KOROZYON ÖNLEME BANTI 
KÖŞEBENTLER 
REVİZYON 
SANAYİ GAZLARI 
KERESTE MAMULLERİ 
HCL NAKLİYESİ 
MASONEILAN KONTROL VANASI YEDEKLERİ 
TÜP DEMETİ YENİLEME VE ONARIM I ş T 
KARTUŞLAR 

GATE VANA 

SATIN ALINAN FİRMA 
ÖZBEK NAKLİYAT 
S.S.ALİAGA MOT.YÛK.KOOP. 
S S 35 NOLU KOOP/ İZMİT 
SARILAR ULUSLAR ARASI NAK 
HİOROTEK MAKTİC.LTD ŞTI. 
AKDEMİR NAKLİYAT 
GÖZDE GÜMRÜK M Ü Ş A V İ R L İ G T " " 
ZEYBEK NAKLİYAT 
DORUK NAKLİYAT" 
ÇOBAN-TUR NAKLİYAT İST 
KALKAVANIAR LTD 
BENTLY NEVADA 
CHEMİE-UND TECH HÂNOEL 
ÖZMAR TIC. VE MÜM. LTD.ŞTİ. 
REM EĞİTİM BÜRO SİSTEMLERİ 
KOÇ SİSTEM A Ş 
EGEBİMTES |HP) 
CHEMIE HANDEL 
EMERSON PROCESS MAN 
EMERSON>RCCESS MAN 
SIEMENS CERBERUS GÜV. SİS AŞ 
PROBİL Bl LGI İŞLEM SAN VE TİCAŞ. 
KOÇJSİSTEMAŞ 
KOÇ SİSTEM A.Ş 
EGEBİMTES (HP) 
ALARKO CARRIER SAN VE flCAŞ.(BOŞ) 
ERATAŞMAK. HIR SAN. TIC. LTDŞTr 
GENMAR SANAYfîÜRÛNLERİ>AZ>Ş. 
ISntK EŞANJORVE MÂÎdNÂİMÂLAT SÂN~ ~ 
DYÖ BOYA FABSAN. VE TİC. A Ş 
TÖNSES EL TELSİZ YEDEKLERİ 

HAS RULMAN SAN. VE TIC. LTD. ŞTI. 
YÜKSELİŞ OTOMOTİV SAN.VE PAZAŞ. 
ENDAŞ END. EKİPMAN VE OTOMOTİV SAN. VE TİC 
ŞAHİN GÜV. SİS. SAN VE TIC LTD ŞTİ 
DRUCKUMITED 
ELİMKO ELEKTRONİK İMALAT VE KONTROL T C L 
ELEKON KONTROL SİSTEMLERİ TİCAŞ. 
THE VOLF SÂFETY LAMP 0 0 LTD 
THE ASSOCIATED OCTELCOMPANY LTD ENGU 
CONTIMPEXSA SWTZERLANÖ 
MOTHERVVELL CONTROL SYS LTD 
BENTLY NEVADA 
İS7&35 NOLU KOOP/ IZMTT 
ÖZBEK NAKLİYAT 
S.SALİAGA MOT. YÜK KOOP. 
PETROL OFİSİ A Ş.EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
aUKEEUROPE B V 
MERICHEM CHEMICAL 
RÖMAR PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET AŞ. 
ITAL 
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A ş7 
ALPERİN OTOMOTİV SANAYİ TİCARET A 
KOEMLER INSTRUMENT COMP INC 
VALTEK ( FLOVVSERVE S A S ) 
IHACO HANOELSGELLSC.HAFT 
ONUR MÜHENDİSLİK VE OTOMASYON SAN TIOL 
EKOSİNERJİ ELEKTPjKSAN.VE TÎC.A Ş 
EGEBİMTES (H P) 
KTEK 
VALTEK ( FLOVVSERVE S A S ) 
KÖSEDAG TEL"ÖRME 
ANKARA ÇELİK SANAYİ A Ş 
1 M.S."SAVUNMA SANAYİ VE TİCARET Lti ŞTI. 
KALAFÂTÖĞLU YANGIN SÂNÂYİ'ÂŞ. (GLÖRIA İ 
DOĞAN YANGIN SÖNDÜRME SANAYİİ 
KORUN YANGIN GÜV.SIST TİC.TAAHAŞ 
ARASTA ELEKTRİK MEKANİK TEK İNŞ. MALZ 
EGEBİMTESJH.P) 
ERICSSON (CPĞ BİLGİ VE İLETlŞlMJtELEKOMİNİK 
BALKAR MAKİNA SÂNAYİ VE TİCARET LTD._ŞTİ. 
GİMAS GİRGİN MAK IML MONTAJ VE MÜH SAN VE 
BKS BA9NCL1 KAPLAR SAN. 
VİÜRGAZ SINAİ VETIBBİ GAZLAR TfcARETÂNI 
YERSUMAKYD.PÂRSANTİC.LTDŞTİ 
VAIİASANVANA SAN7VE flcTÂ ş 
HAKAN İZOLASYON BOYA & YAPI MALZEMELER! 
ÖZCE DEMIRÇEUK 
ALPERİN OTOMOTİV SANAYlTlCARETÂ 
HABAŞ SINAİ-TIBBI GAZLAR A Ş 
DOĞAN ERİŞ (ERİŞORMAN ÜRÜNLERİ ) 
S.S 35 NOLU KORUMA KİMYASAL MAD.MOT. TAŞ 
OK-AY DİŞTİC. VE Pİ2- LTD ŞTI." "' 
ÂTÛ MÜH SAN~VE TİC.LTD.Ştl. " 
EGEBİMTİS (H.P) 
VANASAN VANA SAN VE TlC Â Ş 

TOPLAM 
SİPARİŞ 

2sUo.060.oa 
«.50o.ooo.oa 

13,370,500.0a 
2.518,591,4U 
8.892.031 ZH. 
5.655.000.0a 

eo.ooo.ooo.oa 
11.S28.4OO.0a 
3o.ooo.ooo.oa 
90.au.ooo.oa 
81,305,B82.aK 
Î6,321.150.ea 
1S,2S3,744,24< 
8,92o.ax),oa 
1.629.327.80C 
ı ,8S3^ea.3a 
9,540,352,05( 
9.599.863,97! 

29.888,688.67( 
21.637.B30.47( 
32.078.720.OX 

1,023,146.42! 
2.484,S72.B5( 
2.484.572.B5( 

13,977,572,0a 
5,212.000.0a 

24,150.000,0a 
37.815.268.881 
ıo,s7s.oa>.oa 
42,oıs,ooo.oa 
7,i8ö',oa),ax 

41.929,00! 
951.760,0a 

7,730.842.87: 
33.329.926,68( 

" 38,911>50,3K 
1,188.893.811 

16,996.709.30( 
17,570.613.371 
35,039,867,211 
67.17S.a27.0a 
B5.007,SB0.4« 
50.650.857,5» 
40.0O0.0O0.0a 
25,ooo.a».ax 

e.50o.ooo,oo( 
14777.900.aX 
10,889.092,56< 
28.801.774.84( 
2.805.0O0,0a 

29.604,8237591 
21.939,000.0a 
8.900.900.0a 

21.680,845 MX 
5.497,227.54< 

64.455.880,4a 
14,393,452,157 
29.582.040 OK 
16.671 S14,35< 
11,980^8777* 
27,573,888,aK 

9.413,313.ax 
8.596.750;62! 

16,941,984.04< 

21 025.753.3» 
27,823,037,87i 
65.263.514.86< 

149,597,000.0a 
2,472.702.03» 

1, 6o.os3.eas.oa 
3,200.854,76< 
3,450.000.0a 
3.790.000,0» 
B775.ööo7ax 
2,625,000.0a 
6,525.oeo7oa 
2.1157652.5a 
3,315,5O0.0a 
2.B34.450,0a 
5 207,SOO.Oa 
3,400,000.0a 

i3.37o,soo.oa 
8,420.454.9BC 
8,835.000,0a 

214.123,98t 
2,868,aoo.da 

- 1 2 8 -

http://2sUo.060.oa
http://11.S28.4OO.0a
http://3o.ooo.ooo.oa
http://90.au.ooo.oa
http://32.078.720.OX
http://67.17S.a27.0a
http://40.0O0.0O0.0a
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2001 

TARİH 

01.02.01 
02.02.01 
04.02.01 
09.02.01 
06.02.01 
07.02.01 
08.02.01 
13.02.01 
14.02.01 
1902.01 
20.02.01 
20.02.01 
20.02.01 
20.02.01 
20.02.01 
20.02.01 
21.02.01 
21.02.01 

" 21 02.01 
2102.01 
2102.01 
22.02.01 
2202.01 
22.02.01 
2302.01 
23.02.01 " 
23.02.01 
26.02.01 
26.02.01 

" 2 6 . 0 2 . 0 1 
"~" 2602.01 

27 02.01 
2702.01 
27.02.01 
27.02.01 
26.02.01 
28.02.01 
01.03.01 
01.0301 
01.03.01 
0103.01 
02 03.01 
14.03 01 
1S.03.01 
150301 
15X0.01 ~ 
15.03.01 
18.03.01 
18.03.01 
18.03.01 
18 03.01"" " 
19 03.01 " " 
2003.01 
2103.01 
210301 
2103.01 
22 03.01 
2ZÖ3.0İ 
23 0301 
260301 
27.03.01 
2703.01 
28 03.01 " 
28.03.01 
28.03.01 
2B.03.01~ 
2803.01 "" 
29.03.01" 
31.03.01 

~31.03.01" 
31 03.01 
3103.01 
3103.0İ 
3103.01 
02.04 01 
02.04.01 

İll
i 

0204 01 
0204.01 
04.04.01 
04.0401 
04.04.01 
04~04.01 

İZMİR RAFİNERİSİ MALZEME İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE LİSTESİ 

DOSYA NO 

0154-2000-PRJ-001189/1 
0174-2001-IKH-OO004M 
0654-20004K»M>011SO« 
0664-2000-1KM-OCKB03/I 
0884-20004KM-000906/l 
0524-2001-PRJ-OO0202/I 
068-1-2001-(KM-000011/1 
0354-2001-aAK-000195A 
0654-2001-TKEMN-O000O4/I 
0244-2001 4KM""0O002W 
062-1-2001-1 KM-000031/1 
0624-2001-1KM-O0O0311 
0624-2001-4KM-000031/1 
0624-2001-1KM-000031/1 

0824-20014KM-0O0O31/I 
082+2001-I KM-000031/1 
014-1-2001 -PRJ-000242* 
033-1-2001-BAK-00022M 
0434-2001-PRJ-0001428 
0634-2001 -1 KM-000087/1 
0664-2001-tKM-00034M 
O374-2OO1-IKM-O0OO1M 
0374-2O014KM-0O0019/I 
0374-2001 -J KM-000019/1 
0314-20004>RJ-00112M 
O414-2O01-PRH1O00OM 
0724-2001-IKM-000106/1 
Û214-20014KM-O00O87/1 
O214-2O014KM-O000B7/I 
0214-20014KM-000067A 
0214J0014KM-000067A 
0024-20014KM-000051/I 
0O24-2001-1KM-000051/1 
0024-2001-4KM-O000511 
0024-2001-KM-00O0S11 
0174-2O014>RJ-O0OÛ2O/l 
0654-2001 4KM-000035/1 
0424-20014KM-O0O091/I 
0834-2001-ACM-00019M 
0864-20014KM-000042/1 
0664-20014KM-000042/I 
0014-20014KM-0OO2S1/I 
0724-2001-IKMHOOOISM 
0634-20014KM-000196/1 
0654-20O1-TKEMfM00151/l 
0664-2001-TKEMN-0O0161/1 
O654-20O1-TKEMN-O00151/I 
0144-20O1-PRJ-0O0O26/1 
0444-20014>RJ-0OO01O/l 
0524-2001-PRHM0340/I 
0624-2001-FfU-000321/l 
0174-200İ-PftMM0137A "~ 
0654-2O01-SAV-00018M 
0384-20014KM-00022S/I 
0624-2001 -PRJ-000212/1 
»24-2001-PRJ-0002121 
0314-2001 -PRJ-O00007/I 
0344-20014KM-O00148/I """ 
0234-20014KM-000285/I 
0234-2001-IKM-000234/I 
0354-2001-BAK-000161/I 
Ö784-2O01 -SAV-0003BS/I 
0364-2001-BAK-000266/1 
0664-2001 -İKM-000221 /I 
072X2O01-)KM-0O027M 
0724-20014KM-00027S/1 
0904-2001-1KM-0OO2O1 /I 
0524""200İ -PRJ-00023TM 
0154-2001-JKM-O00293* 
aiS4"-2001-IKM-000253/l 
Ö1S4-20Ö~l4KM-OOO253/t 
0154-2001-IKM-00O2S3/I 
5Ö4-20O1 -PRJ-OOCOOO/I 
0914-2OO1-PFO00013CV1 
OO14-2O01-PFU-OOO223/I 
DO2-I-20Ö1-IKM-0003551 
0024-2001-IKM-00O35U 
»374-20014KM-O0C2SO/I 
B374-20Ö14KM"00025fM 
3374-2001-IKM-00025CM 
0624-2001-PERS-000409/1 
J014-2001-PRJ-O0O431/I 
3024-2001-IKM-000222A 
3444-2001 -PRJ-000394/l 
3804-2001-8HEK-0002B4/I 

MALIN CİNSİ 

KORUK(«xpın«on JOMK) 
GATE, CHECK .BALL VANA 
HIDRANT VANASI İMALATI 
SODYUM HİDROKSİT (SUO KOSTİK) 
HİDROKLORİK ASİT.TEKNtK 
ALÜMİNYUM ÇİMENTO 
SUOKOSTİK NAKLİYESİ 
YEDEK KART 
TRAFİK HIZ KESME RAMPASI 
NAYLON T0R8A.0RTÛ 
BOYA VE BOYACI MALZEMELERİ 
BOYA VE BOYACI MALZEMELERİ 
BOYA VE BOY AO MALZEMELERİ 
BOYA VE BOYACI MALZEMELERİ 
BOYA VE BOYACI MALZEMELERİ 
BOYA VE BOYACI MALZEMELERİ 
m d » > t t n d * lop «tamu yaratan» 
3CX-4-0315141 SERİ N O U I I C 6 EXCAVATOR 
CCTV PARATONER SİSTEMİ 
YAĞLAR.GRESLER 
TOLUEN NAKLİYESİ 
RULMANLAR 
RULMANLAR 
RULMANLAR 
K-8 EKO TOP KANGALLARI İMALATI 
ELK. MOTORLU KOFRA PARÇALARI İMALATI 
KOP ŞEKER 
HORTUMLAR 
HORTUMLAR 
HORTUMLAR 
HORTUMLAR 
CIVATA. SAPLAMA .C/S 
CIVATA. SAPLAMA ,C/S 
CIVATA, SAPLAMA ,C/S 
CIVATA. SAPLAMA ,OS 
MUHTELİF VANA BAKIM ONARIMI 
YAZLIK İŞ ELBİSESİ VE ONLUĞU 
ELEKTRİK MALZEMESİ 
TUR BUN YAĞI 
EMNİYET BOTU 
EMNİYET BOTU 
ALÜMİNYUM LEVHA 
KARTUŞLAR 
TURBÜNYAGI 
TOZ GÖZLÜĞÜ 
TOZ GÖZLÜĞÜ 
TOZ GÜZLÜĞÜ 
EKO TÜP KANGAL İMALATI 
ISITMA - SOĞUTMA SERPANTİNİ 
HK3H ALUMINA CEMENT 
BOYA 
NİPEL İMALATI 
YAZLIK PANTOLON 
C-1201 SEGMAN İMALATI 
F2 SONKAT BOYA 
F2SÖNKATBOYA 
CO BUHAR KAZANLARI İMALATI 
TALAŞLI İMALAT 
CONTALIK LEVHA 
EŞANJOR CONTALARI 
FOXBORO DCS SİSTEM YEDEKLERİ 
GİRİŞ K A R T I " 
2500-C 2S00-E REDUNOANT PLC SİSTEMİ 
SULFİRİKASİT 
MUTFAK MALZEMELERİ 
MUTFAK MALZEMELERİ 
ALFA LAVAL SEP 
DOKUM REFRAKTER HARCI 
BORU BAĞLANTI MLZ 
BORU BAĞLANTI MLZ. 
BOİRU BAĞLANTI MLZ. 
BORU BAĞLANTI MLZ. 
ISI DEĞİŞTİRİCİSİ İMALATI 
KOLON TEPSİ BAĞLANTI PARÇALARI İMALATI 
PASLANMAZ SAC 
SAPLAMA, CIVATA 
SAPLAMA. CIVATA 
RULMANLAR 
RULMANLAR 
RULMANLAR 
BOYA 
ÇELİK PROFİL 
CİVATA SAPLAMA. VİDA 
E-105 TÜP DEMET YETÎİLEMESİ 
REFLETRON" " 

SATIN AUNAN FİRMA 

OK-AY DIŞ TIC. VE PAZ. LTD.ŞTİ, 
VANASAN VANA SAN.VE T l C A ' ş ! 
VANASAN VANA SAN.VEİTC A Ş . 
PETKİM HOLDİNG A.Ş. 
KORUMA KLOR ALKALİ SAN.URÜNLERİ T IC A Ş 
LAFARGE ALÛMINAT ÜRÜNLERI D ıŞ TIC. A Ş T C . 
AKDEMTRNAKLTYATVETC.LTOŞTT" 
GAMA KAZAN TEKNOLOJISI A Ş . 
DOST GÜVENLİK GEREÇLERİ SANAYİ VE TICARE 
EGE PLASTİK AMBALAJ SAN TİC A Ş 
ANPA LTD.ŞTI. 
GÜRSOY BOYA I0MYA SAN. TIC AŞ. 
ÜÇLER BOYA SANAYİ VE TİC LTD. ŞTİ. 
BARIŞ BOYA-AÜ AKÇA (İPTAL ) 
CANİZOLASYON 
HAN İNŞAAT TİCARET ORTAKLIĞI 
ATÜ MÛH.SAN.VE TİC LTD.ŞTİ 
ALPERİN OTOMOTİV SANAYİ TİCARET A 
DAMEKSA.Ş. 
PETROL OFİSİ AŞ . EGE BOL. MÜD 
TETİK NAKLİYAT TIC.SAN.KOLL.ŞTI. 
HAS RULMAN SAN VE TİCARET LTD.ŞTİ. 
YÜKSELİŞ OTOMOTİV SAN VE PAZAŞ 
DERSİ RULMAN 
DESA OTAK SANAYİ VE TİC A Ş . 
OKUTAN TORNA VE KAYNAK ATÖLYESİ" 
MERT GIDA ÜRÜNLERİ AŞ . 
AHMET KAPANCIOGULLARI 
TEKNİK KAUÇUK SANAYİ ÂŞ.(SEL âŞTTC) 
SÖPERIAS SUPERtASTlK KAUÇUK VE PLASTk S 
İLTERİNŞAAT TESİSAT SAN~ÂYTVE TIC.LTD~ŞTT~" 
BERDAN MAKİNA SAN.VE tTc LTD ŞTİ "" 
MA-PA MAKİNA PARÇALARI E N D Ü S T R Î S T A Ş 
lÛrSAL CİVATA TİC. VE SAN A Ş . 
ÇELİK METAL SAN DIŞ TİC. LTD şt l (BOŞ) 
VANASAN VANA SAN.VE T I C A Ş 
OZTUĞ KONFEKSİYON SAN.VE TİC 
BARLA ELEKTRİK ELEKTRONİK 
PETROL OFİSİ A Ş EGE BÖL.MÜD 
ÇhjNGİRÖĞTÜ KUNOURA SAN TİC A Ş . 
ÖZKAN TEKNİK EMNİYET MALZEMELERİ SAN. TİC 
ETİ ALÜMİNYUM A Ş GENEL MÛOÜRLÛĞÜ 
BİLGİMARKET LTD.ŞTİ. 
GULTAŞ TEKNİK H«D.TİCSAN.LtD ŞfT 
İST İŞÇİ SAĞLIĞI TEÇHİZATI SANAYİ VE TİCARET 
ERAT AŞ MAK HIR. SAN. TİC LTD ŞT[ 
MERSAN İŞ GÜVENLİĞİ HIRDAVAT İMALATSANAY 
GİMAS GİRGİN MAK.İMLMONTAJ VE MUH SAN.VE 
REF ISI SAN.TİCLTDŞTİ. 
LAFARGE ALÛMİNAT ÜRÜNLERİ DIŞ TİC. A Ş TİC 
BOYMAN BOYA VE KİM SAN A Ş 
VANASAN VANA SAN.VE fiCAŞ 
GÜNEŞ KONFEKSİYON 
KURNAZ KARDEŞLER. 
GÜRSOY BOYA KİMYA SAN TIC A Ş" " 
JOT UN BOYA FABRİKASI 
•ÂNKAR~AJEKER FABRİKASI 
KURNAZ KARDEŞLER. 
ÖNCÜ TİCARET(NİYAZI ÜNCÜ) 
BURGMANNENÖ SİZDİR SAN VETIC LTD ŞTİ. 
OSD - GENEL SfSTEM DİZAYNI 
GMP TEKNİK ATİUM MUH. SAN "TİC. LTD. ŞTİ 
ELİMKO ELEKTRONİK İMALAT VE KONTROL TİC.L' 

' B A G F A Ş BANDIRMA GÜBRE FABRİKASI A Ş 
ABDULLAH TİCARET (İPTAL ) 
KAHYAOĞLU PLASTİK MAL TİC.LTD 
ALFA LAVAL DIŞ TİC.LTO.ŞTI. 
ZONGULDAK YAT .FİLYOS ATEŞ TUĞLASI, MAKİN/ 
EMOSANEfCUSTRİMALtlC.SANLTD.şfr " 
^İMEDA PAZARLAMA LTOŞtT" 
SEYREK BORU VE MALZEMELERİ TİC A Ş 
ÇEÜKbİRlEK 
GİMAS GİRGİN MAKİML MONTAJ VE MÜKSÂN VE 
DOĞAN TEKNİK METAL SANAYİ VE TİC LTD.ŞTİ.(i 
OTM DOĞAN TEKNİK MET SAN.VE t f c LTD ŞTİ 
ÖZLEM CİVATA 
MA-PA MAKİNA PARÇALARI ENÖUSf RİSİ A Ş 
ENOAŞ ENDÜST R T Y E L E K İ P M A N VE ÖTC*KVffv S 
YÜKSELİŞ OTOMOTİV SAN.VE PAZ A Ş 
HAS RULMAN SAN VE TİCARET LTD ŞTİ 
HAN İNŞAÂf TİCARET ORTAKLIĞI 
TlKSDEMİRTtCARETt. 
MA-PA MAKİNA PARÇALARI ENDÜSTRİSİ A Ş 
GİMAS GİRGİN MAJtİMLMONTAJ VE MÜH SAN VE 
e"~""ÖTEI<NİK~flB8TG£REÇ PAZITÖŞTİ 

TOPLAM 
SİPARİŞ 

3,137,472,001 
5.473,600,00( 
5,270.000,0(X 

626.885,064,001 
81,643,327.801 

> 3,720,000,001 
5,665,000.00i 

13.138.553.501 
6.203.0O0.0CK 
3.324,0O0,00( 

275.000.00t 
174.000,001 

2.5S2.603.2SC 
788.7B0.00< 
4J4,400,00( 
120.600,001 

8,975.000.001 
2.154.650.001 
8.366.031.001 

17,584.987,00( 
2.550,000.001 
2,076,746,00c 

76.000.00C 
ao3.ooo.ooc 

M.ooo.ooo.oa 
2,S»,9O0.00( 
9.240.000,001 

180.000.00C 
1B4.000.0K 

İ 7j9o!obo.ooc 
166.B59.00C 
98S.640.00C 

_ 477.025.00C 
92.184,0S( 

5.901.B60.00C 
19.484,526.62< 
13,64İ"5Ö0.0a 

164.3O0.OOC 
32.428.368.00C 

1.394.250;00C 
28jO3.000.00C 
2C.967.360.0CK 

8,401,47«.52C 
42.0O0.O0C 

L 1,187.446.501 
{37,000,0a 

6,S90.000,OOC 
12,975,022.49C 

7,400,000.001 
T 4,5O4,5OO.O0C 

" S.121.820.0a 
2.134.000.O0C 
2.478.000.00C 
2,189.600,0a 

uoeaooo.ooı 
6.833.479.00C 

20^68.000.001 
2,95».735,00( 
8?7a5.ooo.oa 

, 7.104,081.1N 
2,395.000,0a 

~2.385.bOO.~OOC 
15.479.095.C» 
14,577,622 5 a 

20325O.O0C 
20090000a 
2.221.088.33' 
e,98s.ooo.oa 

8S6,6O0.O« 
885.000.001 
670,600.0a 

Z333.800.O3C 
16.8S»,000,Oa 
5,197,588,721 
2,327,616,0a 

245TM.00C 
2.052,895,0a 

>. 168.188.877 
7^932,0OaO0( 
1. İ 74 .499.8* 
20ÖÖ.OOÖ.0OC 
4,87o~doo.oa 
1,196,880,Od 

"3,575,O00.CW 
11,757,600.001 

- 1 2 9 -

http://2B.03.01~
http://~31.03.01
http://275.000.00t
http://ao3.ooo.ooc
http://28jO3.000.00C
http://~2.385.bOO.~OOC
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2001 

TARİH 

04.04.01 
04.04.01 
0404.01 
04.04.01 
04.04.01 
05.04.01 
05.04.01 
08.04.01 
09.04.01 
11.04 01 
11.04.01 
11.04.01 
12.04.01 
13.04.01 
13.04.01 
13.04.01 
16.04.01 
16.0401 
16.04.01 
16.04.01 
16.04.01 
16.04.01 
16.04.01 
16.04.01 
20.04.01 
25,04.01 
25.04.01 
25.04.01 
2504.01 
25.04.01 
25.04.01 
250401 
25.0401 
25 04.01 
26.04.01 
26.04.01 
28.04.01"" 
2604.01 
27.04.01 
30.04.01 
30.04.01 
01.06.01 
010601 
01.OS.O1 
02.05.01 
02.06.01 
03.0501 
03.05.01 
03.05.01 
03.06.01 
03.05.01 
04.05.01 
04.05.01 
04 05.01 
04.0501 
04.05.01 
O4.O5.01 
07.0501 
07.0501 
07 05.01 
070501 
06 05.01 
09.05.01 
09 05.01 
09.05.01 
09.0601 
0805.01 
10.05.01 
11.0S.01 
11.0501 
11.0501 " 
11.05.01 
110501 
110501 
13.0501 
13.05.01 
1605.01 
17 05.01 
17 0501 
17 0501 
1705 01 
17 05 01 
170501 
1705.01 
17 05 01 
17.05.01 

İZMİR RAFİNERİSİ MALZEME İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE LİSTESİ 

DOSYA NO 

0904-2001-BHEK-00028M 
0844-2001-RM430O24M 
064-L2001-RM-00024M 
OS44-2001-RK-000241/1 
0784-2C01-PERS-000277* 
002J-2001-PRWW>19V 
0314-20014»RJ-000233/I 
0S54-2O014KM4MO335/I 
0734-2001-PRJ^0022« 
0424-2001-BAK-boOI 76^ 
0424-2001-IKM-0002S8/I 
096-I-2001-(K»W!0030M 
0664-2001-IKM-00016M 
054-1-2001-PERS-00033M 
0544-2001-PERS-00033M 
0714-2001-RMYRO-00026» 
O014-2O014KM43001OM 
CB14-20014KM-00010W 
0014-2001-MO4-OD01OM 
0224-20014KM-0004SM 
0444-2001-PRJ-000467A 
0544-2001-PERS-00033M 
0674-2O01-PERS-00O31« 
OB84-2O01-PR4-0OO23M 
0234-2001-IKM-000411/1 
0014-2001 -PRJ-00039»! 
0174-20014KM-M0292A 
0174-20O14KM-OO0282/I 
O174-2OO14KM-OO0282/I 
0864-2001-PRJ-000294/IY 
06S4-2001-TKEMN-000369yi 
07842001 -BAK-00021M 
0764-2001-BAK4M0218/I 
0704-2001-BAK-00O21M 
0174-20014KM-000456/I 
0424-20014KM4K0001/I 
OC+20014KM-000081/I 
0624-2001 -PR J40046CM 
062-1-2001-PRJ4300404/I 
0654-20O1-PR44X)04OOXY 
0714-2001 -PERS-000314/1 
0234-20014KM4MS34A 
0234-20014KM4M0334A 
0724-2001-EBİM-000474/I 
00l4-2W14KM-000440« 
0514-2001-8AK-00042M 
0344-20014KM-00034M 
0374-2001-IKM-000434/I 
O374-2O014KM43O0434/I 
0374-20014KM-000434/1 
0724-S001-BAK-000356/1 
0174-2001-PRJ-000403/l 
0174-2001-PR400047M 
0434-2001 -PR4O00338/IY 
0434-2001-PRJ4M0338/IY 
0434-2001-PR4-000336/IY 
0434-2001-PRJ-000336/IY 
0364-2001 -PR J-000354/IY 
0544-2001-SAV-000408/I 
07S4-2001-PRJ-000360/IY 
0754-2001-PRJ4J0036M Y 
0654-2001-PR4400401AY 
0544-2001 -PERS-000333/l 
0644-2001-PERS-000333/l 
0654-2001-TKEMN-000443/I 
0754-20014KM-000374/I 
0754-20014KM-000374/I 
0744-20014KM-O0O546/I 
BO14-20O1-BAK-OO037B/I 
OS44-2001-PERS-0001 53/1 
0644-2001-PERS-00015» 
0544-20O1 -PERS-000153/1 
0624-2001-PERS-O0O47G/I 
0624-2001-PERS-000476/l 
0214-20014KM-000426/I 
D214-2O014KM410O426/I 
»434-2001-BAK-000272/I 
9154-2O014KM-00O470» 
3154-2C01-MCM-OOO47CM 
3154-20014KM-000470/1 
3154-20014KM-000470/I 
3444-20014>R44)OD30M 
3544-2001 -IKM-00OSS8/I 
3654-2001-PERS-O0OS24/I 
36S4-2O014>ERS-00052« 
3654-2O01-PERS-O0OS24/I 

MALIN CİNSİ 

VKUUoVENOJECt 
LABORATUVAR ÇOTELTİLERİ 
LABORATUVAR ÇOTELTİLERİ 
LABORATUVAR ÇOTELTİLERİ 
BÜRO MALZEMELER) 
SAPLAMA İMALATI 
REFRAKTER MALZEME 
HİDRANT VANASI 
ONDULELISAC 
KONTAKTOR 
ELEKTRİK MALZEMELERİ 
KİREÇ 
S M KLOR GAZI 
İNŞAAT MALZEMELERİ 
İNŞAAT MALZEMELERİ 
TEMİZLİK MALZEMELERİ 
uc.pmHcH. 
•acproNefe. 
PASLANMAZ SAC. ÇUBUK 
ASBESTSIZ SALMASTRA 
ISI DEĞIŞ.TUP DEMETİ YENİLEME VE ONARIMI 
SUNTALEM 
HAŞERE İLAÇLARI 
DRUM İMALATI 
EŞANLOR CONTALARI 
ALÜMİNYUM RULO LEVHA 
GATE. GLOBE VANA 
GATE. GLOBE VANA 
GATE. GLOBE VANA 
MİNİ CEP TIPI ÖLÇÜM CİHAZI 
REFLEKTİF YER BUTONU 
EL ALETLERİ 
EL ALETLERİ 
EL ALETLERİ 
CHECK VANA 
ELEKTRİK MALZEMESİ 
ELEKTRİK MALZEMESİ 
SUALTI VE KARİNA SOYASI 
ARAZOZ TEMİM 
S M L SAVUNMA KURTARMA MALZEMELERİ 
KROM SU DEPOSU 
EŞANJOR CONTALARI 
EŞANJOR CONTALARI 
BİLGİSAYAR YO. 
SAC. PROFİL 
KERESTE MAMULLERİ 
POMPA YEDEKLERİ 
RULMANLAR 
RULMANLAR 
RULMANLAR 
RENKLİ PRİNTER 
HİDROLİK PİSTON MİLİ İMALATI 
KÜRESEL VE CHECK VANA. DİRSEK VE TEPLER 
BİLGİSAYAR VE YAZICI TEMİNİ 
BİLGİSAYAR VE YAZICI TEMİNİ 
BİLGİSAYAR VE YAZICI TEMİM 
BİLGİSAYAR VE YAZICI TEMİNİ 
HAVA KOMPRESÖRÜ 
JİLETLİ TEL 
KAYNAK MAKİNASI 
KAYNAK MAKİNASI 
X IŞINLI PAKET ARAMA SfSTEÜT 
NŞAAT MALZEMELERİ 
NŞAAT MALZEMELERİ 
YANGIN SÖNDÜRÜCÜ 
ELEKTROD 
ELEKTROO 
LASTİK 
PARTEKS SU MAK YD 
SUNTALEM 
SUNTALEM 
SUNTALEM 
MUHTELİF BOYALAR 
MUHTELİF BOYALAR 
HORTUMLAR 
HORTUMLAR 
TELSİZ YEDEKLERİ 
FİTTİNG 
FİTTİNG 
FİTTİNG 
FİTTİNG 
PENCERE TIPI KLİMA 
NORMAL PORTLAND ÇİMENTO 
Ş KIYAFETLERİ 
5 KIYAFETLERİ 
Ş KIYAFETLERİ 

SATIN ALİNAN FİRMA 

ÖNCÖ SAĞLIK ÖRÖMİİRİSARTİC 
ERDEM KİMYASAL MAD.VE LABORATUAR GERE 
NUR MEOİKAL KİMYASAL MADDE VE LABORAT 
MEOTEKAŞ. 
BUKET BAYRAKCILIK 
BERDAN MAKİNA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 
REMSAN REFRAKTER MALZ-SAN VE TİC. A Ş 
NEPSAN4CCMETTİN BİÜÇ VE OĞLU 
KURNAZ KARDEŞLER 
İMGE SAN.ÛRÜN.PAZVE"fiC.LtO.Şf 1 
ALTINEL ELEKTRİK MLZ. SAN. VE TIC. LTD. 
OZTÜRE (KİMTAŞ (KlREÇÇhJK SAN. VE TIC A Ş . 
AKKİM KİMYA SANAYİ VE TİCARET AŞ . 
AHMET KAPANCIOGULLARI 
h-TER İNŞAAT TESİSAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. 
VİKİNC KAĞIT VE SELÜLOZ A Ş . 
TUG DEMİR TİCARETİ. 
OZÇE DEMİRÇELİK 
OOGAN TEKNİK METAL SANAYİ VE TİC. LTD.ŞTİ (ı 
eURGMANN ENO. SIZDIR. SAN. VE TIC LTD. ŞTİ. 
GİMAS GİRGİN MAK.İML.MONTAJ VE MÜH SAN VE 
SEL ORMAN ÜRÜNLERİ 
TÜMER TARIM 
GİMAS GİRGİN MAK.İML MONTAJ VE MÜH SAN. VE 
METAL ASBEST CONTA SANAYİ VE TIC. 
ETİ ALÜMİNYUM AŞ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
GELİŞİN VALF VE MAKİNA SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. 
VANASAN VANA SAN.VE T ICAŞ. 
VASTAŞ-VALF ARMATÜR SAN VE T ICAŞ. 
TİTAŞ TEMSİLCİLİK İTHALAT TIC. SAN. AŞ . 
DOST GÜVENLİK GEREÇLERİ SANAYİ VE TICARE 
ARAL MAKİNA VE TIC. LTD. ŞTİ. 
UYGUNTİN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A Ş 
NEVZATÖRTABAŞ" İZMİR" 
VANASAN VANA SAN.VE TtC.AŞ. 
ALTINEL ELEKTRİK MLZ. SAN. VE TİC. LTO. 
ALTINtŞIK ELEKTRİK VE TİCARET KOLLŞTİ. 
CMP-ATAK BOYA SAN.VE T ICAŞ. 
ZONGULDAK YAT..FİLYOS ATEŞ TUGLASt.MAKIN* 
I.M.S. SAVUNMA SANAYİ VE TİCARET LTİ.ŞTİ. 
YERSU MAK.YD.PAR.SAN.TC.LTD.S_Tl 
BURGMANNIBOŞ) 
METAL ASBEST CONTA SANAYİ VE TİC. 
KETS BİLGİSAYAR İLETİŞİM 
TUĞ DEMİR TİCARETİ. 
ŞAİROGLU AHŞAP ÜRÜNLERİ NAKLİYAT 
KURNAZ KARDEŞLER. 
ENOAŞ ENDÜSTRİYEL EKİPMAN VE OTOMO-TİV S 
YÜKSELİŞ OTOMOTİV SAN.VE PAZ.AŞ. 
ORTADOĞU RULMAN SANAYİ VE TİCARET A Ş 
GENEL SİSTEM DİZAYN AŞ. 
OKUTAN TORNA VE KAYNAK ATÖLYESİ 
AKAL MAKİNA VE KİMYA END. EKİPMANLARI PAZ 
TEMA BİLGİSAYAR TİCARET SAN.LTD.ŞTIIZMIR (S 
PERA BİLGİ İŞLEM ÜRÜNLERİ TİCARET AŞ . 
ASIR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SAN VE TİC LTO.Ş 
PROBİL BİLGİ İŞLEM SAN VE TİC A Ş . 
SARMAK MAK.KOMPRESOR4aOMPA SAN A Ş SAR 
I.M.S. SAVUNMA SANAYİ VE TİCARET LTİ.ŞTİ. 
ALTINEL ELEKTRİK MLZ SAN. VE TİC. LTD. 
YERSU MAK.YD.PAR SAN.TİC.LTD.ŞTİ 
I M S SAVUNMA SANAYİ VE TİCARET LTİ.ŞTİ. 
HAN İNŞAAT TİCARET ORTAKLIĞI 
CAMİ ALTI HIRDAVAT 
BURSAN BURSA SANAYİİ İŞLET. A.Ş_ 
BOHLER KAYNAK ÇUBUKLAR.ELEKTRODLARISAf 
OERLİKON KAYNAK ELEKT.SANA.Ş. 
DOĞUŞ LASTİK VE SERVİS TIC. 
SERMED MÜHENDİSLİK TtC.LTO ŞTİ 
AHMET KAPANCIOGULLARI 
NEJAT TEZOL OĞULLARI ORMAN ÜRÜNLERİSAN. 
ŞAİROGLU AHŞAP ÜRÜNLERİ NAKLİYAT 
CAN İZOLASYON 
LTER İNŞAAT TESİSAT SANAYİ VE TIC.LTD ŞTİ 
LTER İNŞAAT TESİSAT SANAYİ VE TİCLTOŞTt 
TEKNİK KAUÇUK SANA Y İ A Ş (SEL DIŞ TİC) 
ASELSAN ELEKT.SAN.TİCÂ.Ş. 
EMOSAN ENDÜSTRİ MALTİC.SAN.LTD ŞTİ 
GÜRGENLER İNŞ.VE TES SAN.VE T I C A Ş 
SEYREK BORU VE MALZEMELERİ T I C A Ş 
SHtEDA PAZARLAMA LTOŞlT 
KÜTERM MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ. 
BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ A Ş 
ŞENKAL KUNDURA 
ÇERKEZ06LU KUNDURA 
SÜMERHOLDİNG BAYİİ ATEKSTİL SAN V 

TOPLAM 
SİPARİŞ 

2.016,600.001 
298.500.00< 

2,072,033,48: 
1.126.816,10; 
2200.000.OOt 
2.908,600001 
5,015.747.001 
S.401.000.001 
3.961.OOO.OOt 
4.700.000.001 
3,515.600,00t 
5.775.000.001 
5,288.000,0a 

386.300.0» 
3.640.000.001 
2.4S6.0O0.O0C 

115.4O0,CW 
6.324.530,001 
1. S42.833.S0I 
3,095.169.841 
3,750.000.00( 
3225.000.001 
2810.0O0.00t 

16,500.000.00! 
3263,SO0.0K 

22,636,600.001 
e,343,rso.oo( 

621.133.S0t 
2.700,500,0» 

11.217,942.4a 
3.240.301 . 8 » 
2,883.425.43i 
6.420,838.901 
2.187.S80,00t 
4.970.000.001 
2.305.300.001 
2.838.750.001 

12.880.000.00t 
. 14.975.0O0.00t 

5,643282.5» 
5.375.000.0» 
1,190.931,2K 
3.316.S00,00t 
3200.702,4» 
2.640.825.00C 
2.542,500.00! 
4.318.730,00! 

k 2.081.440,87! 
B10.160.00C 
175.376.00t 

3.383,896,54; 
4.780.000,00! 
2.552.073.783 

29.327.803.001 
S45.310.60C 

I 6.971.300.781 
5.750.013.83C 

24.351287.0» 
"18.B26.548,78( 

44.800.00t 
7^50.000.00! 

46.6B7.975.00t 
2,550,000,00t 

910200.0» 
2.062.500,001 
1.310,160.00! 
2.607,038.1 *f 
2,S96.0O0,0a 
3,980.000,00! 

212250,00! 
2.557.708.00! 
3,038200,00! 
2,602.0DO,0a 

107.400.O0t 
1.019.703,40! 
5,255.780,00! 
7,072,730.8« 

416.07S.OOC 
2.252.SOO.O0C 

902.650.00! 
4,540.000.0» 
3.O4O.0O0.0O! 
2,350,000.00! 

~~388.000.0a 
368.000.0a 
4ie.ooo.oa 
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2001 

TARİH 

ıfoi.oı 
17.0501 
22 06 01 
23.06 01 
23.05.01 
24.05.01 
24 05.01 
25.0601 
25 05 01 
2505.01 
25.05.01 
25 0501 
2S.06.01 
2S.06.01 
28.0601 
28.05.01 II 

30.05.01 
3 1 0 5 0 1 ' 
3106.01 
01.08.01 
01.0601 
04.08 01 
05.08.01 
08.08.01 
07.08.01 
08.08.01 
16.06.01 
21.0801 
21.08.01 
22.06.01 
29.08.01 
29.08.01 
29.06.01 
29 08.01 
29.06.01 
3006.01 
02.07 01 
03 07.01 
04.07.01 
04 07 01 
04.07 01 
04.07.01 
04.0701 
05.07 01 
06 07 01 
06.07.01 
17 0701 

" 17.07 01 
17.07.01 
1707 01 
18.07 01 

"İ9.O7.01 
19.07 01 
19.07 01 
1907.01 
19.07 01 
23.07 01 
24 07 01 
27.07.01 
30 07 01 
30.0701 
30.07.01 
30.07.01 
30.07 01 
3O.07.Ö1 
03.0801 
03.08.01 
07.08.01 
08.06.01 
10.08.01 
10.06.01 
10.06.01 
10.08 01 
1308.01 
15.08 01 
16.0801 
20.0801 
23.08.01 
240801 
24.06.01 
27.0801 
27.08.01 
28.06.01 
29.OB01 

İZMİR RAFİNERİSİ MALZEME İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE ÜSTESİ 

DOSYA NO 
065+2001-PER&O00524/I 
065+2001-PERS4X)0624/I 
066+2001 -TKEMN-000177/l] 
062+2001 -PRW0039W 
082+2001 -PRJ-000388/l 
001+2001-IKM-00050M 
001+2001-4KM-O0OSOM 
K1+2001-8AK-00064M 
001 +2001-BAK-000646/I 
082+2001-PRJ-O0056M 
062+2001-PRM00S8M 
066+20O1-TSM-OO0613/I 
072+2001 -IKM-000S32/I 
072+2001-IKM-000632/t 
044+2001-PRJ-00060M 
082+2001 -PRW0030M 
065+2001-TKEMN-000072/I 
O01+2O01-PRJ-00043M 
OS4+2OO1-PERS-O0O619/I 
023+2001-IKM-O00621/I 
023+2001-IK1M00521A 
072+2001-YAT.000414/IY 
072+2001 -YAT-OO0414/IY 
011+2O01-IKM-O0O472/I 
O76+2O01-PfU-000481flY 
076+2001-PRJ-00049WY 
065+2001-PRJ-0004«W!Y 
072+20O1-PRJ-O0O542/IY 
071+2O01-TSM-O00451/I 
035+2001-BAK-OO0S24A 
065-I-2001-TKEMN-00067M 
011-1-2000-1 KM-00117M 
072+2001 -PRW005OCVIY 
072+2O01-PR+OO05O0/IY 
072+2001 -PfUOOOSOtMY 
072+2001 -PRJ-OOOSOO/IY 
072+2001-fHMXX»OUIY 
011+20OW>RJ.O01ieM 
074+200 UKM-000580A 
086+2001-*K»M00631fl 
001 +200CMKM-000&01/I 
01S+2001-IKM-OOOS2M 
015-1-2001-IKM-000B2S/I 
015+2001-IKM-O0O62&11 
074-t-2001-1KM-000588/l 
M1+2001-8AK-000551A 
001+2001-1 KM-000653/1 
0O1+2O01-IKM-O0O8S3/1 
01S+2O00-IKM-00112M 
015+2000-»KM-00112W 
067+2001-PERS-000678/1 
067+2001 -PERS-000678/I 
014-1-2001 -PRJ-000649/1 
017+2001-IKM-000650/I 
317+2001 -IKM-O0OSSM 
017+2001JKM-O0O56M 
017+2001-IKM-00085M 
017+2001-tKM-OOOBSO/l 
083-3-2001-IKM-O0O7 W 
042+2O01-BAK-OO0864A 
035-3-2001-SAK-000715A 
O15+2OO1-IKM-OO07O4/1 
015+2001-IKM-000704/1 
015+2001-IKM.000704/I 
072-3-2001-IKM-OO028V 
072-3-2001-4KU-O0O283/I 
072-3-2001-1 KM-0002834 
052-3-2001-tKM-00085M 
0B6-3-2O01-PFU-O0O8B0/1Y 
011-3-2O01-PRJ-O00723/I 
OS2-3-2001-PRJ-0006*5/1 
01SA-2001-IKM-OO07OM 
023-3-2001-JKM-O0O74M 
023*2001-1 KM-000746/1 
O87+2OO1-PERS-0OOB7M 
091-3-2001-PRJ-00087M 
067-3-2001-PRJ-000824/IY 
035+2001-PRJ-000673/1 

065J-2O01 -IKM-O0O78M 
043-3-2001-PRJ-O00697/IY 
001 -3-2001-PRM00747A 
076-3-2CO1 -PfU4X»74»JIY 
001-3-2O01-IKM-O00eO1A 
001-3-2001-) KM-000601* 
035-3-2001-BAK-O0O788/I 
041-3-2001-BAK-00090M 

MALIN CİNSİ 
İŞ KIYAFETLERİ 
İŞ KIYAFETLERİ 
İTFAİYECİ ELDİVENİ 
BOYALAR 
BOYALAR 
PROFİL, SAC 
PROFİL, SAC 
PtRİNÇ LEVHA 
PİRİNÇ LEVHA 
ALÜMİNYUM BOYA 
ALÜMİNYUM BOYA 
AMONYUM PERSÛLFAT 
YAZİCİ KARTUŞLARI 
YAZICI KARTUŞLARI 
ISI DEĞİŞTİRİCİ TÜP DEMETİ YENİLEME İŞİ 
BOYA 
İTFAİYECİ BARETI 
SAC LEVHA 
VtTRA 
EŞANJÖR CONTALARI 
EŞANJOR CONTALARI 
BİLÖSAYAR-YAZICI SATIN ALMA PAKETİ 
8İLGİSAYAH-YAZICI SATIN ALMA PAKETİ 
C/S BORU 
KAYNAK MAKİ NAŞI 
TESTERE MAKİNAS 
HAVA TOPLU MASKE SETİ 
TOPOGRAFİK ÖLÇÜM CİHAZI 
NUMUNE ŞİŞESİ. 
100 ÜNİTESİ CCS YEDEKLERİ 
MlNtMAX 
BORULAR 
MUTFAK MALZEMESİ 
MUTFAK MALZEMESİ 
MUTFAK MALZEMESİ 
MUTFAK MALZEMESİ 
MUTFAK MALZEMESİ 
BORU 
FORD TRANSİT YEDEKLERİ 
SODYUM HİPOKLORİT.TEKNİK 
CS. PROFİLLER 
BORU BAĞLANTI MALZEMELERİ 
BORU BAĞLANTI MALZEMELERİ 
BORU BAĞLANTI MALZEMELERİ 
İZMİR-ALİAĞA ARASI GÜNLÜK KAMYON SERVİSİ 
YAĞ SIYIRCI KALAS 
PROFİL SAC 
PROFH.SAC 
STEAMTRAP 
ST6AMTRAP 
HAŞERE ZEHİRLERİ 
HAŞERE ZEHİRLERİ 
ISI DEĞİŞTİRİCİSİ KONDENSER TÜP TEMİNİ 
VAHALAR VE PARÇALARI 
VANALAR VE PARÇALARI 
VANALAR VE PARÇALARI 
VANALAR VE PARÇALAR 1 
VANALAR VE PARÇALARI 
[MADENİ YAĞLAR 
ARMATÜR 
KAZAN 9 DCS SİSTEMİ YEDEK MALZEMESİ 
BORU BAĞLANTI ELEMANLARI 
BORU BAĞLANTI ELEMANLARI 
BORU BAĞLANTI ELEMANLARI 
KARTUŞLAR 
KARTUŞLAR 
KARTUŞLAR 1 
TAŞ YÜNÜ 
Ctn k u r u m » , •nınlyrt mö. 
BORU 
REFRAKTER M U . 
BORU BAĞLANTI ELEMANLARİ (REKOR) 
EŞANJOR CONTAL/.RI 
EŞANJOR CONTALARI 
HAŞERE ZEHİRLERİ 
DRAM İMALATI 
POMPA YEDEKLERİ 
CAM TÜP 
İŞ ELBİSESI(KIŞUK) 
TRUNK TELSİZ İSTASYONU RÖLE KABİNİ 
Acü duf v* gAz yıkım* ıparab 
KALINLIK ÖLÇÜM CİHAZI 
SAC. PROFİL C/S 
SAC , PROFİL C/S 
P IC MODÜLE 
KUMANDA MASASI YEDEKLERİ 

SATIN AUNAN FİRMA 
GÜNEŞ KONFEKSİYON 
DOST GÜVENLİK GEREÇLERİ SANAYİ VE nCARE-
GİRGİN LTD. ŞTI. 
DYO BOYA FAB. SAN. VE TİC. A.Ş 
INTERNATIONAL COATINGS PAZ LTD ŞTI (AKZO 
ÖZCE DEMİRÇELİK 
TUĞ DEMİR TİCARETİ. 
ASİL BAKIR ENDÜS. METAL PLA5 SAN TİC.LTD. 
BERDAN MAKİNA SAN VE TİC LTD ŞTİ 
GURSOY BOYA~WMYA SAN. TİC AŞ. 
JÜTÜN" " BOYA FABRİKASI 
ABACI KİMYA LTD.ŞTİ. 
8İLGİMARKET LTD.ŞTİ. 
EGEBİMTES~(H.P> " 
ATÜ MÛH.SAN.VE TİC.LTD ŞTİ 
JOTUN " ""BOYAFABRİKASI 
OK-AY DIŞ TİC. VE PAZ. LTD.ŞTİ, 
TUĞ DEMİR TİCARETİ. 
PEKMAR SANAYİ MAM PAZAŞ. 
BURGMANN ENO. SIZDIR. SAN. VE TİC LTD. ŞTİ. 
METAL ASBEST CONTA SANAYİ VE TİC 
EGEBtMTES (RP) 
PERA BİLGİ İŞLEM ÜRÜNLERİ TİCARET A Ş 
ÇELBOR ÇELİK ÇEKME EORU SAN VE TIC.AŞ. 
ARK KAYNAK MAKİNA AŞ. ' 
UZAY MAKİNA (UZTES MAKİNA) A.Ş. 
T 
SİSTEM BİLGİSAYAR VE TEKN. HİZ. SAN. AŞ. 
ANADOLU CAM SAN. AŞ. (ŞIŞECAM) 
HONEYVVeU OTOMASYON KONT SISTAŞ. 
8KS BASINÇLI KAPLAR SAN 
BORDEM BORU VE ÇELİK ÇEKME SAN.TtCA Ş 
ABDULLAH TİCARET (İPTAL ) 
MAKPA ENOÜST.MUTFAK EKİPMN.SAN.TİC LTD.Ş 
ÇÖZÜM MUTFAK SANAYİ VE TİCARET A.Ş 
İNOKSAN MUTFAK SANAYİ VE TİC A Ş 
İZMAK TURİZM TİC. VE SAN.LTD ŞTİ 
BORDEM BORU VE ÇELİK ÇEKME SAN TİC A Ş 
OTOKOÇ OTOMOTİV TİC.VE SANAŞ. 
KORUMA KLOR ALKALİ SANÛRÛNLERİ TrC.A Ş. 
ÖZCE DEMİRÇELİK 
EMOSAN E JDÜSTRİ MALTİC SAN.LTD.ŞTİ 
ÇELİK 0»RS :K 
GÜRGENLER İNŞ.VE TES.SAN.VE TtCAŞ 
ZEYBEK NAKLİYAT 
Y O L Y A P V A . Ş " " " 

YARGI METAL DEMİR ÇEÜK TİC 
TUĞ DEMİR TİCARETİ. 
FLTER İNŞAAT TESİSAT SANAYİ VE T>", LTD.ŞTt. 
Q»,TUSAN MAKİNE SAN.VE TtCAŞ 
M S AİLAÇ VE MAK. SAN. VE"T»C. LTü." SJf.'" 
IÛM6R TARIM 
BORDEM BORU VE ÇELİK ÇEKME SAN.TİC A Ş 
DENGE TESISAT MALZSAN. 
VANASAN"VANA SAN.VETİCA.Ş 
GELİŞİM VALF VE MAKİNA SAN.VE TİC LTD ŞTI. 
AK TEKNİK END.ÜRSAN.VE TİC. LTOŞTÎ 
EMOSAN ENDÜSTRİ MALTtC.SAN.LTD ŞTI 
PETROL OFİSİ AŞ. EGE BÖL M ÜO 
GESTAŞ/GEMSA AYDINLATMA SAN. VE TİC 
GSD GENEL SİSTEM DİZAYNI 
EMOSAN "ENDUSTRTMAL.TİC "SAN " L T D Ş T ! 
ÇELİK DİRSEK 
GÜRGENLER İNŞ.VE TES SAN.VE TİCAŞ 
BİLGİMARKET LTD ŞTI A 

EGEBİMTES (RP) 
EKİN KIRTASİYE " 
LEVENT İZOLASYON PAZARLAMA AŞ 
rSTS. SAVUNMA SANAYİ VE TİCARET LTI.ŞTİ 
BORDEM BORU VE ÇELİK ÇEKME SAN TICAŞ. 
REMSAN REFRAKTER MALZSAN VE TİC AŞ. 
SYS MÜHENDİSLİK. 
BURGMANN END. SIZDIR. SAN. vE~TİC. LTD ŞTİ 
METAL ASBEST CONTA SANAYİ VE TİC 
KEMPO KİM SAN VE TİC LTD. ŞTİ 
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI AŞ 
ADIM HİDROLİK-PNOMATİK ŞİST SAN VE VC LTD 
BORUCAM LABORATUAR MALZEMELERİ SAN VE 
OZTUĞ KONFEKSİYON SAN.VE TrC. 
ABEL ELEKTRONİK SAN. LTÖ7 ŞTT(IPTAL>" " 
ŞENOL MAKİNA DÖKÜM DANIŞ.SAN VE DIŞ TİC.LT 
NOT ELEKTRİK CİH MÜM İT LTD.ŞTİ. 
MURATSAL BORU VE GENLEŞTİRİLMİŞ METAL SA 
GÜVEN ÇELİK SAN VE TrC.LTD.ŞTt MAK.Y MÜH 
ENTEK TEKNİK MALZ.TEMS.TİCAJ. 
AB8 ELEKTRİK SANAYTA.Ş_ 

TOPUM 
SİPARİŞ 

2.911.850.00C 
35e.aoo.oa 

2,300,000,001 
6,OS7,5O0,O0( 

* 4,155,704,501 
3,134,675,00( 

528,000,001 
8,380 000.0CK 

900,000.00c 
Î,4007ÖOO,00( 
4,124 232.0CK 
4,714,3BO,00( 
2.047,529,1» 

116,878.6» 
3750.000.00t 

19,148.304,00! 
6,618.750,25C 

50.468.600.00C 
52O0.OO0.0OC 
2,363,556.3* 
1,107.500,OOC 
7,735,304.84C 
1.519.434 B4< 
6.221.700.00C 

18.000.000.001 
12,325.000.001 
22.039.974.001 
7,27B,34S.0a 
2,335.404,441 

| 21,057.888,46! 
6,190.000.00c 
9.774.OÛ0.O0( 
4.Z20.000.00C 

I 2,000,000.00c 
1,040,000.00c 
B.141.OOO.0OC 
1,828.000.0a 
6.412.890 OOt 

|_ 8,733,158.617 
8,775,087,20C 
2.25e.eoo,ooc 
1,781,200, OOC 

L 5.4O3.B00.0O: 
1.367.000.00C 

ıı,S28,40o.ca 
6,804,000,001 
5^34.800.00C 
1,737,75O,00C 

" •>2sö,boo,oa 
,298,000,00c 

, 55O,0O0,«lC 
1 ?43.B20,00C 

40, I44.908,1« 
11,:34.000,OOC 
JVs io.ooo.coc 
2,2 8.350.0OC 

~ 7. İ , M2Ö.29S 
4,M 000 OOC 

20,94i tO,0CX 
5,465 »,00( 
6,873,;. 1.6SC 

«eo.sa ooc 
5,580,46C.00C 

lezooo.ooc 
5,565,770,33; 

5S4S9.57C 
2OÎ,600,CW 

8,757 "95O,O0C 
"?,983,991,5S! 

" 18,949.436,68< 
26,500;ÖOO,OOC 

" 10,704.802.88c 
2.342.427,547 
4,115.000,0CK 
6.675,000,001 

15.358.000.001 
1 10,499,363,99: 

28,132,671,82< 
2İ,85V500,Oa 

7257İ588.11! 
6,r«7,500,0â 
6,236,862.04( 
2286T462.50C 
7.490,0ÖC,OOC 
9.52V83603C 
7.522.27Y541 
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2001 

TARİH 
29.08.01 
01.08.01 
04.08.01 
04.08.01 
04.08.01 
04.08.01 
04.08.01 
04.08.01 
04 08.01 
0608.01 
07.08.01 
12.08.01 
1108.01 
12.08.01 
12.06.01 
17.08,01 
18.00.01 
18.08.01 
18.08.01 
18.08.01 
20.06.01 
20.08.01 
21.08.01" 
24.06.01 
25.08.01 
25.08.01 
26.08.01 
26.0801 
02.10.01 

" 0410.01 " 
04.10.01 
05.10.01 
06.1001 
08.10.01 
08.10.01 
08.10.01 
10.10.01 
11.10.01 
11.10.01 
12.10.01 
16.10.01 
2310.01 
23.10.01 
24 10.01 
29.10.01 
31.10.01 
311001 
02.11.01 
2711.01 
27.11.01 
27.11.01 
27.1101 
2712.01 
2712.01 

İZMİR RAFİNERİSİ MALZEME İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE LİSTESİ 

DOSYA NO 
065-3-2001 «0(400652 /1 
O72-3-2O01-IKJW00eSM 

O0l4-2001-(KM-O00«7/I 
024-^20)1 .PRJ4M0622AY 
063^2001-IMMnOBSM 
0854-2001-TKEM>f000471» 
072-3-2001-IKM-00064M 
072-3-2OO1-IKM-O0084M 
072-3-2001-IKM-a)064M 
004-3-2001-PRJ-00063U 
065^-2001-PRJ-00066(VtY 
017-3-2001-IKl«M083M 

O17-3-2O01-IKIM0O«3M 
017-3-2001-IKM-00083M 
017-«001-tKM-00083M 
O11-3J001-W*-O00831/I 
054-3-2001-SAV-O0081U 
0024-2001-IKM-000222Iİ 
0O24-2001-IKM-O00222A 
064-3-2001-TSM-00037M 
0854-2001-PRJ-0007OMY 
C»5-3-2a)1-PR.W00703IIY 
076-3-2001-BAK-OI0BS4/I 
065+2001-PRJ400402AY 
O72-3-2OO1-IKM-OOO02M 
0BO-3J001-PRJ-00O848A 
001-3-2001-IKM-00080W 
0S0^2001-8HEK-00103U 
043*2001-P( tWX087M 
OC-3-2001-BAK40061M 
052-3-2001-PfU400e81il 
001-3^001-f>RJ400832il 
08S*2001-PfU-00081« 
085-3-2001-PRJO00e434 
076-3-2001-aAK-000841A 
07B4-2001-BAK-000841/I 
032-3-20O1-BAK-001O30/I 
035-3-2001-8AK-00090CY 
072-3-2001-PRJ-00068UY 
0654-2001-PfcM00402/IY 
001-3-2001-PftMM088B/l 
OS2-3-2001-PR.H>0104M 
065*2001-PR.M)01084/IY 
001-3-2001-PfU400862X 
0 7 4 * 2 0 0 1 -PRJ401127/IY 
001-3-20014KVWJ01087fl 
ooı-3-200ı-tta«-ooıoe7/ı 
002-3-2001-PRJ-00119« 
037-3-2001-IKM40073M 
O37-3^001-IKM-O0073« 
037-3J001-IKM-00073M 
065*2001-PR^00111WY 
064-3J001-TSM401283* 
084-3-20O1-TSM-001283/1 

MAUN CİNSİ 
YANGIN ARAZOZU YEDEK PARÇALARI 
FİÜZÇAYI 
ALÜMİNYUM LEVHA 
ÇAOR 
MADENİ YASLAR 
TUUIM.PALTO.TEKNİK EMNİYETÇİ ELBİSESİ 
KARTUŞLAR 
KARTUŞLAR 
KARTUŞLAR 
ÖZEL ZİNCİR İMALÂTI 
C»hrtKmt,*m*t*<rt2. 
GATE.BALLVANA 
GATE.BALLVANA 
GATE.BALLVANA 
GATE.BALLVANA 

DİKİŞSİZ SORU 
JİLETLİ TEL 
CIVATA .SAPLAMA, VİDA 
CIVATA .SAPLAMA, VİDA 
LABORATUVAR MALZ 
ARAMA KURTARMA 
ARAMA KURTARMA 
S.TESTERE TEZGAHINA AtT TESTERE ŞERITİ 
CCTV SİSTEMİ MALZEME ALIM 
HİZMET RANZALARI 
YAĞ ALMA DRUMI 
SAC,PROFİL C/S 
GRİP AŞISI 
ELEKTRONİK YED. 
ELEKTRİK MALZEMELERİ 
TAŞ YÜNÜ 
Adi duş vtgOz yıkımı apv ı t ı 
YANGIN HORTUMU 
POLİÜRETAN MEMBRANE BEZİ 
FREZE BIÇAKLARI 
FREZE BIÇAKLARI 
PARTEK BASINÇLI SU MAK. YED 
SİNYAL KABLOSU 
BİLGİSAYAR MLZ 
CCTV SİSTEMİ MALZEME ALIMI 
SAC LEVHA 
DÖKÜM REFRAKTER HARCI 
DENİZ KİRLİLİĞİ TEKNESİ 
ALÜMİNYUM RULO LEVHA 
AMBULANS 
DEMİR ÇEÜK MAMULLERİ 
OEMİR ÇELİK MAMULLERİ 
upUfra imılılı 
RULMANLAR 
RULMANLAR 
RULMANLAR 
BALİSTİK DUVAR KAPLAMASI 
LABORATUVAR MALZEMELERİ 
LABORATUVAR MALZEMELERİ 

SATIN ALINAN FİRMA 
EGEMER OTOMOTİV MERCEOES4ENJ 
ÇAY KURUMU GENEL MÛDÛRLÛĞO İZMİR 
ETİ ALÜMİNYUM AŞ. GENEL MÛDÛRLÛĞC 
EFES ÇADIR VE BRANOACIUK KOLŞTİ. 
PETROL OFİSİ A.Ş. EGEBÖL.MÜD 
KALAFATOÖLU YANGIN SANAYİ A S (GLORIAV 
İZBTMBİLGİSAYAR VE MALZEMELERİ PAZ.LTD.ŞT 
BİLGİMARKET LTD.ŞTİ. 
REM EĞİTİM BÜRO SİSTEMLERİ 
OKUTAN TORNA VE'lÜYNAKATÖLYESr 

URİMEKS 
AK TEKNİK END.ÛR.SAN.VE T C LTD.ŞTİ 
VASTAŞ-VALF ARMATÜR SAN VE TİCAŞ. 
VAMASAN VANA SAN.VE TİCAŞ. 
GELİŞİM VALF VE MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTI. 
BOROEM BORU VE ÇELİK ÇEKME SAN TİCAŞ. 
KÖSEDAĞ TEL ÖRME 
BERDAN MAKİNA SAN. VE TİC LTD.ŞTİ. 
ÇELİK METAL SAN.PAZDIŞ TtC.LTO.ŞTl 
SESA ELEKTRONİK A Ş 
HSM HAST. SAĞ. HİZ. SAN. İÇ VE DIŞ TİC.ŞTİ. 
DAĞCI DOĞA SPORLARI MALZ. LTD.ŞTİ. 
UYGUNUN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A_Ş 
SI9ERTEK 
ORÇEÜK MADENİ EŞYA SANAYİİ 
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. 
TUĞ DEMİR TİCARETİ. 
KARŞIYAKA ECZANESİ 
APEKSAKO VE ELEKTRONİK SAN. 
EGE ELSE ELEKTRİK MAKİNA SAN TİC. AŞ. 
LEVENT İZOLASYON PAZARLAMA AŞ. 
OKUTAN TORNA VE KAYNAK ATÖLYESİ 
OKUTAN TORNA VE KAYNAK ATÖLYESİ 
OPAUTTİC.SAN.LTD.ŞTİ. 
BİLGİNOĞLU ENDÜSTRİ MALZEMELERİ SANAYİ 
SARAÇOĞLU SAN. VE TİC. 
MTU MOTOR TÜRBİN SAN.VE TİCAŞ. 
ÜNİKA-UNİVERSAL KABLO SAN VE TİC. AŞ. 
GANTEK BİLGİSAYAR 
ATLAS GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE TİC. LTD.ŞTİ. 
TUĞ DEMİR TİCARETİ. 
ZONGULDAK YAT..FİLYOS ATEŞ TUĞLASI .MAKİNE 
KALKAVANLAR LTD. 
ETİ ALÜMİNYUM AŞ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
AMBULANS İLKYARDIM SAN TİC. AŞ. 
ÖZÇEDEMİRÇELİK 
TUĞ DEMİR TİCARETİ. 
BERDAN MAKİNA SAN VE TC. LTD.ŞTİ 
ENOAŞ ENDÜSTRİYEL EKİPMAN VE OTOMaTlV S 
YÜKSELİŞ OTOMOTİV SAN. VE PAZA.Ş. 
HAS RULMAN SAN VE TİC. LTD. ŞTİ 
ŞAHİN GÜV. SİS. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. 
MEDTEKAŞ 
NUR MEDİKAL KİMYASAL MADDE VE LABORAT 
TOPLAM 

TOPLAM 
SİPARİŞ 

2,884,138,72 
13,554775,44( 
8.482.320,00( 
7.375,000,0a 

44,951,864,4a 
36,436,550,0a 

136.S50,0K 
8.626^31,00; 
1.139,612,34< 

20.640.000,0a 
i7,ei3^oo,oa 

9Oe.5O0.0CK 

1.866.000,001 
6,1O0,0O0,0Ot 
1^37,500,001 

20,342.674,4a 
26,9».378,12< 

3t4,4O0,aX 
8.714.840.0K 
e.2i2,ooo,ca 
2.358,750,0a 
7,300,850,00c 
5,439,878,50< 

18.B34.444.0a 
5,827,500.aX 

13.758,000.0a 
4.046,385,0a 
7.oas.ax),oa 

20.soo.oa 
9.587,250,0a 

i8.37o.aio.oa 
i6,ooo.a»,oa 
5,375.000.0a 

13,319,497,8a 
/ 4,505.223.23! 

4.4ie.723,aX 
6.066,360,21; 

12.720.000.0a 
19,283.83B,32( 
2,887278.4a 

21.681,673,50 
11,685,000,0a 
81,30S,882,aX 
43.416.000,0a 
26.875.000.aX 
6,647.120,0a 
1,678.540.0a 

ıı.920,a».oa 
K 7.730.842,87; 

851,760,0a 
41.929.CW 

33,329,8ae,S8t| 
2,107,752.08^ 
3.393,450,00(1 

4,71U2B,02»,62«] 

- 1 3 2 -

http://9Oe.5O0.0CK
http://18.B34.444.0a
http://20.soo.oa
http://i8.37o.aio.oa
http://12.720.000.0a
http://26.875.000.aX
http://41.929.CW
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TARİH 
01.02.02 
01.03.02 
0104.02 
01.04.02 
01.04.02 
01.04.02 
01.07 02 
01.09 02 
01.08.02 
oı.ia.ö2 
01.1602 
01.17.02 
0 1 1 7 0 2 
01.17.02 
01.1e.a2 
0 1 2 1 0 2 
01.23.02 
01.24.02 
0128.02 
01.28.02 
02.01.02 
02 04.02 
02.04.02 
02.08.02 
02.07.02 
0215.02 
02.15.02 
02.15.02 
02.1a.02 
0218.02 
02.20.02 
0225.02 
02.27.02 
02.2702 
0 2 2 7 0 2 
02.28.02 
02.28.02 
03.04.02 
03.05.02 
030B02 
03.1102 
03.11 Öt2 " 

" 03.12.02 
03.13.02 
0313.02 
03.1302 
03.14.02 
03.14.02 
03.15.02 
03.15.02 
03.1802 
03.18.02 
03.20.02 
0372.02 
03.22.02 
0372.02 
03.22.02 
0 3 2 2 0 2 
03.25.02 
03.28.02 
0328.02 
03.28.02 
03.27.02 
03.27.02 
03.27.02 
0327.02 
03.27.02 
0402.02 
0402.02 
04.02.02 
04.02.02 
04.03.02 
04.04.02 
04.08.02 
04.08.02 
04.08.02 
04.10.02 
04.10.02 
0412.02 
04.12.02 
041502 
04.17 02 
0 4 1 9 0 2 
04.18.02 
04.28.02 
0426 02 

İZMİR RAFİNERİSİ MALZEME İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE ÜSTESİ 

DOSYA NO 
085-3-2001-IKM-000864/I 
041-3-2001-8AK-OOOW7/l 
088-3-2001-IKM40108M 
000-3-2001-nau-ooıosu 
086-3-2002-GML000063/0 
088-3-2002-GMİ-000064/D 
035^-2001-PRW»11404 
017-3-2OO1-IKM-O0129M 
021-3-2001-TKEMN-000216 
066-3-20014KM-001Î4V 
073-3-2001-IKM40124M 
035-3J001-IKM-O0Û215© 
04*3-2001 -PRJ-001297A 
044-3-2001-PRM»138M 
086-3-20014KM-001342JI 
035-3-2001-BAK-000218O 
073-3-2001-TSM-OOÛ217/D 
035-3-2002-IKM-00081B/D 
06*3-2001 - M M 0 0 8 S M 
084-3-2001-TSM-O011434 
014-3-2001-PRJ400221O 
011-3-2001-PRJ-00022S© 
006-3-2001-IMİ-00124M 
063-3-2002-IKJII-00019M 
086-3-2002-1 KM-000136/l 
0O1-3-2O01-PRJ40022afO 
034-3-20D1-BAK-000218O 
044-3-2001-PRJ40134M 
044-3-2O01-PRJ-0O138M 
064-3-2O02-TSM-O00038JO 
06e-340024KM-00008M 
088-3-20014KM-124M 
>14-3-2002-PRJ-000227A 
014-3-2O02-PflJ4O0227A 
006-3-2002-GMW00284/O 
0653-2O02-tKM-O0O11« 
06S-3-20a2-tKM-00011M 
066-3-2002-GMI-000322A3 
065-3-2002-IKM-000117/1 
004-3-2001-TSM-000109© 
01 5-3-2002-aAK-oooı O M 
015-3-2OO2-BAK-0O01OM 
072-3-2002-IKM-00010M 
001-3-2002-IKM-000296/1 
001 -3-2002-PR J-OOOSSM 
088-3-2002-IKM-000151/I 
042-3-2001 -BAK-0013S1A 
063-3-2002-IKM-000267/1 
015-3-2002-PfLK)0O037/O 
086-3-2002-İKM-65M 
060>3-2002-BHEK-O002»O/l 
006-3-2002-IKM-000033/D 
I72-3-2002-PRJ-000348/IY 
017-3-2002-PRJ-0001İM 
D17-3-2002-PRJ40015M 
017-3-2002-PRMI00158/1 
035-3-2002-8AK-000083/O 
080-3-2002-IKM-0001744 
»2-3-20O2-PRJ-O003O1/I 
03S-3-2002-aAK-0000»«D 
035-1-2002-8AK-000130/D 
0S2-3-2002-PRJ-OO0337J1 
011 -3-2002-PR J-000303A 
011-3-2002-PRJ-000303J1 
011-3-2002-PRJ-000303/I 
I35-3-2002-BAK-00008S/D 
D36-3-2002-BAK-000126/I 
I36-3-20O2-KM-000122» 
052-3-2002-KM-00027M 
052-3-2002 JKM-00027M 
352-3-2002-KM-00027M 
CO5-3-2002-BAK-O0033M 
O4-3-2002-IKM-000827/D 
014-3-2002-PRJ-O0024M 
014-3-2002-IKM-00012SO 
«4-3-2002-TSM-000086C 
«36-3-2002-1 K*MX»206rt) 
M3-3-2002-BAK-OCC034» 
011-3-2O02-IKM-OO0138/1 
>11-3-2002-IK»MX»13a/l 
D06-3-2002-IKM-O0027M 
0O6J-2OO2-IKM-OO0152rt) 
334-3-2002-BAK-000247/D 
BO-3-2002-eHEK-0OOS6lTl 
334-3-2002-IKM-OO0187fD 
D30-3-2002-PRJ-00027HIY 

MAUN CİNSİ 
UKİTAZOT 
ANA DAÛITIM PANOSU 
KİMYEVİ MADDELER 
KİMYEVİ MADDELER 
ANTİOKSIOANT 
ANTIICING 
PLAKAU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ 
GATE.GLOBEVANA 
FIREHOSE 
SÖNMEMİŞ TOPRAK KİREÇ 
ON. FILTER ELEMENT 
VCSTMGHOUSE PROBE 
E-7202 ISI DEĞİŞTİRİCİSİ KOVAN İMALATI 
E-8403 FİN FAN ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ 
AMONYAK GAZI 
TELSİZ YEDEKLERİ 
LABORATUVAR MALZEMELERİ 
TERMCCOUPLE 
HtDROKLORİKASfr 
KROMATOGRAFİ CİHAZININ UPDATE EDİLME: 
FINNEOBASETUBE 
SMLSPIPE 
SUOKOSTİK NAKLİYESİ 
YAĞLAR 
BKX3DE 
CARBON STEEL PLATES 
HAYVttRO TYLER-P 4103 A f i 
E-117 ISI DEĞİŞTİRİCİLERİNİN YENİLENME 
ISI DEĞİŞTİRİCİSİ TOP DEMETİ İMALATI 
SÜLFÜR CİHAZI YEDEKLERİ 
ALÜMİNYUM SÜLFAT 
SUOKOSTİK NAKLİYESİ 
ISI DEĞİŞTİRİCİSİ TÜP DEMETİ YEN VE ONA. 
ISI DEĞİŞTİRİCİSİ TOP DEMETİ YEN. VE ONA. 
CHLORIOETREATERS 

işaaisEsi 
İŞ ELBİSESİ 
FURFURAL 
EMNİYET BOTU 
SÜLFÜR CİHAZI YEDEKLERİ 
FLANŞLI BORULAR 
FLANŞLI BORULAR 
KÜP SEKER 
AL LEVHA 
ALÜMİNYUM RULO LEVHA 
TUZ 
ENSTRÜMAN SİNYAL KABLOSU 
MOBIL RARUS 827 
FITTINGS. MATERIAL 
ATIK KATALIST NAK ALİAĞA İZMİT 
TIBBİ MALZEME 
STRONO ACIDIC CATON EJICHANGE RESİN 
NETvtORK YAZICI 
VANA BAKIM. ONARIM VE TEST İŞLERİ 
VANA BAKIM, ONARIM VE TEST İŞLEM 
VANA BAKIM. ONARIM VE TEST İSLERİ 
ANALİZORYEO. 
S M KLOR GAZ) 
TAŞ YÜNÜ 
ANALİZÖRYED. 
KONTROL VANA YED. 
TAŞ YÜNÜ 
BORUERVV. 
BORU ERW 
BORUERVV. 
200-300-7000 Ü. YEDEKLERİ 
TERMOMETRE 
SPARE PARTS FOR CSI / CPI VALVE 
İZOASYONMAZEMESİ 
IZOASYONMAZEMESI 
İZOASYONMAZEMESİ 
THERMOCOUPLE FLANŞU THERMOVVELL'LEI 
INGERSOLL AND YVORTHNGTON -ORESSER 
KONOENSER TOP TEMİNİ 
TÜPLER 
VİSKOZİTE 
SPARE PARTS FOR 90RG VVARNER MECH.SI 
ELEKTRONİK ALETLER YEDEK PARÇALARI 
KARBON ÇELİK v* GALVANİZLİ BORULAR 
KARBON Ç E L İ K » GALVANİZLİ BORULAR 

SÜLFÜRİK ASİT 
GRANULAR CARBON 
PİSTONLU POMPA YEDEKLERİ 
RÖNTGEN CİHAZI 
PM-8210 A » PERONİYEO. 
SEYYAR VİDALI HAVA KOMPRESÖRÜ 

SATIN ALINAN FİRMA 
KARBOGAZ KARBONDİOKSİT VE KURUBUZ SAW 
BERG ELK.CİHAZLAR1 SAN.TIC.LTD.ŞTI. 
KARBOGAZ KARBONDİOKSİT VE KURUBUZ S A M 
HABAŞ SINAİ-TIBBİ GAZLAR AŞ. 
SCHENECTADY PRATTELN GMBH 
CLARIANTGMBH 
ALFA LAVAL DIŞ TİC.LTO.ŞTİ. 
VANASAN VANA SAN.VE T İCAŞ. 
ANGUSFIRE 
ÖZTÜRE (KİMTAŞ) KIREÇÇİLİK SAN VE T İCAŞ. 
PRO-TEK END.OTM.SİST MAK.MÜH.SN LTO.ŞTI. 
RO0EX INOUSTRIEBEOARF HANOELS GMBH 
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A Ş 
ATÜ MÜH.SAN.VE TIC.LTD.ŞTI. 
HÛRGAZ SINAİ VE TIBBI GAZLAR TİCARET AN< 
ROOEX NDUSTRIEBEOARF HANOELS GMBH 
THOMASSCIENTIFIC 
TERMCCOUPLE 
KORUMA KLOR ALKALİ SAN.ÛRÜNLERİ T İCAŞ. 
rETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER LTD.ŞTI. 
BATtGNOLLES TECHNOLOGIES THERM. 
ETS EASTERN TRAOE SERVICES GMBH 
AKDEMİR NAKLİYAT 
MOBIL OIL TÜRK A Ş EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
TÜRK HENKEL KİMYEVİ MADDELER SANAYIVE TH 
MGO SCHRODER EXPORT 
HAYVVARO TYLER SERVICES LTD. 
ATÜ MÜH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
DESA OTAK SANAYİ VE TİCAŞ. 
R0DEXINOUSTMEBEDARF HANOELS GMBH 
ETİ ALÜMİNYUM AŞ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
AKDEMİR NAKLİYAT 
GIMAS GİRGİN MAK.İML.MONTAJ VE MÜH.SAN.VE 
ISITEK ESANJOR VE MAKİNAİMAUT SAN. 
UOPMIODLEEASTCO 
ZAMAN DİKİM SANAYİİ 
GÜNEŞ KONFEKSİYON 
INT. FURAN CHEMICALS 
ÖZKAN TEKNİK EMNİYET MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞT 
ANTEK INSTRUMENTS LP 
EMOSAN ENDÜSTRİ MAL.TIC SAN.LTO.ŞTI 
ISI-TEK ESANJOR VE MAK. İMALAT SAN. 
MERT GIOA ÜRÜNLERİ AŞ . 
ETİ ALÜMİNYUM AŞ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
ETİ ALÜMİNYUM A Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
KARADENİZ TUZ FABRİKASI 
PETKAB-KABLO SANAYİ VE TİCARET ÜMİTEDŞ 
SHELL İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
CORROTHERM INT. LTD. 
YILDIZ NAKLİYAT 
BİYOTEKNİK TIBBİ GEREÇ. PAZLTD ŞTİ 
ROHM AND HAAS FRANCESA 
AVRUPA GRUP BÜRO SAN. VE TİC LTD. ŞTİ. 
VANASAN VANA SAN.VE T İCAŞ. 
VASTAŞ-VALF ARMATÜR SAN. VE TİC A Ş 
GELİŞİM VALF VE MAKİNA SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. 
AMETEK PREOStON INSTRUMENTS EUROPE 
KORUMA KLOR ALKALİ SAN.URÜNLERİ T İ C A Ş 
LEVENT İZOLASYON PAZARLAMA AŞ. 
PANAMETRICSLTD 
MASONEILANOPERATIONS (ORESSER VALVE) 
LEVENT İZOLASYON PAZARLAMA AŞ. 
BOZOKLAR BORU VE PROFİL LTD.ŞTI. BORUSAh 
SEYREK BORU VE MALZEMELERİ TİC.A Ş 
BORDEM BORU VE ÇELİK ÇEKME SAN T İCAŞ. 
RUEGERSA. 
EPA ENDÜSTRİ PAZARLAMA LTD.ŞTI. 
CPI COMPRESSOR PRODUCTS INT. 
DİNAMİK ISI LTD.ŞTI. 
HAKAN İZOLASYON BOYA 8 YAPI MALZEMELERİ 
LEVENT İZOLASYON PAZARLAMA AŞ. 
EPA ENDÜSTRİ PAZARLAMA LTD ŞTİ 
FLOVVSERVE PUMP OMSlON 
BORDEM BORU VE ÇELİK ÇEKME SAN TİC A Ş 
IHACO HANDELSGELLSCHAFT 
IMALTERHERZOGGMBH 
BVVRP INTERNATIONAL B.V.SEAL DIV.(BKZ DFF01 
F A S . S.PA ITALY 
İLTER İNŞAAT TESİSAT SANAYİ VE TİC.LTO.ŞTİ 
GARANTİ BORU TİC. LTD. ŞTİ. 
HİCRİ ERCtU ASİT NAKLİYAT VE TİCARET ~ '< 
EREL HANOELS-UNO UNTERNEHMENS HANDI 
PERONİ POMPE S.PA 
BAYKARA OZ. SAĞ. TES TIBCİH MLZ. İN VE Ti. A 
PERONİ POMPE S.PA 
HAMAMCIOĞLU MUESS^TİC A.Ş 

TOPLAM SİPARİŞ 
TUTARI (TL] 

813.887.500.001 
201.079.931.reC 

1.400,000.001 
a.eso.ıoo.ax 

78703,985.601 
242,641.584.40! 
177.843.805^21 

6.018.000.001 
33.513,281.101 
10,125.000.001 
6,611.785.31i 

11754,a73.BS< 
28.S00.000.OOt 

7,000.000,001 
11.82S,000.oa 
7,571.54270! 

12,702.182.751 
5,384.082.85' 

211.880,809.001 
12,610.170.OO( 
71.420770.901 
38.193.782.151 

B.415.00D.OO( 
20.013,603.001 
10.085.172.OX 
13,327.838.891 
45.720.781.321 
16780,000,001 

153.000.000.001 
14.104.155.41' 
21,000,000,001 
»,415,000.00i 
1.600,000.001 
8,360,000,001 

428.870,025,27 
5.455.000.001 

18794.000.001 
163,885, » » . O * 
42795.00870Î 
15.778,520.801 

1,480,000,001 
6918.625.001 
9,84a 000.001 
7,381,000.001 
5.808,400.001 

13.440,000,0a 
8.019.000,001 

61758,662.001 
8.038.786.171 

12,677.686,001 
15,631.550.001 
41.878,315.0» 
21,700.640. (XX 
3.108.000,001 
4,78B,000.00( 
7,50B.800.00t 
7.513.308.091 

18.171.643.801 
9.470.000.001 

15,943.207.77< 
10,898,925,391 
22.425.000.001 
7.312.5O0,OtX 

11.178,500.001 
" 17.772,75Öfl(X 

227O3.0S5.95Î 
17.611.980.87! 
5753.388.24; 

853,000,001 
2,121.000.241 
5.850.000,001 

16,058.228.73: 
38.074,354.041 
14.081,700,001 
12,987.338,12! 
10.150.056,401 
19,345,154.15ı 
9,885,368,981 
2,439.300.001 

10.123.000.001 
23.034.107,201 
1 «370,630,51i 
16,448,190,64: 
5,250.000.001 
7.306.143,94! 

25,773.900.92! 
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04.2s.ce 

: =*»» ._ MJ28.02 
Mca.ca 
03 02.02 
fii 02.02 

! OE 03.02 
:• 0£ 06 0? 
I 05.07.02 
j 0S.Ö7 02 
( oe 37.02 

L - » • * « -
i 0S.«.Cİ 

&5.13.02 
05.13.02 
05.1'!.02 
73 1 ıi 03. 

•i; . i .02 
', " ;.D£ 

•:sV7.02 
l'.E.'T.Oİ 
CS.2C.02 

i Ui 20.02 
•! 0i.22.Q21 

I1 55.23.02 
i 05.23.02 ^ 
t «.23.02 
? 06.24.02 
• : . . _ » • ! * « ^ 

05.24.02 
<; 05.24.02 
^ 05J24.02 _J 
[ OS.27.02 
; 0-527 02 

F_ «^02 
5 05.28 02 

0S2&0Î; 
} •- n s s s » 
1 ' " os.ysoi ' " 
i| 05.SJ.02 
i; 05.30.02 

05.31.02 
'; I-.' 31 02 

Ü . : * es 
• 03.51.02 
j M : 1 ! 02 

r-üli-^ S 0 4 3 i K : 
l 03.06 :; 

:.;:,.57 S. 1 
oe.c; . - ' 

; 0107 02 1 

•v:.ı.\c, ; 
,' .:••-. ( .0/ , r 

;"" " ;,i--:Jı j 
j ».12.0.- I 
i M ' , < .02 } 

•06."7 02 I 
• " » 1 7 02' T 

5; '."02 I 
3F;ılî:. H 

o;.-1.12 1 

-•:.:• X "I 
% •',•:! i 
11 M.X • 

»?_isa_4 
,.. :*JIZ- J «:;."« ı 

M.".i.:i ; 
ÛÎ.2Jİ.02. f 
36.27.02 ]" 
OS.27,02 î 
re.:'' ot , 

' K 27,02 f 
' "~İ*77.M 1 

_ •'' ûl 02 T 

•::7.32.02 j 
37.0222 t 
'27.03.52 ! 
;:•- 03.02 1 
07 •:;.; &2 i 

r~ 
i DOSYA NO 
|042-3-2002-BAK-C003S4/ 
0 4 2 - 3 J O O ? - B A K - « & 0 4 3 & ! I 

|C»5-3-20CI2-IKMjQaE19M 
084-3-2002 -PR.İ-00C 1 62JY 
0S2 -3-2002 ̂ n J-«jÜö323fl 

!aK,-«fflCÖ-PRJ-000382/l 
!oaej-2002-GMl-000530ıO 
014-3-2ÛO2-PRJ.O0O18M 
C*44-3-2CW2-PRJ-OClQ244/D 
017-3-2002-PRJ-0003SM 
05*3-2002-1 KllW)00339O 
0S.3J-2OQ2'-JKM-OO0485fl 

İZMİR RArİNERİS! MALZEME 1 

MALİN CİNSİ 
TELEFON KABLOSU 
BARA SİSTEMİ İMALAT VE MONTAJ, 
DERİ CEKET, DERİ YELEK, DERl BASIK 
TAYİN CİHAZI 
EPCKSİ SOYA Tİ!>tgR 
KARlCtA, BOYASI 
REFORMER CATALYST 
KONVEKSİYOI TÜP PAKETİ İMALATI 
SPARE TUBE BUNDLE 
FLANŞLI PİSLİK VITÜCU 
GUSTI ALFREDO &EAR PAR1 a" 
ÛMAOENİ YAĞLAR 

Cta5-3-2032-tKM-OOKİ1JCl OKYGEN ANALIZER 
042-3-2002-BAK-O0CÖ6M 
orîj-2«a-f>£RSM)OosBiyı> 
072-3-2002-PR.MOa0401 *Y 
CH2-3-2tXB-BAK-COÛ03£W 
091-5-20O2-PRJ-000447* 
ft3*-S-20O2-BAKJ30O23M;) 
014-3-2002-1 KM-a0a39<" 

KOMTROl- VE ENERJİ KABLOSU 
XEROX432S NETVıORK YAZICISI 
MAKIMO BAKIM YÖNETİM SİSTEM,1 

ASİTÜAKÜ 
QRAM BOMEE "SHINı 
FUEL-CUL SAY Af. YEMKLERl. 
POMPA YEDEKLERİ İMALATi 

014-3-2OO2-IK!«l-0«384tf POMPA, YEDEKLERİ İMALAT, 
052-.)-2O02-PRj-OO032«0 
072-3- .20O2-EBİM-000577A 
«72 -3-2002 Jf#MawaX* 
085-3-2OQ2-TKEMN-O0O443> 
001 -3-2O02-mj-OCO28M 
Oa5-S-2002-8AK,-ÛOC2»4C 
045-3-2OCO-BAK-0O336M 
Caî-3-2OB2-aAK-O004SStC 
03S-.î-2OX!-PRJ-00<»7WV 
CJ42-3-..2f.O2-a*JK:-C0CrJ«S7/\ 
042-3-2002-BAK-0O055M 
O51-M002-6AK-0004S9* 
33M-2002-İKM-000820/D 

REFRACıTOfi «JlfTERlALS 
REKnATAl*>,X CİHA21 
atLOtSAYAR VE YAZKj.l TEMİN' 
YANGIN TÜPLERİ 
SAC LEVHA 
VANA YEDEKLERİ 
TELEFON SIST YED. 
TK-3013 SEVTı'E CİHAZI YEDEĞİ. 
£x-(3.-w* PRESSURE Swnctı 
TELEFON KA3L0 ŞİST YED 
ELEKTRLK MALZEMELERI 
KERESTE" " " " "" 
KSKİORESSER RANO KOMP.YED 

072-3-2002-İKM-706/I AKT. VE GÜMRÜKLEME IŞLERl 
042-S-2Û02-&K.K.-OO047 M 
C72-3-20O2-EBİM-OOOB0MY 
01A4-2<!C2-IKM-0002S3!/D 
Bı^3.'2002-PRJ-0004iaO 
01 &-S-20G2-PRJ-Û00417/C 
31&.3.20O2-PRJ-0O0417© 
OM.-a-2ooa-a*K-ooo4€2e 
035-3-2002 =*UWKWÖ4« 
0<4-3-2002-W.««JVia« 
044-3-2IXI2-PRJ-a004SM 
368-3-2001 -IKM-0O0S6M 
Ot: ...3-2',/02-PRj-OOOSOI* 

MCC TADİLATLARI 
BILGlSAYAR ÎX3K**İİM VE Y A Z I L I U I 
EXCHANGEfl TUBES 
FLANGJ;. TEE, COUPUhıG 
GATE VALVc 
GATE VAuVE 
SICAKLİK ÖLÇME YEDEĞİ 
LAZERLİ ISI TERMOMETRESİ 
SIYIRICI EŞAKJOR YEDEKLER1 

STYIRICJ EEANJOR YEDEKLERİ 
SOOYUt" HİDROKSİT 
ÇAMOTTLÖLA 

03S..MTOVBAK-CIO17BB 3PARE PARTS FO'H DEkılAC DELAVAL 
• K-3-2052-(Kiyi-WD48M ÖMADEN1 YADLAR 

C62-^2002-aAK-00G«91« i KAYNAK MA-ZEMESl 
o*s-j-2oo2-aij<jjwneM !TEI ,EFON ŞIST, YED 
03P-^20O2-aAK-0OO2S7«3 [T/GTJER tÇ»N YEDEK CİHAZLAR 
035- 3-20CB-aAK<a»a7Cı 
OOM~2DSÜ J KM -occaı«:ı 
oı • -s-îooî-PRj-ûooaöac 
03:W>20C(î-6AK.-00065»! 
072-^ 20O2-! Kİ*-000635/. 
cas-3-aoo2-aAKJXO«7M:' 
03J|-3-2':3C2-ÜAV-OOC«S4.1 
01 'I -3-2İO2-PRİ-00Û47M 
0M-3-2OO2-PRJ.OOC804A 
587-:-2l5ci2>RjİO060s7 
J67'-i-2O02-e>RJ-00O9OM 
X"!~i-2C02-a«X-000*Eâ.l 
•!7S-5-JÎO2-a<Jt-0OKı«Y 
VtW-20M'-eAK-OÛOS14/]Y 
J 7S-3- 2ÖS2-aAK.-MCS 14» Y 
172-7.-2002-JKM^eM 
0384-2002 -i ̂ '3i -00090 7 t 
j^î5oÖ2-"İMöooıeirt j" 

T,«31=R İÇİN '•'EC£< CİHAZLAR 
FLEXİBOX 
PiPES. MATÇF:!/a: A S T U A asî; ?; 
SÛOO UNTELER! YED 
KÜP ŞEKER 
FlAMH D E T E C T O K 
JİLETLİ TEL 
BORU, DİRSEK 
BORU 
SPR.EY' Tjpıj SPRIrJK "" 
SPREY TİPLİ SPRıM' 
SABİ-TELSZ 
EL TESTERE I .AMAS. 
EL TEST'-RE LAMA& 
EL TESTERE JUJİASI 
AWUPA-AL[AıSA KARAYOLU TAS. 
FL£XIBOX 
hS'DROCR" REFR.(ÛNtON FIMSG İ a t i I l S " " , 

»~3-M02-";<£»»-0GÛ54..y EMJ^YET MALZEMELER! 
jss-a-soos-GMl-ooesavc 
X • -0-2002 -IKJ* JJ0074a« 
âi-3-2OÛ2-IKM-0SO331K. 

P-ıPEUNE KOROZYON INHtBlTOR J 
CELTİTSAC, PROFİL 
TÜRBİN 

164-S-200a-aAX.-0005aMO [ . « Ü A U Z Ö R YED 
»E-2-2Oa2-PRJ-00Ö&5MY AYDSNLATUA '/E ISARET^EMİE M A L Z E M E L E » 
Taî-:V;2ftKJ:-lî,^00SSa"'r' ' A Y O N L A T M A VE l$ARETLEME MAjJTEME jERI 
w*;-o-23ia-'wji-o:Kiee7« !POMPA YAT.UK VE FAK CÖKCAHU 
*V^!-200S-T!>M-OOOS7MOYİ 
3 75-2-2002-a*A'-OQ04e*DY 
Kl-3-2OO2-l<M-00O73W \ 

LAflORATl^AR 3 KAZ! 
TEST VE KONTROL CİHAZI 
«R7JMLAF ' 

jai-0-200î-IKM-00073M HORTUMLAR 
Tfi1-3-20aî-BAK-!»0S1« j P ^ T f ORU İZGARA 
Î35-3-2O02 -RRj -OSÖ582JC 
i35-3-2O:,2^>RJ-0ûCe< 1 /rv 1 

CONTROL VALVE 
(AMSth ri-a/J? SİSTEM! 

<MAL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE ÜSTES 

SATİN ALİNAN FİRMA 
ÜNİKA-ÜNİVERSAL KABLO SAN. VE T t A Ş 
TEKNOPAN ELEKTRİK î t e . LTD. ŞTI. 
ORS», DERİ KONFEKSİYON SAN.TtC.LTD ŞTI 

i 
] TOPLAM SİPARİŞ 
| TUTARt (TL] 
! 2,504,585.51i 
' 23200,000.0a 
| 4035S.0O0.0Ot 

SEM LAB. CİH. PAZ SAK. VE T C . LTD ŞTI. | 50,3S6.782.50t 
KAr̂ AT BOYAÜİJıCTiC.VE SAN.AJ. 
XTT UN BOYA FABRİKASı 
UOP UMITEO 
DESA OTAK SANAYİ VE TİC.Aj». 
MUDSON ITALIANA SPA 
VAKASAN VANA SAN.VE T İCAŞ. 

i 15,014,000,001 
9,B5»,a00,O0( 

75,70SJ«,70( 
99,000,000.0a 
5S.696.428.40C 
S.8S2.500.00( 

ROOEXINOUSTRIESEOARF HANDELS GMBH &.î7»,8ie.6i; 
HEKİMCÖLU MADENİ YAĞ LTD.ŞT!. 

' R O O E X INOUSTRlEBEOARFriANDELS ĞM9H 
SURTEL KABLO SANAYİİ AŞ. 
AVRUPA GRUP (XEROX YETKİLİ BAYI I) TIC.LTD Ş 
BOĞAZİÇİ YAZIUM A.Ş 
İNCİ (EXİQE| AKÜ SANAYİİ VE TİCARET A Ş 
"ÖESA OTAK SARAYİ VE TtCA.Şh 
BOP? AND R6UTHER GM9M' 
Ş E N a MAONA DÖKÜM DANIŞ SAN.VE WŞ TİC LT 
KURNAZ KA.7DEŞLER 
RESCOPROOUCST3 
SİBERTEK 
E3EBIMTES (H.P) 
BURSAM BURSA SANAYİİ İŞLET A.Ş 
YARGI METAL DEMİR ÇELİK TİC 
MINDLE/GRINNELL ( TYCO D.S.C . ) 
SENKA ENERJ SAN. VE TİC. LTD. ŞTI. 
MOTHERVlELL CONTROL SYS.LTO 
HCNEYVtLL OTOMASYON KONT.SST A Ş . 
EGE NETSER TELEKOMİNİKASYOiV SANAYİ LTD.Ş 
ALSTOM ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ AŞ. 
DOĞAN ERİŞ (ERİŞ ORMAN ÜRÜNLERİ ) 
DRESSER-RANO S A 
GÖZDE GÜMRÜK MÜŞAVİRLE 
AB8 aEKTRİK SANAYİ AŞ . 
GANTEK BİLGİSAYAR 
IHACO HANOELSGEliSCHAFT 
RACCOHTUBİ S.R.L 
SPIRAX SARCO LIMITED 
IHACO HAN DELSGELLSCHAFT 
THERMOCOUPLE INSTRUMENTS LTD. 
SHRAMA(İNSAN ENERJ.|OAN.- ARAŞTtRMA-ÛRET 
OMAS GİRGİN MAKİML.MONTAJ VE MÛH.SAN T> 
GEÇER MAKJNA SANAYİ İZMİT 
PETKtM HOLDİNG AŞ. 
ZONGULDAK YAT..FİLYOS ATEŞ TUĞLASI.MAKINA 
D6MAG DELAVAL -SIEMENS, 
PETROL OFİSİ A Ş EGE BOL .MDD"" ' " " 
S.F P.E. 
ESEN PLASTİK SAN VE TİC LTD. ŞTI 
YOKOGA,VW EUROP'E 
MC CROMETER 

FLE>:.lBOX JOHN CRANE 
TAD COMMERCIA^E - DA.M4NE 
ABB, ELEKTRİK SANAYİ AŞ. 
MERT GIDA ÜRÜNLERİ A Ş 
FORNEY CORPORATION 
AKSEN METAL ÜRÜNLERİ SAN, VE flc"; TD.ŞTİ 
BÖRDEM BORU VE ÇELİK ÇEKME SAN TİCAŞ. 
EGE YILDIZ PLASTİK SAN. 'VE T İCAŞ. 
DOĞTL!Ş_VANA VE DÛVÜM SANAYİİ TİCARET' LTD.Ş 
SMÜİ>USTSAN TAAH'VETIC LTTJ,"ş-p"."" ~ ' 
ASELSAN ELEKT SAN TlCAŞ. 
ANADOLU MAKNA 
E 
UYGUNTİN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A Ş. 
CDBAN-TUR NAKLİYAT İST. 
F L £ X İ 9 C X JOHN CRANE 
HALDCKTOPSOEAS 
TtTAŞ İŞ ODVENLKÎİ LTD.ŞTt 
THE ASSOCIATED OCTEL COMPA'MY LTD' ENG.A 
TUNCALI DEMİR TİCARET 
FINCANTIERICANTİERI HAVALI ITALY 
ABe ELEKTRİK SANAYİ A Ş 
EEC ENTEGRE BİNA KONTROL SİSTEMLER! A Ş 
TKÎ SAVUNMA SANAYİ 'VE TİCARET LT;.ş-|. 
KURNAZ KARDEŞLER " " 
ALTIUMSA 
PRÜFTECHNIKAG' "~ " " " 
HAMÖkÜÇÛKAŞ 
TEKNİK »CAUÇLIK SANAYİ A . Ş . ( S E L DİŞ TİC) 
ALDEM ÇELİK tMÇ. UAK SAJ-J. VE T C . 
FLOV«ERVE SEREG VANNES S A 1 
SIEMENS CERÖERuS GÜVENLİK S I S T E M L E R . AJ 

5244 » 8 . 8 2 ; 
28,755,203.9« 
4O.8B5.31S.S0C 

1 11,M7J15,7W 
41.019.SZ3.44C 
S3.43S,000,a2C 

8 450,000.00c 
11,948,607.581 

1.200,750,CCC 
7„414.515.00C 

12,079.007^85 
12.743.022.00C 
50,063.518.2* 

I 10.155,000,00t 
23J280.000.00C 

S.S20.748,55C 
279,500,OOC 

" 10.460^43,684 
[ 12.879.882,00C 

8,891,0O0.OOC 
18,«16,3»a.72t 
1U5O.O00.O0C 

h 28.424,788,91! 
32.500.000.00C 

8,474,832,80C 
6.451.500.00C 

'5,83*683.75( 
24,830,508,0» 

7,018,721,53! 
2 7 J 2 7 2 2 9 S , 8 0 C 

S.186.090.00C 
5^36,»3SJ27! 

960.000,OOC 
8,382,800,00c 

' 271,728,3B0,OOC 
23.715,300,00e 
75,382.144 24C 
13.9SO.000.O0C 
5,880J288 732 
5,384,432,11; 
2,141,327,59! 

12,641,511.242 
16,734,901,431 
58,183,755 J2« 
48.948.94», 187 
11,472,000,00c 
18.862,369,37! 
22,400.000 OOC 
13,578,001 «2C 
6,833,511, OOC 

786.800,OOC 
"8,956.7O0,O0C 
ia,575,000,OOC 

280,000,00c 
953,000,OOC 

7.196.192,831 
470.00O,000,[« 

14.961,572.89; 
105,789.841,321 
50,867,681,40C 
39,433,770,37; 

660 000 OOC 
2*200 440 4 » 
10,537.864.2« 

494,049,801 
"10,431,526.8a 

8.830,400.00t 
S3J239.400.70( 
33.564,803,18' 

aei i80,oa 
7,792,500,00c 
5.865.0O0.00C 
S,S64,968,3M 

74.551,004.371 

http://94.2B.Q2
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http://4035S.0O0.0Ot
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07.03.02 
07.06.02 
07.0S.02 
07 06.02 
07 10.02 
07.10.02 
07.10.02 
07.11.02 
07.1102 
07.13.02 
07.10.02 
07 16.02 
0718.02 
07.10.02 
07.19.02 
07.19.02 
07.19.02 
07.19.02 
07.19.02 
07.19.02 
07.19.02 
07.22.02 
07.22.02 
07.24.02 
07.24.02 
07 25.02 
07.2S.02 
072802 
07.26.02 
07.29.02 
07.29.02 
0 7 X 0 2 
08.0102 
0801.02 
0801.02 
08.01.02 
08.02.02 
0802.02 
0805.02 
08.05.02 
080602 
06.06.02 
08.06.02 
06.06.02 
08.08.02 
08.06.02 
08.08.02 
08.08.02 
08.08.02 
06.08.02 
06.09.02 
08.09.02 
08.12.02 
0812.02 
0812.02 
08.1302 
06.13.02 
06.13.02 
0613.02 
06.15.02 
Ö6Î6.02 
08 16.02 
0818.02 
06.18.02 
06.20.02 
06 2002 
06.20.02 
08.20.02 
08.20.02 
06.20.02 
087102 
08.21.02 
06.2102 
06.2102 
08.21.02 
06.22.02 
08.22.02 
0822.02 
0872.02 
06.23.02 
06.23.02 
06.23.02 
06 26.02 

""08.27.02 
08.2702 ] 

DOSYA NO 
066-3-2002-IKM-000867/I 
03î*2002-8AK-000723O 
062-3-2OO2-PRJ-O0O62M 
O44-3-2OO2-BAK-O0OS338Y 
03S*2002-eAK-00a246O 
OOS-3-2002-BAK-00061M 
036*2OD2-IKM-0007S«O 
O11-3J002-4KM-0007S2A 
011-3-2002-IKM-000782A 
071-3-20O2-IKIM0O634A 
011-3-2002-PRJ-000414» 
072-3-20O2-EBİM-O0060M 
064^20O2-TS*W007OWO 
016-3-2002-4KM-00036M 
017-3-2OO2-KM-O0078M 
017-3-2002-»<M-00078M 
017-3-2002-MM-00076M 
O 3 » * 2 O D 2 - B A K - O O O S B I / O 

072-3-20B2-EBta-000833/rY 
076-3-2002-BAK-000732» 
06644002J.KM-9BM 
074-3-2OB4KM-79» 
074-34O12-İKM-791A 
014^200240*000496/0 
017-3-2002-SAK-00093M 
03M-2002-JKVM00647/O 
076*2002-BAK-a>1036/D 
043*2002-BAK-a>064MY 
072-3J002-IKMJJ00754/IY 
06Î-3-2002-IKM-OO0649/I 
063-3-2OÛ2-IKM-000649İI 
O36-3-2O02-1KIMO0e61/O 
001-3-2002-«Oıl-00074W 
024*2002-PRJ4)a>90M 
03S-3-2002-BAK.000878/O 
066-3-2002-GMU)010B«D 
0343-2002-IKM-000757/D 
072-3-2OO2-BAK-O01064/O 
0344-2002-1101-0)0286/0 
072-3-2002-IKM-00080M 
O72*2O024KM-O0a»M 
072-340O2-IKM-O00S824 
072-3-2002-IKM-0006B» 
08S4-2002-IKM-00104VI 
014A2002-PRJ-000446/D 
035-3-2002-8AK-000658/O 
062-3-2002-BAK-00061M 
092-3-2002-BAK-OOOeiM 
O76*2002-BAK-O00798/I 
076-3-2O02-BAM)0O79W 
065-3-20O2-F*UOO08O»/lY 
055-3-2002-PRJ40060MY 
032-3-2002-BAMM0416/D 
072-3-2002-İKM-0O>e31/IY 
072-3-2OO2-IKM-O0OB31/IY 
011-3-2002-PFU-0006SM 
034-3-20O2-BAK-O0OBS8/O 
073*2002 4KM-000621/D 
076-3-2002-8AK-000796/D 
066-3-2002-TSM-0006eO/D 
001-3-2O02-IKM-O0101M 
0154-2002-PRJ-000667/I 
015-3-2002-PRJ-000667/I 
065-3-2002-1KM-000901/I 
024-3-2002-PRJ-001017A 
03S4-2002-IKM-000954/D 
06M-2002-mM-00090M 
0654-2002-IKM-00090M 
OS6-3-2OO2^KM-00090CM 
073-3-2002-IKM-00110» 
03S-3-2002-BAK-000823/D 
03M-2002-BAK-000623© 
035-3-2002-8AK-000710ID 
0S2-3-2O12-PRJ-000962A 
0664-2002-IKJt-OOIOOM 
03W-20O2-IKM-00OOS6/t 
035-3-2002-4KM-000956/1 
062-3-2002-IKM-00102W 
093-3-2002-PRM10087M 
036-3-2002-aAK-ooooee/o 
035-3-2OO2-H<*M)00B32/D 
072-3-2002-PRJ-000966HY 
036*2O02-»Oll-000»32C 
072-3-2002-EBİM-000784AY 
078-3-2OO2-PRJ-Oa>8SMY 

İZMİR RAFİNERİSİ MALZEME İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE LİSTESİ 

MAUN CİNSİ 
ÜKTTAZOT 
TETRA ETİL SAYACI 
K0R0KBEZI 
SPUTKÜMA 
AC TRANSFER SIMTCH 
UEBERT KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI YED 
FLUITEN MEC SEAL 
CSJGLV. BORU 
CS.CLV. BORU j 
DeTERJANfiÂBUN "1 

PIPE 
PAKET PROGRAM 
LABORATUVAR YEDEK PARÇALARI 
STEAMTRAP 
GATE.GL06E. BALL VANA 
GATE.GLOBE, BALL VANA 
GATE.GLOBE. BALL VANA 
909 T/G 4 REDÜKTOR YED. 
PROJEKSİYON 
KESİCİ UÇ 
ATIK KATAÜST NAKAÜAĞA İZMİT 
KASAU KAMYON KİRALANMASI 
İZMİR-ALİAGA KAMYON SERVİSİ 
BRASSEŞANJORTÛSÜ 
CHECKVAL VE TEMİNİ 
FLEXİ80X»J0HNCRANE 
JET AIR HAVALI HORDUK POMPA 
TELSİZ YEDEKLERİ 
UİKROJALUZ) 
YAĞLAR 
YAĞLAR 
NEUMANCESSER (05030 ) 
CEÜKSACPROFR. 
KÖRÜK BEZJ 
9000 û. ANAUZOR YEDEKLERİ 
DIMETHYlDISULFIOE<DMDS) 
NUOVA PIGNONE POMPA YEDEKLERİ 
PROGRAMLAMA CİHAZI 
MG-RANO POMPA YEDEKLERİ (PM-8204) 
TONER/KARTUŞ 
TONER/KARTUŞ 
TONER VE KARTUŞLAR 
TONER VE KARTUŞLAR 
DERİ CEKET 
CASTIRON TUBES 
KONTROL VANA YED 
TÜRBİN İZOLASYON MALZEMELERİ 
TÜRBİN İZOLASYON MALZEMELERİ 
PAFTA / KILAVUZ 
PAFTA / KILAVUZ 
YANGIN İHBAR VE PATLAYICI GAZ PANELİ 
YANGIN İHBAR VE PATLAYICI GAZ PANELİ 
RÖMORKÖR 3-4 YEDEKLERİ 
YAZOFOTOKOPİ 
YAZİCİ/FOTOKOPİ 
BORU 
PM-9301 A f i YEDEKLERİ 
COALESCER ELEMENT 
PNEUMATICSTOPPERS 
GSK-19 
ALÜMİNYUM LEVHA 
SUP-ONFLANS 
SUP-ONFLANŞ 
HAVLU-TERÜK 
H-8402 YEDEKLERİ 
FOXBORO YEDEKLERİ 
KIŞ İŞ ELBİSELERİ 
KIŞ İŞ ELBİSELERİ 
KIŞ İŞ ELBİSELERİ 
FİLİZ ÇAYI 
KONTROL VANALARI 
KONTROL VANALARI 
PROBE 
SENTETİK SONKAT BOYA 
SOOYUM KARBONAT 
MANOMETRE. BİMETAL TERMOMETRE 
MANOMETRE. BİMETAL TERMOMETRE 
İZOLASYON M A L İ 
DRUM İMALATI 
ANALİZORYED. 
SPARE PARTS FOR MASONEILAN INSTRUMEI 
ARŞİV PROGRAMI 
SPARE PARTS FOR BORG VHARNER MECH.SE 
MUHT.EK.GISAYAR VE YEDEKLERİ 
PNOMATİK BETON KIRICI TABANCA 

SATIN ALİNAN FİRMA 
KARBOGAZ KARBONDİOKSİT VE KURUBUZ SAN/ 
BOPP AND REUTHER GMBH 
OK-AY 
KLİTERM MÜHENDİSLİK LTO.ŞTI. 
INVENSYS SYSTEMS ITAUA S.PA 
EKA TİCARİ VE SAN ÜRÜNLER PAZA.Ş. 
FLÜTTEN ITALY 
SEYREK BORU VE MALZEMELERİ TICAŞ. 
GARANTİ BORU TİC. LTD. ŞTİ. 
DMO DEVLET MALZ.OFİSİ BÖLGE MO LÜĞÜ 
ALLOY PIPE METAL GMBH 
YÖNSİS BİLGİSAYAR SfSTCMLERf SAN. TtC. LTD~': 
THOMAS SOENTIFIC 
ILTER İNŞAAT TESKATSANAYI VE TİC.LTD.ŞTİ 
VANASAN VANA SAN.VE TICAŞ. 
EMOSAN ENDÜSTRİ MALT1C.SAN.LT0 ŞTİ 
VASTAŞ-VALF ARMATÜR SAN.VE TICAŞ. 
FLENDER GRAFFENSTAOEN SA 
EGEBİMTES (HP) 
COOPERCOVVER 
YİLDİZ NAKLİYAT 
DORUK NAKLİYAT 
AS NAKLİYAT 
TPS TECHNITUBE ROHRENYVERKE GMBH 
VANASAN VANA SAN.VE TICAŞ. 
REXİB0X JOHNCRANE 
HYTORC-S 
SETKOM İLERİ TEKNOLOJİ ÜRÜN. SAN. VE TİC. A 
ASPER LTD. ŞTİ. (BAY PERDE ) 
MOBIL OH. TÜRK AŞ . EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
PETROL OFİSİ AŞ . EGEBOLMUD. 
NEUMAN8ESSER ITAUA S.R.L 
YARGI METAL DEMİR ÇELİK TİC 
OK-AY 
AB8INSTRUMENTATION S.PA. 
ELFATCCHEM (ATOFINA) 
NUCVO PIGNONE 
SIEMENS AG 
INGERSOLL-DRESSER PUMPS (FPD) 
REM EĞİTİM BÜRO SİSTEMLERİ 
BA.GİMARKETLTD.ŞTI. 
REM EĞİTİM BÜRO SİSTEMLERİ 
BİLGİMARKET LTDŞTI. 
ORSA DERİ KONFEKSİYON SAN.TİC LTD. ŞTİ. ~ " 
BY-CAST 
EMERSON PROCESS MANAGEMENT 
ISI TEKNİK KOMPANSATOR YALITIM SİS.SAN.VE T 
OMEGA MAKİNA KİMYA SANAYİ VE DIŞ TİC. LTD ! 
UYGUNTİN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A Ş 
E ^ T E K N I K İ T O . ŞTİ. 

TtTAŞ IŞ GÜVENLİĞİ L T D . Ş T T 
ARASTA ELEKTRİK MEKANİK TEKNİK İNŞAAT MAL 
MAK (CATERPILLAR) MOTOREN GMBH 
AVRUPA GRUP BÜRO SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
SISKOM KOMPÜTER VE KOMİNİKASYON SİSTEML 
ÇELBOR ÇEUK ÇEKME BORU SAN.VE TICAŞ. 
ERCOLE MARELU S A 
VVARNERLEVVtSGMBH 
ROOEXINOUSTRIEBEDARF HANOELS GMBH 
CHEVRON COMPANY BKNZ DFC0219 
ETİ ALÜMİNYUM A Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
EMOSAN ENDÜSTRİ MAL.TİC.SAN.LTD.ŞTİ 
MAS MAKİNA İMALAT SAN İTH.İHR.TİC LTO.ŞTt 
'ûZDİLEK FABRİKASI TEKSTİL SANAŞ. 
CKAY • - - • - • • - • • • - - -
INVENSYS SYSTEMS ITAUA S.PA 
EVRİM TAAHHÜT TİCARET (IPTAL^ 
GÜNEŞ KONFEKSİYON 
OZTUĞ KONFEKSİYON SAN VE TİC 
ÇAY KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR 
MASONEILAN OPERATIONS (DRESSER VALVE) 
VALTEK (FLOVVSERVE S A S ) 
EMERSON PROCESS MANAGEMENT 
GORSOY BOYA KİMYA SAN T C AŞ 
SOOASAN A Ş 
TEMPA TEKNİK MALZ.MÛM.SAN.VE TİC.LTO ŞTİ. 
ISISAN TEKNİK MALZEMELERİ TİC. VE SAN.LTD.Ş 
HAKAN İZOLASYON BOYA 4 YAPI M A L Z E M E L E R T 
DESA OT AK SANAYİ VE T ICAŞ 
PACPETROLEUMANALYZERCOMPANY L.P US 
MASONEILAN 
BİMSER ÇÖZÜM DANIŞMANLIK TİC.LTD.ŞTİ 
FLOVVSERVE BVMIP INTERNATIONAL B.V. 
PR08İL BİLGİ İŞLEM SAN VE TİC AŞ. 
ATLAS COPCO MAKINALAR1 İMALAT A Ş TÜRKİYE 

TOPLAM SİPARİŞ. 
TUTARI (TL] 

498.841.000.00 
8.777,829,401 
8.632,006,02) 

12.900.000.001 
26.143,470.06; 

S.840.0X.00( 
24.404.9S7.0a 

3,515,000.0a 
19.016.750.0» 
12,S90,000.00( 
53,872,190.8* 
8710.754.0» 

11.647.52173! 
26.061,540,0» 

4.722,000,0a 
10300.000.001 
15.060,000,0a 

228,879,890,0a 
6,832.252 J3( 
6.082,031,141 

16.910,600.aX 
22.000,000.0a 
12.460.000,0a 
32.184,412,18; 

ıo,S2i,ooo,oa 
16,829.775.73-
6,687.549,681 

24.599.364.721 
7.7Q2.500,0a 
2.711,320.0» 

19,12S,169,7« 
186.886.191.541 

6.601200.001 
9730.670.47t 

10.197.732,80. 
91.000,000,«X 
58.940,100,4a 
11.094.3S3,32( 

133,190,73O.99< 
2.152.652.001 
7777,400.0» 

654.011,6« 
8.800.960,OK 
5.192.000.00C 

357710.601,05i 
10.138,674.0a 
3.17S.000.00( 
6.047,400.0» 
3.121. i5o,oa 

21,»S8.143.98( 
36.493.573.99> 

'. 277723,44879! 
109,435,913,14. 

3.600,0O).0a 
10.17s.000.0a 
21.729,000.0» 
10.186,742,581 
20,163.750,391 

6.424,346.24< 
16,329,203.75i 
21,442,300.0a 

660.000,0a 
ıo,080.ooo,aa 
ı ı , ı İ5 .ooo.oa 
12,631.500.0» 
11.807.066.041 

300,000.0» 
2.700,000,0» 

18.0O275O0.0a 
9.8297S9.26( 

11.834.545.421 
21.90S,995.74< 
44.166,364.0» 
SOOO.OOOOOt 
6,373,000,0a 

343.000,0» 
1 5.727.000.0a 

6,426.000,0» 
22.600.000.CW 
15.797.439.05i 
7768,266.73) 

25.soo.ooo.oa 
89.768.557,43: 

148,470.52524. 
6,311.000,0» 

135-

http://24.404.9S7.0a
http://9730.670.47t
http://36.493.573.99
http://10.17s.000.0a
http://22.600.000.CW
http://25.soo.ooo.oa
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2002/4 

TARİH 

06.28.02 
0828 02 
08.28.02 
08.28.02 
08.2t.02 
08.02.02 
08.04.02 
08.04.02 
06.04 02 
0 8 0 8 02 
69.0602 
09.09 02 
09.09.02 
09.11.02 
09.12.02 
0913.02 
0913 02 
0916.02 
09.17.02 
09.16.02 
09.1802 
09.19.02 
» 2 0 . 0 2 
0923.02 
0923 02 
09.2402 
09.2502 
092502 
0828 02 
0626 02 
09.26 02 
09.26.02 
09.28.02 
0927.02 
092702 
09.27 02 
0030.02 
09.30.02 
09.30.02 
1001.02 
10.02.02 
1Q.02.02 
10.03.02 
1004.02 
1004.02 
100702 
1007 02 
1007.02 
1008.02 
10.09.02 
1009.02 
10.09.02 
1009.02 
10.10.02 
10.10.02 
10.10.02 
10.11.02 
10.15.02 
10.1502 
10.15.02 
10.15.02 ""' 
10.15.02 
10.16.02 
10.18.02 
10.22 02 
10.23.02 
10.24.02 
10.25.02 
10.25.02 
10.25.02 
10.25.02 
10 30 02 
10,31.02 
10.31.02 
10.31.02 
10.31.02 
11.03.02 
11 04 02 
11.04.02 
11,04.02 
11 04.02 
11.04.02 
11.04.02 
11.05.02 " 
1108.02 
11.06.02 

İZMİR RAFİNERİSİ MALZEME İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE LİSTESİ 

DOSYA NO 
023-3-2002-IKH-000803* 
035-3-2002-BAK-000684/D 
03S-3-2002-BAK-00091M 
035-3J0O2-aAK-0CO947/D 
K1-3-20Û2-PRJ-00O98O» 
043-3-2002-PRJ-000863/IY 
042-3-2OÛ2-PRJ-0O0911A 
086-3-2002-SAV-0010B(VI 
075-3-30Û24KM-00115M 
063-3-2002-IKIK-001093^ 
063-3-2OO2-IKM -001093/1 
M1-3-2O02-PRJ-O012O4fl 
034-3-2002-tKM-00072aC 

038-3-2002-IKM-OOOeeAO 
032-3-2O02-8AK-0O119O4 
011 -3-2002-tKM-OOIOOM 
035-3-2OO2-IKM-0OD964/D 
C35-3-2O02-İKM-0O0B35/D 
035-3-2OC2-1KM-001060/D 
0S3-3-2002-IKM-000823O 
073-3-2OO2-PRJ-001251/I 
067-3-2OO2-PERS-00107M 
066^-2OO2-GMI-001272/D 
043-3-2002-BAK-001016/IY 
065-3-2O02-SAV-001162/IY 
X1-3-2002-IKM-001152/1 
011-3-2002-PRJ-00064M 
O38-3-2002-IKM-001268* 
011-3-2002-PRJ401212/I 
017-3-2O02-) KM-00114W 
017-3-20O2-IKM-O01140A 
017-3-2O02-KO4-00114071 
017-3-2O02-IKU-O0114W 
015*20D24KM-001159* 
015-3-2002-4KM-00115» 
0354-20Û2-BAK-000851/I 
034-3-2002-IKM-0010B» 
034-3-2002-IKM-0010B3/I 
0643-2002-TSM-001130/I 
366-3-2002-1 KM-000801/1 
03S-3-2OO2-IKM-000943rt3 
035-3-2002-IKM «11096© 
051-3-20O2-BAK-001197/1 
063-3-2OQ2-)KM-00120y 
073-3-2O02-IKM-000897/D 
001-3-2002-IKM-00120V 
001-3-2002JKM-00120B/I 
001-3-20C2-PRJ-00121M 
338-3-2002-IKM-001144/D 
O52-3-20O2-PRJ-000747/D 
364-3-2002.TSM-OO0917/D 
064-3-20O2-TSM-001130/1 
376-3-2002-8AK-00114» 
017-3-2OO2-IKM-0O1210/I 
017-3-2002-IKM-0D1210/I 
Û35-3-2OO2-IKM-0O1098X3 
35S-3.2002-PRJ-000403/DY 
044-3-2002-PRJ-001048/I 
)78-3-2002-8AK-001145/1 
076-3-2002-BAK-00114M 
076-3-2O32-eAK-00114V 
076-3-2002-eAK-00114W 
001-3-2O02-IKM-00128W 
086-3-2002-1 KM -001149* 
066-3-2OO2-GMİ-O01417/I 
036-3-2002-IKM-001294/0 
066-3-2OO2-IKM-001223/I 
011-3-2002-PRJ-001227/I 
015-3-20O2-PRJ-O0122M 
015-3-2O02-PRJ-00122M 
042-3-2002-BAK-000472/IY 
KS-3-2O02-IKM-000e77/l 
017-3-2OO2-IKM-0O114O/I 
)72-3-2002-EBlM-001233/IY 
072-3-20a2-£BlM-001233/IY 
072-3-2OO2-EBİM401233/IY 
O35-3-2O02-BAK-O01194C 
001-3-2002-PRJO01238/1 
014-3-2OO2-PRJ-OO12O9/D 
335-3-20Û2-BAK-001118© 
CBS-3-2002-IKM-001101/D 
B36-3-2002-IKM-OOOS35/D 
B42-3-2OCB-8AK-0O1057/D 
oee-3-2002-iKM-ooo928n 
302-3-2OO2-IKM-O01281A 
302-3-2002-IKM-001281A 

MALIN CİNSİ 
AseesTü / ASBESTSI* CÖNTALIK LEVHA 
A N A U Z O R Y E D . 

FOXBORO MONİTÖR MONTAJ PARÇALARI 
VİBRASYON PROBU 
OÛKÛM REFRAKTER HARCI 
FİBER SCOBE 
GÜÇ KABLOSU 
KIŞLIK PANTOLON 
KAYNAK EUEKTRODU 
YAĞLAR 
YAâLAR' 
LAMA, PROFİL 
9000 0 l-CMORTHINGTON POMPA YED. 
D-RANOMORTHINGTON STEAM TÜRBİNE 
RÖMORKÖR 3-4 YEDEKLERİ 
CS. BORU 
OKSİJEN ANALA YZER YEDEKLERİ V * S T 1 N » 
BROOKS YEDEKLERİ 
CONTROLVALVE 
MOBIL RARUS 827 OR EOLKVALENT 
ONDÜLEL.ISAC 
HAŞARE İLAÇLARI 
ANTIIC1NG 

ASELSAN T4415 TRUNK TELSİZ 
ARAÇ ALTI İNCELEME CİHAZI 
ÇELİK SAC 
BORU. DİRSEK 
U-9000 BURGMAN MEK SEAL YEDEKLERİ 
BORU 
GATE, CHECK.BALL VANA 
GATE, CHECK.BALL VANA 
GATE, CHECK.BALL VANA 
OATE, CHECK.BALL VANA 
BORU BAĞLANTİ MALZEMELERİ 
BORU BAĞLANTI MALZEMELERİ 
HONEYVVELL 0CS YEDEKLERİ 
POMPA YEDEKLERİ İMALATI 
POMPA YEDEKLERİ İMALATI 
ÇÖZELTİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER 
HAVLU-TERLİK 
CONTROLVALVE 
KONTROL VANASI YEDEKLERİ.ITALY VALVE 
İNŞAAT MALZEMELERİ. 
MADENİ YAĞLAR 
JETA1FİUTRESI 
ÇELİK PROFİL 
ÇELİK PROFİL 
RULO LEVHA 
BORG WW»NER/FLOWSERVE MECH.SEAL 
SECONOARY SEAL COMPONENTS 
LABORATUVAR MALZEMESİ 
ÇÖZELTİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER 
"ÇAKMA ANAHTAR-
ŞİBER. KÜRESEL VANA 
ŞİBER. KÜRESEL VANA 
HUOVO PIGNONE KONTROL VANALARI YEDE 
HRE FIGHTING VEHICLE 
SYIRICI EŞANJÛR YEDEKLERİ 
MUHTELİF EL ALETLERİ 
MUHTELİF EL ALETLERİ 
MUHTELİF a ALETLERİ 
MUHTELİF EL ALETLERİ 

ALÜMİNYUM EVHA 
ALÜMİNYUM SÜLFAT 
SOĞUTMA SUYU KİMYASALLARI 
CM-8202A/B/C VALF YEDEKLERİ 
SÖNMEMİŞ TOPAK KİREÇ 
BORU 
3İRSEK. FLANŞ. COUPLING 
DİRSEK. FLANŞ. COUPLING 
3AÖIT1M PANELİ 
YAĞLAR 
GATE, CHECK.BALL VANA 
»LGİSAYAR, YAZCI.STYLUS PHOTO 
»LGİSAYAR. YA2JCI.STYLUS PHOTO 
ÜLGİSAYAR, YAZICI.STYLUS PHOTO 
M00 PSA Ü. KELEBEK VANA. 
SAÇ LEVHALAR 
CONDENSER TUBES 
PLC SİSTEM YEDEĞİ 
SPARE PARTS FOR MELES - JAMESBURY 
LUBRlOUtP/MANZEL CM-9202A/B/C 
EX-PROOF AYDINLATMA CİHAZLARI 
ANTHRACITE 
C1VATASAPLAMA 
CIVATA, SAPLAMA 

SATIN ALINAN FİRMA 
MAKTEK MAKİNA TEKİNİK EKİPMAN LtD.$Tİ. 
HOBRE INSTRUMENT 
GSO - GENEL SİSTEM DİZAYNI 
BENTLY NEVADA 
ZONGULDAK YAT..FİLYOS ATEŞ TUĞLASI.MAK.M/ 
MEGA ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ SAN VE TIC.A Ş. 
OEMİRER KABLO AŞ.(DEMTAŞ) 
GÜNEŞ KONFEKSİYON 
KAYNAK TEKNİĞİ SAN.(AS KAYNAK) 
MOBIL OH. TÜRK A Ş EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
PETROL OFİSİ Â.Ş.' EGE BOL. MÜÖ 
TUG DEMİR TİCARETİ. 
INGERSOLL DRESSER PUMPS (FPD) 
ORESSER-RANO 
MAN TÜRKİYE AŞ. 
ÇELBOR ÇELİK ÇEKME BORU SAN. VE TİCAŞ. 
CHEMİE-UND TECHNİSCHER HANDEL 
EMERSON PROCESS MANAGEMENT 
VALTEK ( FLO*VSERVE S A.S ) 
ULTRACHEM INC. 
KURNAZ KARDEŞLER 
TÛMER TARIM 
CLARIANTGMBH 
ASELSAN ELEKT.SAN.TICAŞ. 
I.M.S. SAVUNMA SANAYİ VE TİCARET LTİ.ŞTİ. 
YARGI UETAL DEMİR ÇELİK TİC 
GARANTİ BORU TİC. LTD. ŞTİ. 
BURGMANN END. SIZDIR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
GARANTİ BORU TİC. LTD. ŞTİ. 
GEUŞİM VALF VE MAKİNA SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. 
VASTAŞ-VALF ARMATÜR SAN.VE TİCAŞ. 
VANASAN VANA SAN.VE TİC A Ş . 
EMOSAN ENOOSTRJ MAL TIC.SAN LTD.ŞTI 
MAS MAKİNA İMALAT SAN.İTH.İHRTİC LTD.ŞTI 
ÇELİK DİRSEK 
HONEYWELL OTOMASYON KONT.SİST A Ş 
GEÇER MAKİNA SANAYİ İZMİT 
AN-TA MAKİNA VE TİC. LTD ŞTİ 
MEDKON TIBBİ VE KİMYEVİ MALİ TİC VE PAZARI 
DURU PAZARLAMA ITR.SAN VE T lC l tOŞT l . 
NUOVO PIGNONE 
ITALVALVS.N.C. 
NEJAT TEZOL OĞULLARI ORMAN UR. SAN.VE TİC 
ROM MADENİ YAG VE KATIKLARI SAN TİC VE NAK 
WARNER LEVMS GMBH 
A KAMİL OL TULU METAL SAN. VE TİC. 
TUâ DEMİR TİCARETİ 
ETİ ALÜMİNYUM AŞ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
FLOVVSERVE FLOVVSOL DIV 
EME3CCO B.V ENG. 
KU4BLEKONTES 
ERDEM KİMYASAL MAD.VE LAB GEREÇLERİ SAN. 
NEBİOGLU END.MLZTİC VE SAN A Ş 
VANASAN VAKA SAN VE TİC A Ş 
SEYREK BORU VE MALZEMELERİ TICAŞ 
NUOVO PIGNONE 
ROSENBAUER INTERNATIONAL 
OKUTAN TORNA VE KAYNAK ATÖLYESİ 
GÜLTAŞ TEKNİK HIRD.TİC SAN.LTD.ŞTİ. 
UYGUNTM MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A Ş 
IZELTAŞ EL ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ. 
NEBİOGLU END.MLZ.TtC.VE SANA Ş. 
ETİ ALÜMİNYUM A Ş GENEL MÜOÜRLÜĞÜ 
DOSTEL ALÜMİNYUM SÜLFAT SAN A Ş 
TÜRK HENKEL KİM. MADDELER SANAYİ VE TİCAF 
DRESSER-RANOS.A. 
OZTÜRE ( KİMTAŞ ) KİREÇCİLİK SAN VE TİCAŞ. 
ÇELBOR ÇELİK ÇEKME BORU SAN VE T İCAŞ 
EMOSAN ENDÜSTRİ MAL. TİC SAN LTD ŞTİ 
ÇELİK DİRSEK 
BERG ELK.CİHAZLARI SAN.TİC.LTO.ŞTI. 
PETROL OFİSİ AŞ. EGE BÖL MÜO 
SEYREK BORU VE MALZEMELERİ TİCAŞ. 
ROMAR PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET AŞ 
YÖNSIS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SAN. TİC LTD : 
EGEBIMTES (H.P) 
METSO AUTOMATION TÜRKİYE 
YARGI METAL DEMİR ÇELİK TİC 
TAD COMMERC1ALE - DALMINE 
INVENSYS SYSTEMS ITALIA S.PA 
METSO AUTOMATION 
ITAL 
THE W3LF SAFETY LAMP CO LTD 
VARIOLINE (OCTOPUS) DtŞ TİCARET AŞ 
BOZTAŞ OVATA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTI, 
ÇELİK METAL SAN.PAZDtŞ TİC LTD.ŞTI 

TOPLAM SİPARİŞ 
TUTARI (TL1 

^,870,000,04 
8.803.103.83! 
6,666.626.07! 
5.552.928.25! 
8,700.000.001 

25,750.000. (XX 
99.437738.4XX 
5.700.000.001 
5.253.131,10C 
1.067.850.00! 

19.500.436,8a 
6,312.338,001 

125,781.859.32! 
21,894.803.781 
58,345,146,581 
30,617.600,001 
18,337,296,18C 
7,630,203.07i 
8.579,065.28! 

48,235,48673: 
_ 7,150.996,601 

8.940,000,00! 
S30.519.540.001 

18.800,000,00! 
8.550.000,00! 

10.335,000.00! 
10.450,000.00! 
49,030,146,167 

6,960,000,00! 
1,638,000,00! 
2.800,000.00c 
6,018,000, OOC 
9.000,000.00! 

584.2S0.0OC 
8,830,000.00! 

63,678,319,2»! 
900,000.00c 

5.055,000,0a 
i 6,096,000,00! 

13.149,110.00! 
5.705.619,051 
6,523.606.2i; 
7.000.000.00! 

2199S.550.00I 
20,935.049.65! 

198,000.00! 
B, 102.000.00! 

23.901 .BOO.OOC 
56.188.914,091 

118,277.987.601 
8.756,596,1i; 
2,100,000.00! 
7^57,800.00! 
5,883,900.001 

428.7S0.00C 
18.034.794,88: 

1,427,303^27.8K 
57.035.800.00C 

212.5O0.0OC 
1.060.628,60c 
3.077.953.0OC 
7,726,865,00! 
e,se3,50o,oo( 

17,500,000.00! 
312.831.650,78! 

7,668,173.23« 
14.036.250.00! 
38,031,650.00! 

«OS.OOO.ODC 
8,190,000,00c 

145,799,574.1*1 
42,411.600,00! 

886.5O0,00C 
1,017.067,3K 

12.595.320.001 
83,753,912,6* 

6.987.814,001 
80,240.000,001 

r 19^24.117,58! 
28,796.092,50! 
18.61».440,12( 
24.581.334^81 
32.363,089.11( 

9.534,618,37! 
3S8,750.00C 

S,045,300,OOC 
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2002/5 

TARİH 

1100.02 
HOİOSİ"" 
1108.02 
11.07.02 
1108.02 
11.12.02 
11.12.02 
11.12.02 
11.1202 
11.13.02 
11.13.02 
11.13.02 
11.14.02 
11.14.02 
11.15.02 
1118.02 
1118.02 
1119.02 
11.20.02 
11.2002 
11.20.02 
11.20.02 
1120.02 
11.21.02 
11.22.02 
11.22 02 
11-2502 
11.25.02 
11.25.02 
1V26Û2 
11.2702 
11.27.02 
1202.02 
12.03.02 
1203.02 
12.03.02 
12.03.02 
12.04.02 
12.06.02 
12.09.02 
12.10.02 
12.10.02 
12.1102 
12.12.02 
12.12.02 
12.13.02 
12.13.02 
12.13.02 
1Z18.02 
12.1902 
12.19.02 
12.19.02 
12.19.02 
12.20.02 
12.24.02 
1225.02 
12.2702 
12.2702 
1230.02 
12.30.02 
123002 

010603 
01.15.03 
01.21.03 
012203 
0404.03 
04.06.03 

İZMİR RAFİNERİSİ MALZEME İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE LİSTESİ 

DOSYA NO 

038-3-20024KM-000865/D 
065-3-2002-SAV-00136M 
072-3-2002-EBİM-001174JI 
034-3-2002-BAK-000873AJ 
OB54.2OO2-TKEMN-O01137/ 
034-3J0û2-IKIMXI1277/l 
034-3J002-1KM-001277/I 

03tW-2O02-BAK-001012/O 
036-3-2002-IKM40110M> 
035-3-2002-8AIM)012ei© 
086*20Q2-TSM-001256O 
09O3-2002-PPiM)012S4/l 
035-3-2002-eAK-OO1103O 
062-3-2O02-PFlW01297/1 
052-3-2002-IKM-C01399/I 
011-3-2002-PRJ4X1225il 
035-3-2002-BAK-0012S6/D 
086-3-»02-GMl-00146M 
017-3J002-IKM40139M 
O17-3-2O02-JKM-00139M 
017-3-2O02-IKM-O0139W 
076*2002-8AK-00128ai 
O75-3-2O02-BAK-O0129I24 
O33*2O02-BAK-O0135M 
035-3-2002-8AX-001147A> 
0384-2002-BAK-001S16/D 
038-3-2002-BAK-a)1231/D 
038-S3002-8AK-001337/D 
O49-3-2002-PRW0147W 
035-3-2002-8AK-001474JI 
03fl-3-2002*M-001314O 
038-3^0024(M-001315JD 
0M^-2O02-TSM-00136QO 
03»3-20Q2<AK-001014jO 
CÖ9-3-2002-IKM-001316O 
O39-3-2OO2-IKM-O01326ffi 
039-3-2O02-(KM-O0132»D 
072-3J002-EBİM-001572/I 
039*2002-1 WlM)O0e73C 
O72-3-2OO2-IKM-O01461A 
0364-2002.JKM-000921/0 
03CM-2OO2-BAK-001331/D 
0144-2002-IKM-001318ID 
001-3-2002-PRJ-00123M 
O36-3JO02-BAK-0O1066/D 
03S3-2O02-IKM-O01527/1 
O35-3-2O02-tKM-001527A 
035-3-2O02-MM-O015274 
038-3-20O2-4KM-O012B5IO 
038-3-2O02-(KM-00148*O 
041-3-2002-PRJ-00139M 
O72-3-2OO2-IKM-O014614 
072-3-2002-IKM-001461II 
014-3-20Û2-PRJ-001133© 
042-3-2OO2-BAK-00141M 
072-3-20Û24KM-001S57/1 
031-3-2002-PRJ-001456JI 
0354-2002-1101413300 
0344-2OO2-IKIM01530/O 
035-3-2002-BAK-001407© 
073J-2002-IKM-001491© 

044-3-2OO2-PRJ-001SOM 
0684-2002-#CM-O014«« 
058-3-2002-IKM-0013924 
0893-20Û2-IKM-CO13O4JI 
044-3J002-PRJ-0015138 
07B-3.2002-BAK-001457© 

MAUN CİNSİ 

( M W 04002 KOMP.YEDEKLERİ 
TABANCA M U f l 
Autoead 
MECHANCAISEAL 
KORUYUCU ELBİSE 
POMPA VE MEK.SEAL YEDEKLERİ İMALATI 
POMPA VE MEK.SEAL YEDEKLERİ İMALATI 
OVERHAUUNG OF THE WET GAS COMP ROT 
C-4451 A B N.ESSER AIR COMP. 
VANA YEDEKLERİ 
ACTTVEALUMINA 
CONTA SETİ 
HMAPLCSİST.YED. 
KAYA YÜNÜ 
TAS YÜNÜ SANAYİ ŞİLTESİ 
SCH40BORU 
MOTHERMEU. SYSTEM YED. 
KAZAN BESLEME SUYU KİMYASALLARI 
VANALAR 
VANALAR 
VANALAR 
KYMAU YATAK OOLGU MALZEMESİ 
KYMAU YATAK OOLGU MALZEMESİ 
CATERPILLAR D6H YEDEKLERİ 
SEVİYE CAMt YEDEKLERİ. 
POMPA YEDEKLERİ 
MEKANİK SALMASTRA 
W 1100 ÜNİTESİ YED. 
BORU CAM YÜNÜ 
901Y KAZANLARI SHUTOOVVN ŞİST PLC YED. 
N4-SSERC0MP 
Fl£XIBOX AND JOHN CRANE 
LABORATUVAR MALZEMELERİ 
TÜRBİN ROTOR ONARIMI 
ELUOTSTEAM TÜRBİNE 
SIEMENS TÜRBİN YEDEKLERİ 
NUOVEPIGNONE TÜRBİN 
SUN SERVER YEDEKLERİ 
NEUMANESSER 
KARTUŞLAR 
OEUVAL-STORK 
FLEXiaOX MECHANICAL SEALS SPARES 
EŞANjOR TÜPÜ 
SAÇ LEVHALAR 
KOMPRESÖR YEDEKLERİ 
MANOMETRE. BİMETAL TERMOMETRE 
MANOMETRE. BİMETAL TERMOMETRE 
MANOMETRE, BİMETAL TERMOMETRE 
NUOVO PIGNONE KOMRESOR YEDEKLERİ 
BORG VVARNER/FLOVVSERVE MECH SEAL 
KUMANDA PANELİ 
KARTUŞLAR 
KARTUŞLAR 
EŞANJORTÛPBUNDLE 
ARMATÖR 
BÛTANGAZ 
BORU İMALATI 
ROLE 
E R C O U MARELU POMPA YEDEKLERİ 
ANAÜZORYED. 
VVIRE 

id <M6jtirititl Up dMM« H u M 
SODYUM HPOKLORİT.TEKNİK (JAVEL SUYU) 
AMONYAK 
SÜLFÜRİK ASİT 
I S DEĞİŞTİRİCİSİ TÜP DEMETİ İMALATI 
KAMAT K22O00 YÜKSEK BASINÇU SU POMPA 

SATIN ALINAN FİRMA 

CPICOMPRESSOR PRODUCTS İNT 
I.M.S. SAVUNMA SANAYİ VE TİCARET LTİŞTİ. 
ARES BU. PROG. MÜH. DAN. SAN. VE T İC LTD. Ş1 
FLOVVSERVE FLOWSOL » V 
TİTAŞJŞ GÜVENLİĞİ LTD.ŞTİ. 
KURNAZ KARDEŞLER. 
AN-TA MAKİNA VE TİC LTD. ŞTİ. 
OEMAG DELAVAL -SIEMENS 
NEUMAN4ESSER FTAUA S R İ 
NUOVO PIGNONE 
MECHEM S A 
ALFA LAVAL DIŞ TİC LTO.ŞTt. 
HIMAAMERİCASINC 
DİNAMİK ISI LTD.ŞTİ. 
HAKAN İZOLASYON BOYA t YAPI MALZEMELERİ 
ÖZEL BORU AŞ. 
MOTHERVVELL CONTROL SYS.LTD. 
FİLTRO KİMYEVİ MADDELER TİC. LTD. ŞTİ. 
DENGE TESİSAT MALZ.SAN. 
VANASAN VANA SAN. VE TİC A Ş . 
EMOSAN ENDÜSTRİ MALTİC.SAN LTD.ŞTİ 
ŞÜKRÜ SERVER AYA MÜMESSİUİK-İTHA- IAT. 
MT.S-KAYNAK MAK. TEÇHİZAT SANAYİVE TİCARİ 
BORUSAN MAKİNA SAN TİC. VE AŞ. (CATERPILLE 
INTRA-AUTOMATION GMBH 
aOWSERVEBVWAP 
JOHN CRANE TURKEY 
X)HN CRANE TURKEY 
KARAOGLU İNŞAAT MALZEMELERİ LTD.ŞTİ 
BERG ELK.CİHAZLARI SAN.TtC.LTD.ŞTl 
NEUMANtESSER ITAUA S.R.L 
JOHN CRANE TURKEY 
THOMAS SClENTmC 
SIEMENS AG 
ELUOTT TURBOMACHINERY UMITED 
SIEMENS AG 
NUOVO PIGNONE 
GANTEK BİLGİSAYAR 
NEUMAN&ESSER ITAUA S.RL 
AVRUPA GR. BURAR İT.İH. SAN. TİC LTD.(XERCW 
DEMAG DELAVAL -SIEMENS 
JOHN CRANE TURKEY 
TUBESt METALS INT.LTD. 
TUNCAU DEMİR TİCARET 
DEMAG DELAVAL -SIEMENS 
AKTEK ENO. EKİPMAN VE ENST. LTD. ŞTİ 
LONCA PAZARLAMA AŞ. 
EPA ENDÜSTRİ PAZARLAMA LTD.ŞTİ 
NUOVO PIGNONE 
FLOVVSERVE BVWIP INTERNATIONAL B.V 
TEMPAPANO 
YONSİS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD.! 
OLUŞUM BİLGİ İŞLEM ÜRÜN VE HIZ. LTD. ŞTİ. 
NUOVO PIGNONE 
BARLA ELEKTRİK ELEKTRONİK 
İPRAGAZAŞ. 
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI AŞ. 
VARIOUMEDIŞTİC 
ERCOLEMARELLISA 
GEMINIY ENTER GRESES 
EIMCO DIVISION D E L U BAKER HUGHES SPA 
T O P U M 
ÜNKA İNŞAAT TESİSAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
KORUMA KLOR ALKAU SAN.ORÜNLERI TIC.A.Ş. 
COLDGAZSANTlC.SAN.GAZLARlfÜP BAKIM Pf 
HİCRİ ERCIU ASİT NAKLİYAT VE TİCARET 
ÜNKA İNŞAAT TESlSAT SAN VE TIC.LTD.ŞTI. 
KAMAT PUMPEN GMBH CO. 
T O P U M 

TOPLAM SİPARİŞ 

TUTARI (TL) 
22933186.0» 
11236.000,00! 
25,470.000.CO( 
71,112221.52' 
39,100.138.001 

3.712,250,001 
5^67,000.001 

82,437,068,881 
85.040,869,841 
9,848,709,93; 
7,005,423,94! 

83,739,360.121 
5270.8S8.O5C 

25.832,000,001 
5,049,000,001 

14.452,860.001 
34.916j65.76S 
84.575,627,32! 

146.O00.O0C 
1.888.750.001 

10,820,000.00( 
3.900.000,00t 
5.750.000.00C 

I 5,815,000,001 
27.998,132.831 
7,572,621.171 

17.851.283.76! 
10.504,952,64! 
10,221^52,001 
18.424,000,00! 
23.108,425.45-
48,510,599.37: 
12,058,868,781 
96,420.017.001 
44,944,864,96! 
98,161,545,34! 
8,000,479,41( 

22.882221.49! 
378228.084,5» 

3,216.000,OK 
124.615.424,15: 
43,148,278,38! 

8,167.382,14< 
41,986,000.001 

328,539.974.36' 
88,852,811 

842,569,75c 
5245,32g,60C 

»,560,758.94: 
62.802,698,92: 
6.178.000,00! 

295,248,19c 
4,810,000,OOC 

124289927.3a 
8,394.182,65! 

17.050,333,40C 
21,335.000,00! 
9,483,456,841 

18.579,280,521 
5,504,911,601 

34.624.575.621 
1(,864,788l»48,77: 

73,500.000,001 
28,010.118.00! 
22.510.000.OOC 
52206.524,80 

148.000,000,001 
867.866,401 

3 2 4 , I 1 M 8 8 2 « 
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1999-2002 

1689 j 
1710 
1754 
1782 
1821 
1985 
2018 

S/862/01 
D/650/1189 

İZMİR RAFİNERİSİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ İHALE LİSTESİ 

MALZEMENİN CİNSİ 
INTERNET DESTEĞİ 
BİLGİSAYAR AĞININ GENİŞLETİLMESİ -1999 
BİLGİSAYAR AĞININ GENİŞLETİLMESİ -199*2 
BİLGİSAYAR AĞININ GENİŞLETİLMESİ - 2000/1 
LABARATUAR BİLGİ YÖNETİMİ YAZILIMI 
MICROSOFT ENTERPRISE AGREMENT 
TKEMN-REVİR-SAVUNMA SEICYAZIUM TEMİNİ 
ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION 
ORACLE DATABASE STANDART EDITION 

TARİH 
16/02*2000 
22.03.1999 
26.11.1999 
29.02.2000 
09.10.2000 
16.05.2003 
16.08.2002 
24/12/2002 
3105/2002 

İHALENİN KALDIĞI 
FİRMA 

SUPERONLINE 
TEKNOBHM LTD.ŞTİ. 
TEKNOBİM LTD.ŞTİ. 
TEKNOBİM LTD.ŞTİ. 
PROSOFT 
PROBİL BİLGİ İŞLEM A.Ş. 
PROSOFT 
ORACLE LTD.ŞTİ. 
ORACLE LTD.ŞTİ."" 

İHALE TUTARI 
USD 6,000-
6.360.890.000.-TL 
36.955.701000.-TL 
3.450.000.000.-TL 
19.000.000.000.-TL 
USD 182,880, 
USD 18,000.-
USD 2582, 
U S D 8 5 7 , 

1999-2002 

Dosya.IZR-PtöD 
Dosya.lZR-P/6D 

İ3os7aTzPÂ3D~ 
"bosyaTZR-P/60* 

İZMİR RAFİNERİSİ YARDIMCI TESİSLER İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

MALZEMENİN CİNSİ 

Deniz Araçları ve Palamar Hizmetleri İşi 
Deniz Araçları ve Palamar Hizmetleri İşi 
Deniz Araçtan ve Palamar Hizmetleri İşi 

Deniz Araçları ve Palamar Hizmetleri İşi 

TARİH 

1999 illi 
! 

i 

İHALENİN KALDIG 
FİRMA 
DİTAŞ 

DİTAŞ 

DİTAŞ 
DİTAŞ 

İHALE TUTARI 

578,775,048,897-TL. 

1,100,000,000,000-TL. 
1,541,166,190,072-TL. 
2,336,729,205,655-TL. 

- 1 3 8 -
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1999 
DOSYA 

NUMARASI 
1999 İMA 0001 
1999İMA0002 
1999 İMA 0006 
1999 İMA 0007 
1999 İMA 0008 
1999 İMA 0009 
Î999TMA 0014 
1999TMA 0015 
1999 İMA 0020 
1999 İMA" 0021" 

1999TMA0023 
1999 İMA 0024 
1999 İMA 0026 
1999 İMA 0027 
1999 İMA 0028 
1999 JMA 0030 

1999 İMA 0036 
1999 İMA 0038 

T'— ' 

1998 İMÂ 0039 
1999 İMA 0042 
1999 İMA 0043 
1999 İMA 0045 

T999İMA0047 
1999"TMA0048_ 

<1999 İMA 0052 

T99TİMA 0053 
1999 İMA 0054 
1999 İMA 0055 
1999 İMA 0056 
1999 İMA 0057 
1999 İMA 0065 
1999 İMA 0067" 
1999 İMA 0068 

Y999İMAÖÖ69 

" 
1999 İMA 0076 

İZMİR RAFİNERİSİ SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE LİSTESİ 

MALZEMENİN CİNSİ 

PINAR MAMULLERİ 
MİS SUT ÜRÜNLERİ 
VAN ET MAMULLERİ 
COLA VE MEŞRUBAT ÇEŞ. 
COLA VE MEŞRUBAT ÇEŞ. 
EFES PİLSEN BİRA VE ŞARAP ÇŞ. 
ÜNİSEL MAMULLERİ 
TARİŞ MAMULLERİ 
ÇAYKUR MAMULLERİ 
İÇKİ VE SİGARA ÇEŞİTLERİ 

* 
EKMEK 
60-70 GR. YUMURTA 
200 GR.HOM. YAĞLI YOĞURT 
PİLİÇ ETİ 
ET 
BAKKALİYE 

" 
" 

YAŞ SEBZE VE MEYVE 
BAKKALİYE 

• - . 

- - - • • - - • • • " " _ : _ " _ " " ; : 

PİLİÇ ETİ 
Et" 
200 GR.HOM.YAĞU YOĞURT 
BAKKALİYE 

• 

" 
pTLTç"Etf 
BAKKALİYE 

BAKKALİYE 

200 GR.HOM.YAĞU YOĞURT 
YAŞ SEBZE VE MEYVE 
EKMEK 
ET 
PİLİÇ ETİ 
PINAR MAMULLERİ 
VAN ET MAMULLERİ 
BAKKALİYE 

__.: 
* PEYNİR 

" 
BAKKALİYE 

TARİH 

16.12.1998 
16.12.1998 
16.12.1998 
16.12.1998 
16.12.1998 
16.12.1998 
16.12.1998 
1612 1998 
16.12.1998 
1612.1998 

" " 22.12.1998 
12.12.1998 
22.12.1998 
22.12.1998 
22.12.1998 
29.12.1998 

" 
" r » 

" 
16.02.1999 
16.02.1999 

" r 

" 
--. 

" 
23.02.1999 
16.03.1999 
16.03.1999 
06.04.1999 

" " 

"27.0471999 
04.05.1999 

" 
.. .7 ... 

01.06.1999 

" 
" - -

" 
" " 

15.06.1999 
15.06.1999 
15.06.1999 
15.06.1999 
22.08.1999 
22.06.1999 
09.06.1999 
29.06.1999 

.__.... 

" 29.06.1999 

01.09.1999 

İHALENİN KALDİĞİ FİRMA 

PINAR TICARET-MUSTAFA ÖZER 
MİS SUT SAN AŞ. 
DİREKÇİ GIDA MAD.TİC.VE SANAŞ. 
ALPA ALİAĞA PAZ.DAĞ.TİC. 
ÖRNEK MEŞRUBAT-ÛZER ÖRNEK 
DOĞA GIDA MAD.DAĞ.VE ÛRT.LTD.ŞTİ. 
TÜNAY KOa.ŞTl. 
METRO BAKIRKÖY ALIŞVERİŞ HİZ.LTD.ŞTİ. 
ÇAYİŞL7ĞENEL MÜD.-IZMİR BÛL.MOD. 
ÜZER ORNEK-TEKEL BAYİİ 
NAŞİT-FİKRET ÜRPER GIDA MAD.-MARLBORA GR 
BOSSLTD.ŞTİ-CAMELGR. 
MEGİTA.Ş. 
ARİFE ÖZTÛRK 
EKER SÜT ÛRN.LTD.ŞTİ 
S.BAYAGDÖKEN GIDA SAN.VE TIC.LTD.ŞTİ. 
ŞARK KASABI-SIDDIK GERDAN 
CANONUR İNŞ.VE TIC.LTD.ŞTİ. 
METRO BAKIRKÖY AUŞVERİŞ HİZ.LTD.ŞTİ. 
MİGROS T0RK T A Ş . 
AYTAŞ AŞ. 
FERAH LOK.GIDA TEK.SAN.VE TIC.LTD.ŞTİ. 
OZSEÇKİN TAR. VE OR.ÜRN.SAN.VE TIC.LTD.ŞTİ. 
FERAH LOK.GIDA TEK.SAN.VE TIC.LTD.ŞTİ. 
MİGROS TÜRK T A Ş . 
ERDİL KOLLŞTİ. 
CANONUR İNŞ.VE TIC.LTD.ŞTİ. 
BALARISI TAR.ÛRN.SAN.LTD.Şİ1. 
AYTAŞ AŞ. 
HAZAN TİCARET-MAHİR HAZAN 
S.BAYAGDOKEN GIDA SAN.VE TIC.LTD.ŞTİ. 
CEM GERDAN TOP.ET VE CANLI HAY.SAT1ŞI 
PINAR TtCARET-MUSTAFA ÖZER 
ERDİL KOLLŞTİ. 
NURGÜN KARDEŞLER 
MİGROS TÜRK T A Ş . 
AHMET PERŞEMBE GIDA MAD.TİC.LTD.ŞTİ. 
HAZAN TİCARET-MAHİR HAZAN 
AYTAŞ AŞ. 
KESKfNOİLU DAM.İŞLSAN.VE TİC.A.Ş. 
NURGÜN KARDEŞLER 
MİGROS TÜRK T A Ş . 
METRO BAKIRKÖY ALIŞVERIŞ"HİZ.LTD.ŞTT. 
ERDİL KOLLŞTİ. 
AHMET PERŞEMBE GIDA MAD.TİC.LTD.ŞTİ. 
HAZAN TİCARET-MAHİR HAZAN 
CERHAN İNŞ.SAN.VE TIC.LTD.ŞTİ. 
MİGROS TÜRK T A Ş . 
FERAH LOK.GIDA TEK.SAN.VE TIC.LTD.ŞTİ. 
NURGÜN KARDEŞLER 
ERDİL KOLLŞTİ. 
AHMET PERŞEMBE GIDA MAD.TİC.LTD ŞTİ. 
SELÇUK TURAN GIDA VE SAN.LTD.ŞTİ. 
ÖMER BEŞE 
HAZAN TİCARET-MAHİR HAZAN 
SAPAŞ SAKIPAĞA GIDA PAZ.A.Ş. 
OZSEÇKİN TAR. VE OR.ÜRN.SAN.VE TIC.LTD.ŞTİ. 
ALİAĞA GIDA TAR.ÜR.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTf. 
CEM GERDAN TOP.ET VE CANLI HAY.SATIŞI 
S.BAYAGDOKEN GIDA SAN.VE TIC.LTD.ŞTİ. 
PINAR TICARET-MUSTAFA ÖZER 
DİREKÇİ GIDA MAD.TİC.VE SANAŞ. 
ERDİL KOLLŞTİ. 
METRO BAKIRKÖY ALIŞVERİŞ HİZ.LTD.ŞTİ. 
NURGÜN KARDEŞLER 
FERAH LOKĞIDA TEK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 
İHAZAN TİCARET-MAHİR HAZAN 
BALARISI TAR ÜRN.SAN.LTD.Şİİ 
AHMET PERŞEMBE GIDA MAD.TİC.LTD.ŞTİ. 
ARASPINAR GIDA ÜR.TUR.SAN.VE TIC.LTD.ŞTİ. 
YILDIZ KARDEŞLER SÜT URN.SAN.VE TİC.LTD.Şfl 
ERDİL KOLLŞTİ 

İHALE TUTARİ 

30.000,000,000 TL 
12,500,000,000 TL 
7,500,0O0,000TL 
4,500,000,000 TL 
4,000,000,000 TL 
4,000.000,000 TL 
6,000,000,000 TL 
6.000,000,000 TL 

10,000,000,000 TL 
5,980,527,126 TL 
3,585,755,000 TL 
1,069,720,000 TL 
9,250,000,000 TL 
3,500,000,000 TL 
7,546,500,000 TL 
3,709,775,000 TL 

33,254,000,000 TL 
120,000,000 TL 

1,704,820,000 TL 
166,500,000 TL 

3,049,800,000 TL 
103,950,000 TL 

14,000,000,000 TL 
249.840,000 TL 
447,000,000 TL 
400,696,800 TL 

1,105,240,000 TL 
40,800,000 TL 

2,116,380,000 TL 
75,000,000 TL 

3,215,925,000 TL 
29,460,000,000 TL 

9,627,750,000 TL 
240,760,000 TL 
373,280,000 TL 
992,000,000 TL 

1,245,000,000 TL 
75,000,000 TL 

1,808,750,000 TL 
3,194,160,000 TL 
1,800,000,000 TL 

31.800,000 TL 
526,902,740 TL 
112,500,000 TL 
65,000,000 TL 
75,000,000 TL 

660,000,000 TL 
836,640,000 TL 
146,478,000 TL 
270,552,000 TL 

1,283,492,400 u 
1,260,000,000 TL 

65,000,000 TL 
390,000,000 TL 
75,000,000 TL 

8,460,000,000 TL 
24,000,000,000 TL 

7,200,000,000 TL 
32,077,500,000 TL 
4,400,500,000 TL 

35,000,000,000 TL 
5,000,000,000 TL 

219,840,000 TL 
1,142,069,200 TL 

220,620.000 TL 
27,648,000 TL 

230,000,000 TL 
42,720,000 TL 

1,230,000,000 TL 
3,300,000,000 TL 
1,780,000,000 TL 
1,461,362,000 TL 
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1999 
DOSYA 

NUMARASI 

" 
" 
• 
" 
• 

1999 İMA 0077 
1999 İMA 0078 
1999 İMA 0079 
1999 İMA 0081 
1999 İMA 0082 

R 

1999 İMA 0086 
" 
" 
" 
" 

1999 İMA 0090 
1999 İMA 0091 

" 
" 
" 

" 
• 

1999 İMA 0098 
" 
• 
" 
" 
• 

1999 İMA 0099 
" 

1999 İMA 0102 
" 
• 

1999 İMA 0104 
1999 İMA 0107 

İZMİR RAFİNERİSİ SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE LİSTESİ 

MALZEMENİN CİNSİ 

" 
" 
" 
" 
• 

ET 
200 GR.HOM.YAĞU YOĞURT 
PİLİÇ ETİ 
PEYNİR 
BAKKALİYE 

• 
BAKKALİYE 

M 

" 
" 
" 

PİLİÇ ETİ 
BAKKALİYE 

B 

" 
" 
" 
" 
" 

BAKKALİYE 
M 

" 
" 
" 
" 

PEYNİR 
" 

BAKKALİYE 
" 
" 

PINAR MAMULLERİ 
VAN ET MAMULLERİ 

TARİH 

21.09.1999 
21.09.1999 
25.08.1999 
08.09.19991 
14.09.1999 

" 
05.10.1999 

" 
" 
• 

" 
26.10.1999 
26.10.1999 

M 

" 
" 
" 
" 
" 

30.11.1999 
" 
" 
ti 

" 
" 

30.11.1999 
" 

02.12.1999 
" 
" 

14.12.1999 
14.12.1999 

İHALENİN KALDIĞI FİRMA 
AYTAŞAŞ. 
CONONURGIDA 
COŞKUN TİCARET 
HAZAN TİCARET-MAHİR HAZAN 
AHMET PERŞEMBE GIDA MAD TİC.LTD.ŞTİ. 
CEM GERDAN TOP.ET VE CANLI HAY.SATIŞI 
EKERS0T0RN.LTD.ŞTİ 
KÛYTÛR EGE ENT.TAV.SAN.VE TİCAŞ. 
ARASPINAR GIDA ÜR.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
AYTAŞAŞ. 
AHMET PERŞEMBE GIDA MAD.TİC.LTD.ŞTİ. 
BERKAY ET GIDA HAY.TUR.SAN.LTD.ŞTİ. 
ERDİLKOLLŞTİ. 
MİGROS TÜRK TAŞ. 
CANONUR İNŞ.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
AHMET PERŞEMBE GIDA MAD.TİC.LTD.ŞTİ. 
S.BA.YAGDOKEN GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
GÖKAYGIDAİNŞ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. 
MİGROS TÜRK TAŞ. 
ERDİLKOLLŞTİ. 
AHMET PERŞEMBE GIDA MAD.TİC.LTD.ŞTİ. 
BALARISI TAR.0RN.SAN.LTD.ŞTİ. 
NURGÖN KARDEŞLER 
COŞKUN TİCARET 
NURGÛN KARDEŞLER 
MİGROS TÜRK TAŞ. 
ERDİLKOLLŞTİ. 
BESAŞAŞ. 
CANONUR İNŞ.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
AHMET PERŞEMBE GIDA MAD.TİC.LTD.ŞTİ. 
ARASPINAR GIDA ÜR.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
YILDIZ KARDEŞLER SÜT ÛRN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
SAS. GRUP DAĞ.SAN.LTD.ŞTİ. 
AYTAŞAŞ. 
COŞKUN TİCARET 
PINAR TİCARET-MUSTAFA ÜZER 
DİREKÇİ GIDA MAD.TİC.VE SAN A Ş . 

GENEL TOPLAM 

İHALE TUTARİ 
24,840,000 TL 

303,040,000 TL 
151,000,000 TL 
340,000,000 TL 

1,555,000,000 TL 
30,300,000,000 TL 
9,548,250,000 TL 
5,337,000,000 TL 
4,600,000,000 TL 
2,577,020,000 TL 

552,000,000 TL 
712,075,000 TL 
199,680,000 TL 
799,200,000 TL 

1,200,000,000 TL 
1,670,000,000 TL 
4,291,325,000 TL 

104,180,000 TL 
208,720,000 TL 
475,600,000 TL 

2,340,000,000 TL 
85,500,000 TL 

2,316,780,000 TL 
66,500,000 TL 

240,288,000 TL 
871,680,000 TL 
240,240,000 TL 
612,620,000 TL 

1,026,400,000 TL 
400,000,000 TL 

7,875,000,000 TL 
600,000,000 TL 

2,365,000,000 TL 
2,561,000,000 TL 
1,088,750,000 TL 
4,990,000,000 TL 
3,500,000,000 TL 

4 5 5 , 9 2 8 ^ 1 ^ 6 TL 
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2000 
DOSYA 

NUMARASI 
2000 İMA 0001 
2000 İMA 0004 
2000 İMA 0007 
2000 İMA 0009 
2000 İMA 0010 
2000 İMA 0012 
2000 İMA 0013 
2000 İMA 0017 
2000 İMA 0018 
2000 İMA 0019 

• 

" 
2000 İMA 0O20 

" 
2000 İMA 0021 
2000 İMA 0023 
2000 İMA 0024 
2000 İMA 0025 
2000 İMA 0026 
•?000 İMA 0028 
.-000 İMA 0029 
2000 İMA 0030 
2000 İMA 0031 
2000 İMA 0033 

" " " 
" 
" 

2000 İMA 0034 

" 
2000 İMA 0036 

" " 
" 
" 
" 
• 

" 
2000 İMA 0O39 
2000 İMA 0040 
2000 İMA 0042 
2000 İMA 0044 

" 
ı—;.— 

2000 İMA 0O45 
2000 İMA 0049 

" 
" 
" 

2 0 Ö 0 T M A 0 O 5 Ö 

2000 İMA 0051 
2000 İMA 0055 

" 
- - . - • 

" • 
2000 İMA 0O56 

" 
2000 İMA 0O57 
2000 İMA 0058 

İZMİR RAFİNERİSİ SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE LİSTESİ 

MALZEMENİN CİNSİ 

PINAR MAMULLERİ 
SAKIPAĞA MAMULLERİ 
DİREKÇİ MAMULLERİ 
GlZ BİSKÜVİ MAMULLERİ 
NESTLE MAMULLERİ 
MARMARA BİRLİK MAMULLERİ 
TARİŞ MAMULLERİ 
ÜNİSEL MAMULLERİ 
ÇAYKUR ÇAY ÇEŞİTLERİ 
TEKEL MADDELERİ 

" " 
TEKEL MADDELERİ 

" 
" 

YUMURTA 
EFES PİLSEN MAMULLERİ 
YAŞ SEBZE VE MEYVE 
EKMEK 
200 GR. YOĞURT 
ET 
PfUÇETl 
COLA VE MEŞRUBAT ÇEŞİTLERİ 
ERSU MAMULLERİ 
BAKKALİYE 

* * " 
• 
• 

PEYNİR 

" 
BAKKALİYE 

• " 
" 
" 
" " 
" 

PİLİÇ ETİ 
ET 
200 GR YOĞURT 
BAKKALİYE 

" " 
" 
" " 

PEYNİR"" 
BAKKALİYE 

PEYNİR 
PİUÇETİ 
BAKKALİYE 

" 
— „ 

" " 
PEYNİR 

" 
TİKVEŞLİOANONESA MAMULLERİ 
ET 

TARİH 

14.12.1999 
14.12.1999 
14.12.1999 
14.12.1999 
14.12.1999 
14.12.1999 
14.12.1999 
14.12.1999 
07.12.1999 
07.12.1999" 

" " 
07.12.1999 

• 

" 
14.12.1999 
14.12.1999" 
14.12.1999 
14.12.1999 
14.12.1999 
14.12.1999 
14.12.1999 
28.12.1999 
14.12.1999 
28.12.1999 

. 
" 
" 
" 

2812.1999 

" 
08.02.2000 

" 
" 
" " 
" 

23.02.2000 
29.02.2000 
22.03.2000 
07.03.2000 

" " 
" 

_....;— 

07.Ö3.20Ö0 
25.04.2000 

" 
" " 
" 

25704 20Ö¥ 
25.04.2000 
30.05.2000 

" 
" 
" " 

30.05.2000 

06.06.2000 
2505 2000 

İHALENİN KALDIĞI FİRMA 

PINAR TICARET-MUSTAFA ÖZER 
SAPAŞ SAKIPAĞA GIDA PAZAŞ. 
DİREKÇİ GIOAMAD.PAZ.TİC SAN.A.Ş. 
MAJÖR PAZ.VE DAĞAŞ. 
S.CAN KABUL GİDA PAZ. 
METRO BAKIRKÖY ALIŞVERİŞ HİZ.LTD.ŞTİ. 
METRO BAKIRKÖY ALIŞVERİŞ HİZ.LTD.ŞTİ. 
TÜNAYKOLLŞTİ. 
ÇAY İŞLGENEL MUD.İZMİR BÖLGE MUO. 
ÖttRİİRNEK-TEKEL 
NAŞİT FİKRET ÛRPER GIDA-MARLBORA 
BAŞAK PAZARLAMA KOU.ŞYİ.-CAMEL 
ÖZERÖRNEK-TEKEL 
NAŞİT FİKRET ÛRPER GIDA-MARLBORA 
BAŞAK PAZARLAMA KOLL.ŞYİ.-CAMEL 
ARİFE ÖZTÜRK 
DOĞA GIDA MAD.DAĞ.VE URT.LTD.STİ. 
OZSEÇKİN TARVE OR.ÛRSAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
ALİAĞA GIDA TARÜR.İNŞ.VE TEK.SAN.LTD.ŞTİ. 
EKER SUT ÛRN.GIOA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
DESTAN KASAP VE HAY.ÜRN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
S.BAYAĞDÛKEN GIDA PAZ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
DOĞUKAN PAZARLAMA A Ş . 
ARMA HİTİT GIDA MAD.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
BESAŞAŞ. 
MİGROS 
NURGUN KARDEŞLER 
AHMET PERŞEMBE GIDA MAD.TİC LTD.ŞTİ. 
EGE DURU PAZARLAMA A.Ş. 
ÖMER BEŞE GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 
YILDIZ KARDEŞLER SUT QRN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
ARASPINAR GIOA URTEKTURSAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 
ERDİL KOLL.ŞTİ. 
METRO BAKIRKÖY ALIŞVERİŞ HİZ.LTD.ŞTİ. 
BESAŞAŞ. 
NURGUN KARDEŞLER 
AHMET PERŞEMBE GIDA MAD.TİC.LTD.ŞTİ. 
COŞKUN TİCARET KOLL.ŞTİ. 
BALARISI ARI VE TARÛRN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
EGE DURU PAZARLAMA A.Ş. 
S.BAYAĞDÛKEN GIDA PAZSAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
CEM GERDAN TOP.ETCANU HAY.VE GIDA SATIŞI 
EKER SUT ÛRN.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
BESAŞAŞ. 
MİGROS TÜRK T A Ş 
AYTAŞ GIDA VE İHT.MAD.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
AHMET PERŞEMBE GIDA MAD.TİC LTD.ŞTİ. 
NURGUN KARDEŞLER 
ERDİL KOLL.ŞTİ. 
COŞKUN TİCARET KOLL.ŞTİ. 
ARASPINAR GIDA ÜR.TEKTUR. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 
ERDİL KOLLŞTt. 
METRO BAKIRKÖY ALIŞVERİŞ HİZ.LTD.ŞTİ. 
YAREN PAZ.GIDATURTEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
NURGUN KARDEŞLER 
BALARISI ARI VE TARÛRN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
COŞKUN TİCARET KOLLŞTİ. 
ARASPINAR GIDA ÛR.TEK.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 
MUDURNU TAVUKÇULUK A Ş . 
NURGUN KARDEŞLER 
ERDİL KOLL.ŞTİ. 
METRO BAKIRKÖY ALIŞVERİŞ HİZ.LTD.ŞTİ. 
AHMET PERŞEMBE GIDA MAD.TtC.LTD.ŞTl. 
YAREN PAZ.GJ0A TURTEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
HAZAN TİCARET-MAHİR HAZAN 
ARASPINAR GIDA ÜR.TEKTUR SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 
YILDIZ KARDEŞLER SÜT URN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
CEM GERDAN TOP.ETCANU HAY.VE GIDA SATIŞI 
METRO BAKIRKÖY ALIŞVERİŞ HİZ.LTD.ŞTİ 

İHALE TUTARI 

41,360,378,329 TL 
6,636,723,952 TL 

18,695,640,639 TL 
5,982,779,081 TL 
3,544,515,622 TL 
5,441,090,880 TL 
3,106,095,750 TL 
6,000.000,000 TL 
5.084.264.000 TL 
8.009.440.001 TL 
4,569,168,000 TL 
1,361,120,000 TL 

24,373,367,500 TL 
14,657,910,000 TL 
2,992,490,000 TL 
7.028,828,228 TL 
4,637.123,238 TL 

29.940.288,840 TL 
9,643,821,524 TL 
9,555,696,060 TL 

32.525.720.000 TL 
3.746,350,000 TL 

12.649.711.673 TL 
4,376,345,933 TL 
1,297,720,000 TL 

703,000,000 TL 
226,056,000 TL 

1,550,000,000 TL 
418.487,184 TL 

1,560,000,000 TL 
3,300,000,000 TL 
3,300,000,000 TL 

253,520,000 TL 
5,062,790.000 TL 

560,820.000 TL 
1,334,280,000 TL 
1,854,500,000 TL 

169,320,000 TL 
56,320,000 TL 
91,073,460 TL 

3,459,715,000 TL 
41,309,490,000 TL 
11,175,105,648 TL 
2,452,340.000 U 

692,500,000 TL 
365,178,400 TL 

2,220,000,000 TL 
1,501,000,000 u 
1,655,180,000 TL 

87,500,000 TL 
6,360.000,000 TL 

190,080,000 TL 
1,792,099,500 TL 
2,457,900,000 TL 

9,072,000 TL 
54,180,000 TL 

219,000,000 TL 
3,3O0.0OO,000TL 
4,836,505.800 TL 

348,908,000 TL 
631,680,000 TL 

3,993,685,600 TL 
2.132,500,000 TL 

24,000,000 TL 
50.000,000 TL 

3,700,000,000 TL 
1,290,000,000 TL 
4,0O0,O00,0O0U 

22,570,220,000 U 
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2000 
DOSYA 

2000 İMA 0061 
2000 İMA 0064 
2000 İMA 0065 
2000 İMA 0066 
2000 İMA 0067 
2000 İMA 0068 
2000 İMA 0071 

:____ 

2000 İMA 0075 
2000 İMA 0076 
2000 İMA 0078 
2000 İMA 0080 

" 
" 

^ " 
2000 İMA 0081 
2000 İMA 0083 
2000 İMA 0085 
2000 İMA 0086 
2000 İMA 0087 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

2000 İMA 0088 
2000 İMA 0090 

" 
1 

2000 İMA 0091 

" 
" 
" 

'000 İMA 
XX) İMA 

0092 
0093 

2000 İMA 0094 
2000 İMA 
2000 İMA 

0101 
0102 

" 
2000 İMA 
2000İMA 

" 

0103 
0104 

" 
" 
" 
" 
• 

" 
2000 İMA 0106 

" 
" 
" 
• 

2000 İMA 0107 

İZMİR RAFİNERİSİ SOSYAL İŞLER MÜDÜRLOÖÛ İHALE LİSTESİ 
MALZEMENİN CİNSİ 

TARİŞ MAMULLERİ 
YAŞ SEBZE VE MEYVE 
200 GR. YOĞURT 
EKMEK 
ET 
PİLİÇ ETİ 
BAKKALİYE 

• 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

TİKVEŞLİ DANONESA MAMULLERİ 
ET 
SAKIPAĞA MAMULLERİ 
BAKKALİYE 

" 
" 
" 
" 

PİLİÇ ETİ 
PINAR MAMULLERİ 
ET 
YOĞURT 
BAKKALİYE 

ET 
BAKKALİYE 

" 
" 
• 

" 
BAKLİYAT 

" 
" 
" 

PEYNİR 
PİLİÇ ETİ 
ET 
DİREKÇİ MAMULLERİ 
PEYNİR 

• 

BAKKALİYE 
BAKKALİYE 

• 

* 
" 
" 
" 
" 
" 

BAKLİYAT 

• 
" 
" 
" 

ET 

TARİH 
25.05.2000 
13.06.2000 
13.06.2000 
13.06.2000 
05.06.2000 
27.06.2000 

v - -

" 
" 
" 
" 
" 
" 
• 

11.07.2000 
08.08.2000 
31.07.2000 
15.08.2000 

• 

" 
" 
" 

23.08.2000 
29.08.2000 
11.09.2000 
21.09.2000 
19.09.2000 

• 

" 
" 
• 
" 
" 

17.10.2000 
17.10.2000 

* 
" 
* 
" 

1710.2000 

* 
" 
" 

17 10.2000 
2410.2000 
26.10.2000 
14.11.2000 
28.11.2000 

" 
28.11.2000 
05.12.2000 

" 
" 
" 
" 
"__.. 

05.12.2000 

" 
" 
" 

29.11.2000 

İHALENİN KALDIĞI FİRMA 
METRO BAKIRKÖY ALIŞVERİŞ H İ Z T T D İ T İ . 
ÖZSEÇKİN TAR.VE ORM.ORN.SANVE TİCİTD.ŞTİ. 
EKER SUT ÛRN.GIOA SAN.VE TİCİTD.ŞTİ. 
ALİAĞA GIDA TAR.ÜRN.SAN.VE TİC.LTD.ŞT!. 

İHALE TUTARI 
5,618,614,110 TL 

32,238,238,776 TL 
10,328,692,220 TL 
12,615,187,965 TL 

CEM GERDAN TOP.ETCANLI HAY.VE GIDA SATIŞI 5,810,000,000 TL 
S.BAYAĞDÖKEN GIDA PAZ.SAN.VE TİCİTD.ŞTİ. 
ERDİL KOLL.ŞTİ. 
BESAŞA.Ş. 
NURGÛN KARDEŞLER 
MİGROS TÜRK T A Ş 
SEZGİNLER GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. 
HAZAN TİCARET-MAHİR HAZAN 
AYTAŞ GIDA VE İHT.MAD.SAN.VE TİCİTD.ŞTİ. 
AHMET PERŞEMBE GIDA MAO.TİC.LTD.ŞTİ, 
BALARISI ARI VE TAR.ÜRN.SAN.VE TİCİTD.ŞTİ. 
EGEMEK GIDA SAN.VE TİCİTD.ŞTİ. 
CEM GERDAN TOP.ETCANLI HAY.VE GİDA SATIŞI 
SAPAŞ SAKIPAĞA GIDA PAZ.A.Ş. 
ERDİL KOLLŞTf. 
NURGÛN KARDEŞLER 
MİGROS TÜRK T A Ş 
METRO BAKIRKÖY ALIŞVERİŞ HİZ.LTD.ŞTİ 
AHMET PERŞEMBE GIDA MAO.TİC.LTD.ŞTİ. 
ATILIM GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 
PINAR TİCARET-MUSTAFA ÜZER 
ER GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
SAPAŞ SAKIPAĞA GIDA PAZ A Ş 
METRO BAKIRKÖY ALIŞVERİŞ HİZ.LTD.ŞTİ. 
BESAŞA.Ş. 
KİMASAN MAK.KİM.GIDA SA.VE TİCİTD.ŞTİ. 
ERDİL KOLL.ŞTİ. 
NURGÛN KARDEŞLER 
HAZAN TİCARET-MAHİR HAZAN 
AHMET PERŞEMBE GIDA MAO.TİC.LTD.ŞTİ. 
CEM GERDAN TOP.ETCANLI HAY.VE GIDA SATIŞI 
METRO BAKIRKÖY ALIŞVERİŞ HIZ.LTD.ŞTİ. 
BESAŞA.Ş. 
MİGROS TÜRK T A Ş 
AYTAŞ GIDA VE İHT.MAD.SAN.VE TİCİTD.ŞTİ 
DİREKÇİ GIDA MAD.PAZ.VE SAN A Ş . 
METRO BAKIRKÖY ALIŞVERİŞ HİZİTD.ŞTİ. 
BESAŞAŞ. 
AHMET PERŞEMBE GIDA MAO.TİC.LTD.ŞTİ. 
HAZAN TİCARET-MAHİR HAZAN 
ARASRNAR GIDA ÜR.TEK.TUR.SANVE TİCİTD.ŞTİ 
KİMASAN MAK.KİM.GIDA SA.VE TİCİTD.ŞTİ. 
ER GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
DİREKÇİ GIDA MAD.PAZ.TtC.SAN A Ş . 
ARASPINAR GIDA ÛR.TEKS.SAN.VE TİCİTD.ŞTİ. 
YILDIZ KARDEŞLER SUT ÜR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
BESAŞAŞ. 
ERDİL KOLLŞTİ. 
METRO BAKIRKÖY ALIŞVERİŞ HİZİTD.ŞTİ. 
MİGROS TÜRK T A Ş . 
NURGÛN KARDEŞLER 
COŞKUN TİC.KOLL.ŞTİ. 
AYTAŞ GIDA VE İHT.MAD.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 
AHMET PERŞEMBE GIDA MAD.TİCiTD.ŞTİ 
AYVALIK DOĞA GtfJAMAO.SAKA.$. 
METRO BAKIRKÖY ALIŞVERİŞ HİZİTD.ŞTİ. 
NURGÛN KARDEŞLER 
ERDİL KOLLŞTİ. 
AHMET PERŞEMBE GIDA MAD.TİCiTD.ŞTİ. 
HAZAN TİCARET MAHİR HAZAN 
METRO BAKIRKÖY AUŞVERlŞ HİZİTD.ŞTİ. 

GENEL T O P U M 

6,040,401,200 TL 
979,640,000 TL 
100,185,000 TL 

3,445.500,000 TL 
283,480,000 TL 
297,234,000TL 
108,000,000 TL 
548,400,000 TL 

2,360,000,000 TL 
159,000,000 TL 

3,575,616,321 TL 
30,551,340,000 TL 

5,971,902,199 TL 
389,028,000 TL 
738,440,000 TL 
645,000,000 TL 

1,310.717,900 TL 
1,860,000,000 TL 
4,691,380,000 TL 

21,559,822,754 TL 
4,283,650,000 TL 

10,698,439,000 TL 
305,650,000 TL 

1,963,173,950 TL 
1,460,000,000 TL 

211,600,000 TL 
462,500,000 TL 
210,000,000 TL 

10,000,000 TL 
29,069,900,000 TL 
2,436,479,000 TL 

214,960,000 TL 
344,839,520 TL 

1,542,850,000 TL 
2,451.000,000 TL 

187,500,000 TL 
1,285,475,000 TL 
2,555,000,000 TL 

400,000,000 TL 
4,200,000,000 TL 
3,601,595,250 TL 
3,358,000,000 TL 
3,034,742,400 TL 
4,350,000,000 TL 
2,940,000,000 TL 
9,255,000,000 TL 

603,004,000 TL 
1,855,582,800 TL 

39,000.000 TL 
52,000,000 TL 
82,500,000 TL 

489,395,000 TL 
25,000,000 TL 

2,493,750,0004i 
1,697,400,000 TL 
1,845,000,000 T i 

384,500,000 T L 
1,965,000,000 TL 

507,500,000 TL 
2,581,320,000 TL 

666,215,822,187 TL 
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2001 
DOSYA 

NUMARASI 
2001 İMA 0001 
2001 İMA 0002 
2001 İMA 0007 

" 
2001 İMA 0008 

" 
" 

2001 İMA 0010 
2001 İMA 0011 
20ÖTIMÂ0ÖÎ2 
2001 İMA 0013 
"2001İMA 0014 
2001 İMA 0015 
2001 İMA 0017 
2001 İMA 0018 
2001 İMA 0019 
2001 İMA 0020 
2001 İMA 0023 

" 
" 

2001 İMA 0029 
2001 İMA 0031 
2001 İMA 0032 
2001 İMA 0034 

" 
1 — 
• 

" 
; — 
• 

• 
2001 İMA 0035 

" 
:_— 

" 
• 

2001 İMA 0038 

" 
2001 İMA 0040 
2001 İMA 0042 
2001 İMA 0043 
2001 İMA 0044 
2001 İMA 0045 
2001 İMA 0047 

" 
" 
" 

2001 İMA 0048 

" 
" 

2001 İMA 0049 
• 

" 
2001 İMA 0050 

" 
2ÖÖİİMÂÖ05y 
2001 İMA 0053 
2001 İMA 0056 
2001 İMA 0060 
2001 İMA 0061 

. 
" 

İZMİR RAFİNERİSİ SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE LİSTESİ 

MALZEMENİN CİNSİ 
PINAR MAMULLERİ 
SAKIPAGA MAMULLERİ 
TEKEL MAMULLERİ 

" " 
" 

TEKEL MAMULLERİ 

" " 
" 

COCACOLA VE MEŞRUBAT 
EFES PİLSEN BİRA VE ŞARAP ÇŞ. 
MARMARA BİRLİK MAMULLERİ 
TARİŞ MAMULLERİ 
YUMURTA 
PİLİÇ ETİ 
ET 
200GR.YOĞURT 
EKMEK 
YAŞ SEBZE VE MEYVE 
SÛT-M.SUYU-KAHV.MALZEMELERİ 

. . „ 
" 

PEYNİR 
ET 
ET 
BAKKALİYE 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

BAKLİYAT 

" 
" 

" 
" 

BÜFE SUCUK-BÜFE SALAM 
n , 

PEYNİR 
PİLİÇ ETİ 
200GR.YOĞURT 
ET 
1/5UHTSÜT 
BAKKALİYE 

" 
• 
" 

BAKKALİYE 

" 
" 

PEYNİR 

" 
" 

SÛT-M.SUYU-KAHV.MALZEMELERİ 

" 
" 

BÜFE SUCUK-BÜFE SALAM 
YAŞ SEBZE VE MEYVE 
PİLİÇ ETİ 
ET 
SÜT-KAHV.MALZEMELERİ 

" 
" 
• " 

TARİH 
14.12.2000 
14.12.2000 
14.12.2000 

" 
14.12.2000 

" 
" 

14.12.2000 
14.12.2000 
14.12.2000 
14.12.2000 
14.12.2000 
19.12.2000 
12.02.2003 
12.12.2000 
12.12.2000 
12.12.2000 
19.12.2000 

" 
" 

09.01.2001 
18.01.2001 
06.02.2001 
31.01.2001 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
• 

• 

" 
31.01.2001 

- - .-- • 
" 
" 
" 

31.01.2001 

" 
31.01.2001 
28.02.2001 
20.03.2001 
27.03.2001 
27.02.2001 
03.04.2001 

" 
" 
" 

03.04.2001 

* 
" 

03.04.2001 

• 
" 

03.04.2001 

" 
" 

03.04.2001 
17.04.2001 
25.04.2001 
22.05.2001 
16.06.2001 

" 
" 
" 

İHALENİN KALDIĞI FİRMA 
PINAR TICARET-MUSTAFA ÖZER 
SAPAŞ SAKIPAGA GIDA PAZAŞ. 
OZERÖRNEK-TEKEL 
NAŞİT FİKRET ÜRPER GIDA-MARLBORA 
BOS LTD.ŞTİ. 
ÖZERÖRNEK-TEKEL 
NAŞİT FİKRET ÜRPER GIDA-MARLBORA 
BOS LTD.ŞTİ. 
DOĞUKAN PAZARLAMA AŞ. 
DOĞA GIDA MAD.DAĞ.VE URT.LTO.ŞTİ. 
METRO BAKIRKÖY ALIŞVERİŞ HİZ.LTD.ŞTİ. 
METRO BAKIRKÖY ALIŞVERİŞ HİZ.LTD.ŞTİ. 
SİRİN YUMURTA-CELALETTİN VARIŞLI 
S.B AYAĞDÖKEN GIDA PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
METRO BAKIRKÖY ALIŞVERİŞ HİZ.LTD.ŞTİ. 
SAPAŞ SAKIPAGA GHDA PAZAŞ. 
NAZARBOZ GIDA MAD.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 
OZSEÇKİN TAR.VE OR.ÜR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
PINAR TICARET-MUSTAFA ÖZER 
DOGUKAN PAZARLAMA AŞ. 
ARMA HİTİT GIDA MAD.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
YILDIZ KARDEŞLER SÜT ÜRN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
CEM GERDAN TOP.ETCANU HAY.VE GIDA SATIŞI 
METRO BAKIRKÖY ALIŞVERİŞ HİZ.LTD.ŞTİ. 
MİGROS TÜRK T A Ş 
METRO BAKIRKÖY ALIŞVERİŞ HİZ.LTD.ŞTİ. 
TANSAŞ İZMİR BÜK.ŞEHİR BEL.İÇ VE DIŞ TİCAŞ. 
ERDİLKOLL.ŞTİ. 
AKKOYUN GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
NURGÜN KARDEŞLER 
AYTAŞ GIDA VE İHT.MAD.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
COŞKUN TİC.KOLLŞTİ 
YAŞAR BİR.PAZ.DAG.TUR.VE TİCAŞ. 
AYVALIK DOĞA GIDA MAD.SAN.VE TİCAŞ. 
NURGÜN KARDEŞLER 
METRO BAKIRKÖY ALIŞVERİŞ HİZ.LTD.ŞTİ. 
AHMET PERŞEMBE GIDAMAD.TİC.LTD.ŞTİ. 
HAZAN TİCARET-MAHİR HAZAN 
AYTAŞ GIDA VE İHT.MAD.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
ÖMER BEŞE GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
DİREKÇİ GIDA MAD.PAZ.VE SAN. AŞ. 
DOGUKAN PAZARLAMA A.Ş. 
ARASPINAR GIDA ÜR.TEK.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
S.BAYAĞOOKEN GIDA PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
SAPAŞ SAKIPAGAGIOAPAZAŞ. 
CEM GERDAN TOP.ETCANU HAY.VE GIDA SATIŞI 
PINAR TICARET-MUSTAFA ÖZER 
ERDİLKOLLŞTİ. 
METRO BAKIRKÖY ALIŞVERİŞ HlZ.LTD.ŞTl. 
MİGROS TÜRK T A Ş 
AYTAŞ GIDA VE İHT.MAD.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
NURGÜN KARDEŞLER 
AYTAŞ GIDA VE İHT.MAD.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
HAZAN TİCARET-MAHİR HAZAN 
ARASPINAR GIDA ÜR.TEK.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
YILDIZ KARDEŞLER SÜT ÜRN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
ALİAĞA LALE GIDA UR.TlC.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
PINAR TICARET-MUSTAFA ÖZER 
DOGUKAN PAZARLAMA AŞ. 
ARMA HİTİT GIDA MAD.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
DİREKÇİ GIDA MAD.PAZ.VE SAN. A Ş . 
OZSEÇKİN TAR.VE OR.ÜR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
S.BAYAĞOOKEN GIDA PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
CEM GERDAN TOP.ETCANU HAY.VE GIDA SATIŞI 
PINAR TICARET-MUSTAFA ÖZER 
İZMİR KOBRA GIDA VE İHT.MALSAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 
AKKOYUN GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
YÜCE PAZ.VE TIC.-ÜNSAL YÜCE 

İHALE TUTARI 
19,266,718,504 TL 
5,134,002,195 TL 

10,744,048,000 TL 
8,081,054,000 TL 
1.770,960,000 TL 

12,338,685,000 TL 
12,307,300,000 TL 
2,730,700,000 TL 

24,374,552.356 TL 
8,730,734,750 TL 
8,462,737,120 TL 

11,560,201,100 TL 
4,173,209,040 TL 
4,525,954,400 TL 

28,680,600,000 TL 
14,897,652,460 TL 
15,560,823,597 TL 
30,033.650,600 TL 
3,461,100,000 TL 
1,392,250,000 TL 

480,600,000 TL 
6,600,000,000 TL 
4,038,600,000 TL 

20,629,550,000 TL 
460,204,000 TL 

1,902,072,600 TL 
674,243,412 TL 
243.270,000 TL 
140,100,000 TL 
415,850,000 TL 
102,397,500 TL 
425,000,000 TL 
368,089,500 TL 

2,418,937,500 TL 
97,500,000 TL 
44,388,000 TL 

2,320,000,000 TL 
647,000,000 TL 
376,000,000 TL 

1,450,000,000 TL 
1,800,000,000 TL 
1,574,400,000 TL 
8,200.000,000 TL 
6,229,105,700 TL 

12,895,999,280 TL 
21,004,100,000 TL 

6,063,750,000 TL 
164,884,000 TL 

4,711,703,000 TL 
325,800,000 TL 

3,370.785,000 TL 
3,075.000,000 TL 

189.000,000 TL 
180,000,000 TL 

7,960.000,000 TL 
1,725,000,000 TL 

840,000,000 TL 
10,680,000,000 TL 
1,431,000,000 TL 
1,020,000,000 TL 
5,608.000,000 TL 

28,597,986,250 TL 
4,949,240,750 TL 

49,644,000.000 TL 
2,733,900,000 TL 
2,910,000,000 TL 

I 6,580,000,000 TL 
5,750,000.000 TL 
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2001 
DOSYA 

NUMARASI 
2001 IHA 0062 
2001 İMA 0063 

" 
2001 İMA 0064 

" 2001 İMA 0065 

" 
" 
" 
" 

2001 İMA 0067 

" 
" " 
" 
" 2001 İMA 0068 

" 
2001 İMA 0069 
2001 İMA 0071 
2001 İMA 0072 

" " 
2001 İMA 0073 
2001 İMA 0074 
2001 İMA 0075 

" " " " 2001 İMA 0076 
2001 İMA 0077 
2001 İMA 0078 

• 

" " 2001JMA 0079 

" " 2001 İMA 0080 
2001 İMA 0082 
2001 İMA 0083 

" " 
• - - . 

• 
2001 İMA 0084 

" 
" " 
• 

" 
2001 İMA 0086 
2001 İMA 0087 
2001 İMA 0088 
2001 İMA 0090 

• 
" 
• 

" 
" 

2001 İMA 0091 

" 
• 
" 

İZMİR RAFİNERİSİ SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE LİSTESİ 

MALZEMENİN CİNSİ 

BÜFE SUCUK-BUFE SALAM 
BİSKÜVİ ÇEŞİTLERİ 

. . 
TON BAUGl-BARBUNYA PİLKONS. 

" BAKKALİYE 

" " 
" 
" 

BAKLİYAT 

" 
" " 
" 
" 

PEYNİR 

• ET 
BİDON YOĞURT 
TEKEL MAMULLERİ 

" " " 
200GR.YOĞURT 
EKMEK 
BAKKALİYE 

" " " " YUMURTA 
PİLİÇ ETİ 
BAKKALİYE 

" 
" " BAKKALİYE-TEMİZLİK MALZ. 

" " " " » 
PEYNİR 
ET 
BAKKAÜYE-BAKLİYAT 

• 

" 
" . . " 

SÜT VE KAHVALTILIK MALZ. 

" 
" 
" " " " 

YAŞ SEBZE VE MEYVE 
BİDON YOĞURT 
PİLİÇ ETİ 
BAKKAÜYE-BAKLİYAT 

" 
. 

" 
. 
" 

SÜT VE KAHVALTILIK MALZ. 

. 
" 
" " 

TARİH 

15.05.2001 
15.05.2001 

" 
15.05.2001 

" 29.05.2001 

" " 
" 
" 
" 

29.05.2001 
• 

" " 
" 
" 

17.05.2001 

" 
22.05.2001 
29.05.2001 
05.06.2001 

• " 20.06.2001 
20.06.2001 
15.06.2001 

" " " " 04.07.2001 
04.07.2001 
26.06.2001 

" 
" " 18.07.2O01 

-- . - -
" 19.07.2001 

19.07.2001 
25.07.2001 

" " 
" " " * 

25.07.2001 

* 
" 
" " " " 

21.08.2001 
28.08.2001 
28.08.2001 
11.09.2001 

" 
" 
" 
" 

11.09.2001 

" 
" 
" 

İHALENİN KALDIĞI FİRMA 

DOGUKAN PAZARLAMA A Ş . 
ÛRPERLER KOLLŞTİ.ETİ BÖLGE BAYİ 
MAJÖR PAZ.DAĞAŞ. 
ERDİLKOLLŞTİ. 
DOĞUKAN PAZARLAMA A Ş . 
METRO BAKIRKÖY ALIŞVERİŞ HİZ.LTD.ŞTİ. 
MURAT TİC.BİRSEN HASAN DİNÇKAL 
ERDİLKOLL.ŞTİ. 
AYTAŞ GIDA VE İHT.MAD.SAN.VE TIC.LTD.ŞTI. 
NURGÜN KARDEŞLER 
FERAH LOK.GIDA TEK. VE SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 
COŞKUN TİC.KOLLŞTİ 
ERDİL KOLL.ŞTİ. 
NURGÜN KARDEŞLER 
CEM GERDAN TOP.ETCANLI HAY. VE GIDA SATIŞI 
AHMET PERŞEMBE GIDA MAD.TİC.LTD.ŞTİ. 
FERAH LOK.GHJA TEK.VE SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 
AKKOYUN GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
ARASPINAR GIDA ÜR.TEK.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
YILDIZ KARDEŞLER SÜT ÜRN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
ER GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
SAPAŞ SAKIPAGA GIDA PAZAŞ. 
ÖZER ORNEK-TEKEL BAYİİ 
NAŞfT FİKRET ÛRPER GIDA-MARLBORA BAYİİ 
BAŞAK PAZ.KOLLŞTİ.-CAMEL BAYİİ 
SAPAŞ SAKIPAGA GIDA PAZAŞ. 
MEGİTAŞ. 
METRO BAKIRKÖY ALIŞVERİŞ HİZ.LTD.ŞTİ. 
ÛRPERLER KOLLŞTİ.ETİ BÖLGE BAYİ 
MAJÖR PAZ.DAĞAŞ 
DOĞUKAN PAZARLAMA A Ş . 
ÛRPER GIDA LTD.ŞTİ.-ÜLKER BÖLBAYİ 
ŞİRİN YUMURTA-BAUŞ TİC.HAÜL ERGİN 
S.BAYAĞDÖKEN GIDA PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
METRO BAKIRKÖY ALIŞVERİŞ HİZ.LTD.ŞTİ. 
DOĞUKAN PAZARLAMA A Ş . 
SEZGİNLER GIDA SAN.VE TİC A Ş . 
MAJÖR PAZ.DAĞAŞ. 
METRO BAKIRKÖY ALIŞVERİŞ HİZ.LTD.ŞTİ. 
ERDİL KOLL.ŞTİ. 
FERAH LOK.GIDA TEK.VE SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 
TUKAŞ TURGUTLU KONS A Ş . 
ARASPINAR GIDA ÜR.TEK.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
CEM GERDAN TOP.ETCANLI HAY.VE GIDA SATIŞI 
NURGÜN KARDEŞLER 
ERDİLKOLLŞTİ. 
METRO BAKIRKÖY ALIŞVERİŞ HİZ.LTD.ŞTİ. 
AHMET PERŞEMBE GIDA MAD.TİC.LTD.ŞTİ. 
FERAH LOK.GIDATEK.VE SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 
DOGUKAN PAZARLAMA A Ş . 
AYTAŞ GIDA VE İHT.MAD.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
PINAR TİCARET-MUSTAFA ÖZER 
ÛRPERLER KOLLŞTİ.ETİ BÖLGE BAYİ 
AKKOYUN GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
MAJÖR PAZ.DAĞAŞ. 
ERDİL KOLL.ŞTİ. 
NURGÜN KARDEŞLER 
DİREKÇİ GIDA MAD.PAZ.VE SAN. A Ş . 
KEVEN TARIM OR.ÛRN.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
SAPAŞ SAKIPAGA GIDA PAZAŞ. 
ATIUM GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 
CEM GERDAN TOP.ETCANLI HAY.VE GIDA SATIŞI 
GİMA GIDA VE İHT.MAD.TÜRK A Ş . 
ERDİL KOLLŞTİ. 
AHMET PERŞEMBE GIDA MAD.TİC.LTD.ŞTİ. 
NURGÜN KARDEŞLER 
İZMİR KOBRA GIDA VE İHT.MALSAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 
PINAR TİCARET-MUSTAFA ÖZER 
NURGÜN KARDEŞLER 
OSMAN ÇALIŞKAN-SAGRA BAYİİ 
AKKOYUN GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 

İHALE TUTARI 

3,973,600,000 TL 
3,417.070,000 TL 
1,322,824.000 TL 
5,700,000,000 TL 
2,774.646,000 TL 
1,967,740,000 TL 

22S.600.000 TL 
346,320.000 TL 
645,701,250 TL 

3,660,000,000 TL 
115,200,000 TL 

1,037,500,000 TL 
590.000,000 TL 
140,000,000 TL 
710,000,000 TL 

3.170,000,000 TL 
115,500,000 TL 
322.000,000 TL 

6,000,000,000 TL 
1,350,000,000 TL 
4,263.250,000 TL 
3,597,223,000 TL 

24.168,950,000 TL 
14,713,160,000 TL 
2,068,000,000 TL 

17,521,623.600 TL 
20,500,868,689 TL 

3,900,000,000 TL 
461,475,000 TL 
540,170,000 TL 

5,320,000,000 TL 
871,250,000 TL 

6,845.493,130 TL 
8,463,834,200 TL 
4.372.500,000 TL 
6,432,500,000 TL 

383.000,000 TL 
540,170,000 TL 

2229,186.000 TL 
1,902,216,000 TL 

317,520,000 TL 
140,400,000 TL 

6,375.000,000 TL 
4,767,900,000 TL 

346.000,000 TL 
720,000.000 TL 

4,583,300.000 TL 
3,057.500,000 TL 

100,750,000 TL 
442.500.000 TL 

2,623,425.000 TL 
840,000,000 TL 
882,035,000 TL 

1,365,000,000 TL 
540,000,000 TL 
550,000.000 TL 

3,275,000,000 TL 
1,170,000,000 TL 

37,895,501,910 TL 
3,888,892,000 TL 
6,856,325,000 TL 
2,040,000,000 TL 
1,290,000,000 TL 
2,489,300,000 TL 
3,150,000.000 TL 

616.248.000 TL 
212,500,000 TL 

3,764,300,000 TL 
617,500.000 TL 

1,230,000,000 TL 
1.450,000,000 TL 
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2001 
DOSYA 

NUMARASI 

" 
2001 İMA 0092 

" 
2001 İMA 0093 
2001 MA 0094 
2001 İMA 0095 
2001 İMA 0097 

" 
* 
* 
• 

" 
* 

2001 İMA 0096 
• 

" 
• 
• 
" 

2001 İMA 0099 
" 
• 
" 
• 

2001 İMA 0101 
2001 İMA 0103 

* 
• 
" 
" 
* 

2001 İMA 0104 
2001 İMA 0105 
2001 İMA 0107 

" 
* 
" 
* 
• 

" 
* 

2001 İMA 0108 

* 
* 
" 

2001 İMA 0109 

• 
* 

İZMİR RAFİNERİSİ SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE LİSTESİ 

MALZEMENİN CİNSİ 

" • 
PEYNİR 

• 

ET 
200GR.YOGURT 
ET 
BAKKALİYE 

" 
• 
* 
• 

* 
* 

BAKLİYAT 
• 

• 
" 
• 
• 

KAHVALTILIK MALZEME 

" 
" 
• 

• 
PİÜÇETİ 
SÜT VE KAHVALTILIK MALZ. 

* " 
• • 
• " 
" " 
" " 

PEYNİR 
PEYNİR 
BAKLİYAT 

* 
* 
" 
* 
• 

* 
• 

SOT VE KAHVALTILIK MALZ. 
• • 

" " 
" " 

BAKKALİYE 

• 
* 

TARİH 

• 
11.09.2001 

• 
20.092001 
20.092001 
21.092001 
17.102001 

" 
• 
• 
" 
• 
* 

17.102001 

* 
• 
• 

" 
" 

17.102001 

• 
" 
" 
• 

26.102001 
07.112001 

07.11.2001 
29.112001 
04.122001 

• 
• 
• 

• 
" 
" 
" 

04.122001 

* 
" 
* 

04.12.2001 
" 
* 

İHALENİN KALDİĞİ FİRMA 
DOĞAİ)MGIOAÜRN.PAİLt6.$Tİ. 
YILDIZ KARDEŞLER SOT 0RN.SAN.VE HC.LTD.ŞTl. 
ARASPINAR GOA 0R.TEK.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
AKKOYUN GKM SAN.VE TIC.LTD.ŞTI. 
SAPAŞ SAKIPAGA GIDA PAZAŞ. 
CEM GERDAN TOP.ETCANU HAY VE GIDA SATIŞI 
ERDİLKOLLŞTI. 
METRO BAKIRKÖY ALIŞVERİŞ HİZİTD.ŞTI. 
AKKOYUN GKM SAN.VE TIC.LTD.STİ. 
FERAH LOK.GIOA TEK.VE SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 
NURG0N KARDEŞLER 
TUKAŞ TURGUTLU KONS A Ş . 
İZMİR KOBRA GIDA VE HT.MALSAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 
ERDİLKOLLŞTI. 
COŞKUN TİC.KOLLŞTİ 
AHMET PERŞEMBE GIDA MAD.TİC.LTD.ŞTİ. 
HAZAN TİCARET-MAHİR HAZAN 
TUKAŞ TURGUTLU KONS A Ş . 
ÖMER BEŞE GIOA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
PINAR TtCARET-MUSTAFAOZER 
AKKOYUN GDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
SAPAŞ SANPAGA GIDA PAZAŞ. 
İZMİR KOBRA GIOA VE İHT.MALSAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 
DOGASM GIDA OftN.PAZ.LTD.STI. 
ATHJMGCASAN.TİC.LTD.ŞT1. 
PINAR TICARET-MUSTAFA ÖZER 
AKKOYUN GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
ERDİLKOLLŞTI. 
METRO BAKIRKÖY ALIŞVERİŞ HIZ.LTD.ŞTI. 
0RPERLER KOLLŞTI.ETI BÖLGE BAYI 
ARMA HİTİT GIOA MAO.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
ARASPINAR ODA ÛR.TEK.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
YILDIZ KARDEŞLER SUT 0RN.SAN.VE TİCİTD.ŞTİ. 
AKKOYUN GIOA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
FERAH LOK.GIOA TEK.VE SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 
NURG0N KARDEŞLER 
GİMA GIDA VE IHT.MAD.TORK AŞ. 
AHMET PERŞEMBE GIDA MAD.TİC.LTD.ŞTİ. 
DİREKÇI GOA MAD.PAZ.VE SAN. AŞ. 
HAZAN TİCARET-MAHİR HAZAN 
TUKAŞ TURGUTLU KONSAŞ. 
AKKOYUN GIOA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
PINAR TICARET-MUSTAFAOZER 
DİREKÇI GIDA MAD.PAZ.VE SAN. AŞ. 
ÛRPER GIDA LTD.ŞTİ.-ULKER BOL.BAYİ 
METRO BAKIRKÖY ALIŞVERİŞ HİZİTD.ŞTI. 
MİGROS TÜRK TAŞ. 
ERDLKOLL.ŞTİ. 

GENEL TOPLAM 

İHALE TUTARI 
1,687,500,000 TL 

900.000.000 TL 
7,125.000,000 TL 

34,928,800,000 TL 
17.784,151200 TL 
4,512,600.000 TL 

304,060,000 TL 
3,724,005.000 TL 

11,965,000,000 TL 
292.500,000 TL 
213,500,000 TL 

4,940,625,000 TL 
1,325.325,000 TL 

519,000,000 TL 
538,626250 TL 

5,105,000,000 TL 
434,000,000 TL 

1,176,000,000 TL 
4,060.000.000 TL 

828,180.000 TL 
1,750,000.000 TL 

844,366,650 TL 
9,658200,000 TL 
2,338,461,500 TL 
8,101,910,500 TL 
4,075,000,000 TL 

18,605,000.000 TL 
226,800,000 TL 
356.575,000 TL 

3,153,040,000 TL 
5,339,000,000 TL 
5,900,000.000 TL 

11250,000.000 TL 
287,500.000 TL 
106,000,000 TL 
837250,000 TL 
282,500,000 TL 

4,280,000,000 TL 
337,500,000 TL 
52,500,000 TL 

691,400.000 TL 
1,050,000,000 TL 
7,112,900,000 TL 

765,750,000 TL 
298,000.000 TL 

5,992,409.000 TL 
1,500,000,000 TL 
2.050.520,000 TL 

936,160,332,493 TL 
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2002 

DOSYA 
NUİARASI 

2002 İMA 0002 
2002 İMA 0003 
2002 İMA 0004 
2002 MA 0005 
2002 İMA 0006 
2002 İMA 0007 
2002 İMA 0008 
2002 İMA 0010 
2002 İMA 0013 
2002 İMA 0014 
2002 İMA 0018 

• 
" 

2002 İMA 0022 
2002 İMA 0024 
2002 İMA 0027 
2002 İMA 0029 
2002 İMA 0031 
2002 İMA 0032 
2002 İMA 0034 

" * 
• ; — 
• 

2002 İMA 0035^ 

" 
" " 
" " 

2002 İMA 0037 
2002 İMA 0040 
2002 İMA 0041 
2002 İMA 0043 
2002 İMA 0044 
2002 İMA 0045 
2002 İMA 0048 
2002 İMA 0047 
2002 İMA 0049 

" 
" 

2002 İMA 0050 

• 
\ 

2002 İMA 0052 
2002 İMA 0053 
2002 İMA 0054 
2002 İMA 0055 
2002İMÂ0058 
2002 İMA 0059 

. 

2002 İMA 0060 
2002 İMA 0065 
2002 İMA 0066 
2002 İMA 0067 
2002 İMA 0068 
2002 İMA 0069 
2002 İMA 0070 
2002 İMA 0071 

-' 

İZMİR RAFİNERİSİ SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE LİSTESİ 

MALZEMENİN CİNSİ 
200 GR. YOĞURT 
YAŞ SEBZE VE MEYVE 
ET 
PINAR MAMULLERİ 

MARET-SEK-TAD-SODA MAMUL. 
VANET MAMULLERİ 
ETİ BİSKÜVİ MAMULLERİ 
MARMARA BİRLİK MAMULLERİ 
TARİŞ MAMULLERİ 
TEKEL MAMULLERİ 

. 
" 

EFES PİLSEN MAMULLERİ 
YUMURTA 
TUKAŞ MAMULLERİ 
PİLİÇ ETİ 
EKMEK 
ET 
BAKKALİYE 

" • 

" " " 
* BAKLİYAT 

" • 

" 
" " 

PEYNİR 
COCA COLA VE MEŞRUBAT 
PİLİÇ ETİ 
DİMES MAMULLERİ 
ET 
200 GR. YOĞURT 
EKMEK 
ET 
PEYNİR 

• 

. BAKLİYAT 
• 

" 
• 

YAS SEBZE VE MEYVE 
SEĞMEN MAMULLERİ 
PİLİÇ ETİ 
ET 
DONDURMA 
BAKLİYAT 

PEYNİR 
PİLİÇ ETİ 
ET 
200 GR. YOĞURT 
EKMEK 
VAN ET MAMULLERİ 
MİS SÜT MAMULLERİ 
BAKLİYAT 

_JL 

TARİH 
11.12.2001 
11.12.2001 
11.12.2001 
13.12.2001 
13.12.2001 
13.127001 
13.127001 
13.12.2001 
13.127001 
13.12.2001 
13.12.2001 

• 
• 

13.12.2001 
13.12.2001 
13.12.2001 
26.12.2001 
24.12.2001 
17.017002 
05.027002 

• 

" 
" • 

— A 
05.02.2002 

• 

• " 
• 

• 

05.02.2002 
01.03.2002 
27.02.2002 
27.02.2002 
27.027002 
19.037002 
19.037002 
19.037002 
27.03.2002 

" 
" 

27.03.2002 

" • 
24.04.2002 
24.04.2002 
24.04.2002 
24.04.2002 
14.05.2002 
14.05.2002 

14.05.2002 
25.067002 
19.067002 
19.06.2002 
19.06.2002 
19.067002 
19.067002 
25.06.2002 

" 
' " 

İHALENİN KALDIĞI FİRMA 
SAPAŞ SAKIPAGA GIDA PAZAŞ. 
OZSEÇKİN TAR.VE OR.QR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTI. 
CEM GERDAN TOP.ET CANU HAY.VE GIDA SATIŞI 
PINAR TİCARET-MUSTAFA ÖZER 
SAPAŞ SAKIPAGA GIDA PAZAŞ. 
DOĞUKAN PAZARLAMA AŞ. 
DOĞASİM GIDA ÜRN.PAZ.VE TİC.LTD.ŞTI. 
ÛRPERLER KOLLŞTİ.ETİ BÖLGE BAYİ 
GOR SUT MAMULLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTI. 
METRO BAKIRKÖY ALIŞVERİŞ HİZ.LTD.ŞTİ. 
ÖZER ORNEK-TEKEL BAYİİ 
NAŞtT FİKRET ORPER GIDA-MARLBORA BAYİİ 
BOSLTD.ŞTİ. 
DOĞA GtDA MAD.DAĞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTI. 
METRO BAKIRKÖY ALIŞVERİŞ HİZ.LTD.ŞTİ. 
TUKAŞ TURGUTLU KONSAŞ. 
S.BAYAĞDÖKEN GIDA PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTI. 
MEĞİTA.Ş. 
ER GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTI. 
ERDİLKOLL.ŞTI. 
MEĞİTA.Ş. 
METRO BAKIRKÖY ALIŞVERİŞ HİZ.LTD.ŞTİ. 
NURGÛN KARDEŞLER 
COŞKUN TİC.KOLL.ŞTİ 
AYTAŞ GIDA VE İHT.MAD.SAN.VE TİC.LTD.ŞTI. 
ARASPINAR GIDA ÜR.TEK.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTI. 
AHMET PERŞEMBE GIDA MAD.TİC.LTD.ŞTİ. 
MEGİTA.Ş. 
EROİLKOLL.ŞTİ. 
METRO BAKIRKÖY ALIŞVERİŞ HİZ.LTD.ŞTİ. 
NURGÛN KARDEŞLER 
FERAH LOKGIDA TEK. VE SAN.TİC.LTO.ŞTİ. 
ARASPINAR GIDA ÛR.TEK.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTI. 
DOĞA GIDA MAD.DAĞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTI. 
S.BAYAĞDÖKEN GIDA PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTI. 
AKKOYUN GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTI. 
CEM GERDAN TOP.ET CANU HAY.VE GIDA SATIŞI 
SAPAŞ SAKIPAGA GIDA PAZAŞ. 
NAZARBOZ GIDA MAD.SAN.TİCÇLTOÇŞTj. 
CEM GERDAN TOP.ET CANLI HAY.VE GIDA SATIŞI 
ARASPINAR GIDA ÛR.TEK.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTI. 
ALİAĞA LALE GIDA ÛR.TİC.SAN.VE TİC.LTD.ŞTI. 
YILDIZ KARDE_ŞLER SÜT URN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTI. 
METRO BAKIRKÖY ALIŞVERİŞ HİZ.LTD.ŞTİ. 
ERDk.K0a.STl. 
MEGİTA.Ş. 
AYDIN YUFKA VE KADAYIFCISI 
OZSEÇKİN TAR.VE ORÛR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTI. 
SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÛR.VE AMB..SANAŞ. 
S.8AYAĞDÖKEN GIDA PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTI. 
CEM GERDAN TOP.ET CANU HAY.VE GIDA SATIŞI 
ÖZGAZİANTEPLİ AĞABEY BAKLAVA VE DOND. 
METRO BAKIRKÖY ALIŞVERİŞ HİZ.LT0.ŞTİ. 
MEGİTAŞ. 
ÖZKAYALILAR BAR VE GIDA MAD.PAZ.SAN.LTD.ŞTİ. 
AHMET PERŞEMBE GIDA MAD.TİC.LTD.ŞTİ. 
AKKOYUN GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTI. 
HAZAN TİCARET-MAHİR HAZAN 
ARASPINAR GIDA ÛR.TEK.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTI. 
KÖYTÛR EGE ENT.TAV.SAN.VE TİC.A.Ş 
KERİM ET VE GIDA SAN.LTD.ŞTİ. 
SAPAŞ SAKIPAGA GIDA PAZAŞ. 
NAZARBOZ GIDA MAD.SAN.TİCÇLTDÇŞTİ 
DOĞASİM GIDA ÜRN.PAZ.VE TİC.LTD.ŞTI. 
İZMİR KOBRA GIDA VE İHT.MAL.SAN.VE TİC.LTD.ŞTI 
METRO BAKIRKÖY ALIŞVERİŞ HİZ.LTD.ŞTİ. 
ÛZKAYAULAR BAR VE GIDA MAD.PAZ.SAN.LTD.ŞTİ. 
:RDİLKOLL.ŞTİ. 
AHMET PERŞEMBE GIDA MAD.TİC.LTD.ŞTİ. 
AYDIN YUFKA VE KADAYIFCISI 
ARASPINAR GIDA ÛR.TEK.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTI. 

İHALE TUTARI 

20,753.918,640 TL 
63,737,686,020 TL 
36.174,200.000 TL 
48,308.313,101 TL 

9,942,874,765 TL 
10.000.000.000 TL 
10,085,342,245 TL 
9.855.994,157 TL 
9,554,796,000 TL 

15,536.801.050 TL 
55.184.760.001 TL 
38,967,618.000 TL 
3.070,980,000 TL 

10,606.081.023 TL 
9,337,456,800 TL 
9,984770.000 TL 
8,421,768.500 TL 

12.291,708,000 TL 
4.389,100.000 TL 
1,096.800.000 TL 
3.012.500.000 TL 
2,162,800.000 TL 

635,000.000 TL 
30.000.000 TL 

4,035,930.000 TL 
4,240,000.000 TL 

108.000.000 TL 
835,500,000 TL 
540.000,000 TL 
477750,000 TL 

3,748,875.000 TL 
152,000.000 TL 

8.850,000.000 TL 
24.502,886.375 TL 

9.400.140.000 TL 
20711.039,085 TL 
4.393.600,000 TL 

24,337,527,840 TL 
11,397,429,900 TL 
60,717,800,000 TL 

2,500,000,000 TL 
5,500,000,000 TL 
2,250,000.000 TL 
3,762.000,000 TL 
2,950,000.000 TL 
3,304,500.000 TL 
1,062.500.000 TL 

49,298,450,900 TL 
3.045743,600 TL 

10,323,485,100 TL 
6,050,000,000 TL 
3.364,634700 TL 
1,304750,000 TL 

127,000,000 TL 
4.032,750,000 TL 
4,010,000,000 TL 
5.580.000,000 TL 

547.000,000 TL 
6.950,000,000 TL 
5.865,733,000 TL 

92,355.900,000 TL 
29,754,743,040 TL 
10,859.535,000 TL 
12.528.349,793 TL 
5,117,522759 TL 
5,719,720.000 TL 

762,000.000 TL 
112,500.000 TL 

4,700,000.000 TL 
875,000,000 TL 

4,240,000,000 TL 
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X 
2002 

DOSYA 
NUMARASI 

2002 İMA 0073 
2002 İMA 0074 
2002 İMA 0075 
2002 İMA 0076 
2002 İMA 0077 
2002 İMA 0078 

" * " 
• 

" 2002 İMA 0079 

* 2002 İMA 0082 
2002 İMA 0083 
2002 İMA 0084 
2002 İMA 0086 
2002 İMA 0087 
2002 İMA 0088 

2002 İMA 0080 
2002 İMA 0091 

• " 2002 İMA 0093 
2002 İMA 0094 
2002 İMA 0096 
2002 İMA 0098 
2002 İMA 0099 
2002 İMA 0100 
2002 İMA 0101 
2002 İMA 0102 

• 

• 

• 
• 

" 2002 İMA 0103 

" " " " " 
• 

2002 İMA 0104 
2002 İMA 0107 
2002 İMA 0109 
2002 İMA 0113 
2002 İMA 0114 
2002 İMA 0118 

" " " • 
• 

" 2002 İMA 0011 

" " 
2002 İMA 0118 

İZMİR RAFİNERİSİ SOSYAL İŞLER MÛDÜRLÜÖO İHALE LİSTESİ 

MALZEMENİN CİNSİ 

PEYNİR 
ET 
SAKIPAGA MAMULLERİ 
TUKAŞ MAMULLERİ 
DİMES MAMULLERİ 
BAKLİYAT 

PEYNİR 

" ET 
YAŞ SEBZE VE MEYVE 
SOTAŞ MAMULLERİ 
ET 
PkJÇETl 
BAKLİYAT 

PEYNİR 
TEKEL M A M O L L L E R İ 

" * EKMEK 
200 GR. YOĞURT 
MARET-SEK-TAT-SOOA MAMUL 
ETİ BİSKÜVİ MAMULLERİ 
ET 
SOTAŞ MAMULLERİ 
YUMURTA 
BAKLİYAT 

• 

" " " " BAKKALİYE 
• 

. " " " • • PEYNİR 
PİLİÇ ETİ 
ET 
ET 
SOSLU TAVUK 1/4 
BAKKALİYE 

" * • * • " 3AKLİYAT 

* 
-

PEYNİR 

TARİH 

25.06.2002 
11.06.2002 
19.062002 
16.07.2002 
30.072002 
30.072002 

30.07.2002 

30.072002 
20.082002 
07.082002 
10.092002 
27.062002 
27.082002 

• 

• " 
• 

* " " " • 27.062002 
02.092002 

• " 18.09.2002 
18.092002 
18.09.2002 
24.09.2002 
19.092002 
01.102002 
24.09.2002 
09.102002 

" 
• 

• 

" " 09.102002 

" 
• 

" " " " 09.10.2002 
22.102002 
05.11.2002 
20.11.2002 
22.11.2002 
11.122002 

• " " 
" v~ " 

11.122002 
• 

" " 
13.12.2002 

İHALENİN KALDIĞI FİRMA 

ARASPINAR GIDA UR.TEK.TUR.SAN.VE TIC.LTD.ŞTI. 
ER GIDA SAN.VE TtC.LTO.STt. 
SAPAŞ SAKIPAGA GIOA PAZAŞ. 
TUKAŞ GIDA SAN.VE TtC. AŞ . 
AKKOYUN GIDA SAN.VE TIC.LTD.ŞTI. 
ERDİLKOLL.ŞTİ. 
NURGÜN KARDEŞLER 
AHMET PERŞEMBE GIDA MAD.TİC.LTD.ŞTİ. 
MİGROS TÜRK T A Ş . 
AKTİF TÜKETİM MAL.PAZ.VE DAGAŞ. 
ALBATROS ULUSARASI KUM.TAŞ.VE PAZ.LTD.ŞT). 
YILDIZ KARDEŞLER SUT ÛRN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
ARASPINAR GIDA OR.TEK.TUR.SAN.VE TIC.LTD.ŞTI. 
ER GIDA SAN.VE TIC.LTD.ŞTI. 
METRO BAKIRKÖY ALIŞVERİŞ HİZ.LTD ŞTİ. 
MENEMEN İNCE GIOA TİC.SAN.LTD.ŞT1. 
KERİM ET VE GIDA SAN.LTD.ŞTİ. 
KOYTUR EGE ENT.TAV.SAN.VE T İCAŞ. 
METRO BAKIRKÖY ALIŞVERİŞ HİZ.LTD.ŞT1. 
ERDk.KOU.Sfl. 
OZKAYAULAR BAH.VE GIDA MAO.PAZ.SAN.LTD.ŞTI. 
AKKOYUN GIOA SAN.VE TIC.LTD.ŞTI. 
PEYPA GIDA İNŞ T E M Z . O Z . G 0 V . H 1 Z . S A N . V E T İCAŞ 
NURGON KARDEŞLER 
AHMET PERŞEMBE GIDA MAD.TİC.LTD.ŞTİ. 
MİGROS TÜRK T A Ş . 
İZMİR KOBRA GIOA VE IHT.MAL.SAN.VE TIC.LTD.ŞTI 
AYDIN YUFKA VE KADAYIFCISI 
ARASPINAR GIDA OR.TEK.TUR.SAN.VE TIC.LTD.ŞTI. 
ÖZER ORNEK-TEKEL BAYİ 
ORPER GIOA VE İHR.MAD.PAZ.VE TtC.LTD.ŞTt.-MAR 
BAŞAK PAZ.KOLL ŞTİ.-CAMEL 
NAZARBOZ GIDA MAD.SAN.T1C.LTD.ŞTİ. 
SAPAŞ SAKIPAGA GIDA PAZAŞ. 
DOGUKAN PAZARLAMA A Ş . 
URPERLER KOLLŞTİ.ETİ BÖLGE BAYİ 
CEM GEROAN TOP.ET CANLI HAY.VE GIDA SATIŞI 
MENEMEN İNCE GIDA TİC.SAN.LTO.ŞTİ. 
ŞİRİN YUMURTA BAUŞ TİC.HALİL ERGİN 
ERDU.KOLL.ŞTİ. 
BİLGİÇLER GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
OZKAYAULAR BAH.VE GIDA MAO.PAZ.SAN.LTD.ŞTI. 
NURGON KARDEŞLER 
AKTİF TÜKETİM MAL.PAZ.VE DAGAŞ. 
AYDIN YUFKA VE KADAYIFCISI 
METRO BAKIRKÖY ALIŞVERİŞ HİZ.LTDSTİ 
ERÖLKOLLŞTİ. 
OZKAYALILAR BAK VE GIDA MAO.PAZ.SAN.LTD ŞTİ. 
MİGROS TÜRK T A Ş . 
AYTAŞ GIOA VE İHT.MAO.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
ARASPINAR GIDA OR.TEK.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
HAZAN TİCARET-MAHİR HAZAN 
ARASPINAR GIDA ÛRTEK.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 
KÖYTÛR EGE ENT.TAV.SAN.VE TtC A Ş . 
METRO BAKIRKÖY ALIŞVERİŞ HİZ.LTDSTİ. 
ER GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
METRO BAKIRKÖY ALIŞVERİŞ HİZ.LTD.ŞTİ. 
METRO BAKIRKÖY ALIŞVERİŞ HİZ.LTD.ŞTİ. 
ERDİL KOLLŞTİ. 
BİLGİÇLER GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
OZKAYAULAR BAH.VE GIDA MAO.PAZ.SAN.LTD.ŞTI. 
NURGON KARDEŞLER 
FERAH LOK.GIDATEK.VE SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 
AHMET PERŞEMBE GIOA MAD.TİC.LTD.ŞTİ. 
FNP PAKSOY TEMZ.OR.AMB.PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 
AHMET PERŞEMBE GIDA MAD.TİC.LTD.ŞTİ. 
OZKAYAULAR BAH.VE GIDA MAD.PAZ.SAN.LTD.ŞTİ. 
AYDİN YUFKA VE KADAYIFCISI 
ÖMER BEŞE GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 
BİLGİÇLER GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 

GENEL TOPLAM 

İHALE TUTARI 

7.178.000,000 TL 
8.947200.000 TL 

15229.944.326 TL 
15.096.737400 TL 
15.096,737400 TL 

860.600.000 TL 
5.697.349400 TL 

453.000,000 TL 
3.850.000.000 TL 
5.062,000,000 TL 

105.000,000 TL 
3.400.000400 TL 

11,025.000.000 TL 
9.947.000,000 TL 

56,983.546,000 TL 
6.032.066207 TL 

49,926250,000 TL 
6.602.720.900 TL 
4.430270.000 TL 

751440.000 TL 
5.090400400 TL 
1275,000400 TL 

52.500,000 T l 
3,673.350,000 TL 
5.000.000400 TL 

261,666,650 TL 
256.304,000 TL 
675.000.000 TL 

7.175.000.000 TL 
28.553,645,000 TL 
20,856264,000 TL 

1,809,500,000 TL 
17477,631,500 TL 
27.181.52S.580TL 

8,799,319.080 TL 
5,988,849.647 TL 
5.929.900.000 TL 
5,761,372.858 TL 
4,334.179.712 TL 
1,433,500,000 TL 

825.000.000 TL 
1.310.000.000 TL 
5,030,000,000 TL 

950,000.000 TL 
712,500.000 TL 

18,466,960.000 TL 
1,626.000,000 TL 
3,505,000,000 TL 

621.600.016 TL 
5,480.000.000 TL 
3,588.985,000 TL 

123,000.000 TL 
14,350.000.000 TL 
5,225.802.800 TL 

31,519,000,000 TL 
8,347,500,000 TL 
8,750.000.000 TL 
5,558,970,000 TL 

220,320,000 TL 
73.692.000 TL 

380.800.000 TL 
542,008.030 TL 
187,500.000 TL 
62.500,000 TL 

281,000.000 TL 
5,102,500,000 TL 
1.005,000.000 TL 

712,500.000 TL 
1.800,000.000 TL 
9.725,000.000 TL 

1,368,4062(9,800 TL 
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I t H 
DOSYA 

NUMARASI 

TA-1.SERVİS» 

TA -1 SERVIS» 

TA -1.SERVİS 9 

TA-1.SERVİS» 

TA-1.SERVİS.» 

IG-1.GEN.HİZ.9 

IG-Z.BÛR0.99 

IG-4.BAH.99 

IG-3TEM.99 

IG-5 BAKIM.»» 

TA-SGUMS» 

TA-7.VAR.0» 

TA-8.DENİZM 

TA-3.TAK.»» 

TA-4TRAK.98 

TA-2LAB.99 

TA-10.YEM.BAH 

TA-a.SAV.BAK.9 

TA-9.ÇOP.99 

MU-1.İLÇ.99 

İG-7.EÖT.99 

KJ-9.EĞTTEM.9 

< İZMİR RAFİNERİSİ SOSYAL İŞLER MODORLOau İHALE ÜSTESİ 

MALZEMENİN CİNSİ 

PERSONEL TAŞIMACIUÖI (1 GRUP) IŞI 

PERSONEL TAŞIMACILIĞI (2 GRUP) IŞI 

PERSONEL TAŞIMACIUÖI (3 GRUP) ISI 

PERSONEL TAŞIMACILIĞI (4.GRUP) ISI 

PERSONEL TAŞIMACILIĞI (S GRUP) İSİ 

GENEL HİZMETLER İŞİ 

BORO HİZMETLERİ İŞİ 

BAHÇE HİZMETLERİ İŞİ 

TEMİZLİK HİZMETLERİ İŞİ 

BAKIM HİZMETLERİ İŞİ 

GÜMRÜK MOD. VE MUHAFAZA BÖL. AMİRUÖI NUM. TAŞ. GÜMRÜK HİZ. İŞİ 

VARDİYA ŞEFLİĞİ HİZMET ARACI TEMİNİ IŞI 

DENİZ İSLERİ HİZMET ARACI TEMİNİ IŞI 

TAKSİ İLE TAŞIMACILIK İŞİ 

TRAKTÖR TEMİNİ IŞI 

LABORATUAR VE PETROL HAREKEUERİ HİZMET VASITASI TEMİNİ İŞİ 

PERSONEL YEMEK DAÖ. VE BAHÇE HİZ. VASITASI TEMİNİ İŞİ 

SAVUNMA SEK. İLE BAKM MOD. HİZMET VASITASI TEMİNİ IŞI 

ÇÖP TOPLAMA HİZMET VASITASI TEMİNİ İŞİ 

HAŞERE MÜCADELESİ VE İLAÇLAMA İŞİ 

EĞ. VE DİNL TES. (GÜNÜBİRLİK KISMI) HİZMET İŞLERİ 

Eö. VE DİNL. TES. (DEPREMZEDELER İÇİN) TEMİZLENMESİ İŞİ 

TARİH 

00 031988 

08.03.1 »M 

OS.O9.18S0 

08.031899 

08.03.189» 

oı .02.1 es» 

01.02188» 

01 021888 

01.02.188» 

01.02.1998 

01,08 ı»eo 

01.10.1S9» 

01.08 1888 

oi.os.iass 

12.02.199» 

27 01,1989 

1S.01.18S9 

08.01.1969 

15.01.1899 

01.07.1999 

01.07.1999 

01.12.1999 

İHALENİN KALDIĞI FİR 

KIRKPINAR OTO. İŞL. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ 

KIRKPINAR OTO. İŞL. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

KIRKPINAR OTO. İŞL. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

YIÖİT-ER TURİZM NAK. TAAH. SAN. VE TİC LTD. ŞTİ. 

BAŞARAN TURİZM TAŞ. SÜRÜCÜ KUR. NAK. İHR ITH. SA 

ŞİRİNLER DENİZCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

OZDENİZCİÜK ULAŞTIRMA GIDA KİMYA SAN VE TİC. A Ş 

OZDENİZCİUK ULAŞTIRMA GIDA KİMYA SAN VE TİC. A Ş 

ÇAÖ MUSAVİRUKİNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

ÇAÖ MÜŞAVİRLİK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

SS.39 NOLU MİNİBÜSÇÜLER KOOP 

TEYFİK YETİŞ 

ÇA-BA İNŞ. TAAH. TİC. VE SAN. LTD.ŞTI. 

ÇİÇEK TAKSİ - ŞAİR ALTUNTAŞ 

KADRİ YOLDAŞ 

ÇA-BA İNŞ. TAAH. TİC. VE SAN. LTD.ŞTİ 

BES PLASTİK - BEHNAN SAKA 

BES PLASTİK - BEHNAN SAKA 

ÇA-BA İNŞAAT LTD. ŞTİ. 

EGESEL TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

ŞİRİNLER DENİZCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

BES PLASTİK - BEHNAN SAKA 

http://oi.os.iass


2000 

DOSYA NUMARASI 

TA -1 SERVİS 2000 

TA -1 SERVİS 2000 

TA -1 SERVİS 2000 

TA-1 SERVİS 2000 

TA-1.SERVİS.2000 

IG-1 GEN HİZ 2000 

IO-1.2 GEN HIZ 2000 

İG-1.B0RO.HİZ.2O00 

IG-3.BAH.2000 

IG-1 TEMİZ HIZ 2000 

İO-1.BAKM.HİZ.2000 

TA-5.GÜM.2O00 

TA-7.VAR.2000 

TA-8DENIZ2O00 

TA-3 TAK. 2000 

TA-4.TRAK.2000 

TA-2.LAB.2000 

TA-10.YEM.BAH.200 

TA-8.SAV.BAK.2000 

TA-8.ÇOP.2000 

MU-1İLÇ.2000 

İG-7.EÖT.2000 

İZMİR RAFİNERİSİ SOSYAL İSLER MOoORLOoO İHALE LİSTE 

MALZEMENİN CİNSİ 

PERSONEL TAŞIMACILIĞI (1.GRUP) IŞI 

PERSONEL TAŞIMACILIĞI (2.0RUP) IŞI 

PERSONEL TAŞIMACILIĞI (3.GRUP) IŞI 

PERSONEL TAŞIMACILIĞI (4 GRUP) İŞİ 

PERSONEL TAŞIMACIUÖI (SORUP) İŞİ 

GENEL HİZMETLER IŞI 

GENEL HİZMETLER İŞİ (2. KISIM) 

BÜRO HİZMETLERİ İŞİ 

BAHÇE HİZMETLERİ İŞİ 

TEMİZLİK HİZMETLERİ İŞİ 

BAKIM HİZMETLERİ İŞİ 

GÜMRÜK HtZMETLERI HİZMET VASITASI TEMİNİ IŞI 

VARDİYA ŞEFUGI HİZMET ARACI TEMİNİ İŞİ 

DENİZ İŞLERİ HİZMET ARACI TEMİNİ İŞİ 

TAKSİ İLE TAŞIMACILIK İŞİ 

TRAKTÖR TEMİNİ İŞİ 

LABORATUAR VE PETROL HAREKETLERİ HİZMET VASITASI TEMİNİ IŞI 

PERSONEL YEMEK DAG VE BAHÇE HİZ. VASITASI TEMİNİ İŞİ 

SAVUNMA SEK. İLE BAKIM MÜO. HİZMET ARAÇLARI TEMİNİ İŞİ 

ÇÖP TOPLAMA HİZMET VASITASI TEMİNİ İŞİ 

HAŞERE MÜCADELESİ VE İLAÇLAMA İŞİ 

EĞ VE DML. TES (GÜNÜBİRLİK KİSMİ) HİZMET İŞLERİ 

TARİH 

06.05 2000 

08 05 2000 

06 05.2000 

08.05.2000 

06.05.2000 

01.03.2000 

01 12 2000 

0103.2000 

01.03.2000 

0103.2000 

01.03.2000 

0106.2000 

01 12.2000 

01 12 2000 

21.08.2000 

12.02.2000 

27.01.2000 

15 01.2000 

08 01.2000 

16 01.2000 

01.07.2000 

01.07.2000 

İHALENİN KALDI 

KIRKPINAR OTOBÜS IŞL. SAN. VE TtC. LTD. ŞTİ. 

KIRKPINAR OTOBÜS IŞL. SAN. VE TtC. LTD. ŞTİ. 

KIRKPINAR OTOBÜS IŞL. SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ. 

YİGİT-ER TURİZM NAK. TAAH SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ 

BAŞARAN TURİZM TAŞ. SÜRÜCÜ KUR NAK. İHR İTH 

ŞİRİNLER DENİZCİLİK SAN. VE TİC. LTDŞTİ. 

ATILIM INŞ NAK. GIDA TAAH. TİC VE SAN. LTDŞTİ. 

ATILIM INŞ. NAK OIDATAAH.TİC. VESAN. LTDŞTİ. 

ÇA-BA INŞ. TAAH. TIC. VE SAN. LTDŞTİ. 

ÇAĞ MÜŞAVİRLİK INŞ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

ÇAG MÜŞAVİRLİK INŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

SS 39 NOLU MİNİSOSÇÜLER KOOP. 

ZEYBEK NAKLİYAT - ŞEHRİBAN ZEYBEK 

ÇABA INŞ TAAH. TIC. VE SAN. LTD.ŞTİ. 

ÇİÇEK TAKSİ - ŞAİR ALTUNTAŞ 

ERKAN GÖKÇE MUŞ. MÛMES8İUİK INŞ. TAAH. VE T 

ÇABA INŞ. TAAH. TİC. VE SAN. LTDŞTİ 

SS.38 NOLU MİNBOSÇOLER KOOP. 

BES PLASTİK - BEHNAN SAKA 

ÇA-BA INŞ. TAAH. TİC. VE SAN. LTDŞTİ. 

KORUMA ÖRSE TEKS. İLAÇLAMA LTD. ŞTİ. 

ŞİRİNLER DENİZCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 



2001 

DOSYA NO 

TA-1.SERVİS.2001 

TA-1.SERVİS 2001 

TA-1.SERVİS.2001 

TA-1.SERVİS.2001 

TA-1.SERVİS.2001 

İG-GEN.HİZ.2001 

İG-BÜRO.2001 

İG-BAH2001 

KS-TEM.2001 

IG-BAK.2001 

2001 M0N.TA.G0M. 

2001 TA.TAK. 

2001 MÜN.TA.TRK. 

2001 MÛN.TA.LAB. 

2001 MÜN TA.YEM. 

2001 M0N.TA.BAH. 

2001 MÜN TA.ÇÖP. 

İZMİR RAF 

İŞİN ADI 

PERSONEL TAŞIMACILIĞI (1 GRUP) İŞİ 

PERSONEL TAŞIMACIUÖI (2 GRUP) IŞI 

PERSONEL TAŞIMACILIĞI (3.GRUP) İŞİ 

PERSONEL TAŞIMACIUÖI (4.GRUP) İŞİ 

PERSONEL TAŞIMACILIĞI (5.GRUP) İŞİ 

GENEL HİZMETLER İSI 

BÜRO HİZMETLERİ İŞİ 

BAHÇE HİZMETLERİ IŞI 

TEMİZLİK HİZMETLERİ IŞI 

BAKIM HİZMETLERİ IŞI 

GÜMRÜK HİZMETLERİ İŞİ 

TAKSİ İLE TAŞIMACIUK İŞİ 

TRAKTÖR TEMİNİ IŞI 

LABORATUAR VE PETROL HAREKETLERİ HİZMET ARAÇLARI TEMİNİ İŞİ 

PERSONEL YEMEK DAĞITIMI ARAÇLARI TEMİNİ İŞİ 

BAHÇE HİZMETLERİ ARACI TEMİNİ İŞİ 

COP TOPLAMA ARACI TEMİNİ İŞİ 

NERİ8İ SOSYAL İSLER MODORLOOO İHALE LİST 

TARİH 

06.05.2001 

06.05.2001 

06.05.2001 

06.07.2001 

06.07.2001 

01.03.2001 

01.03.2001 

01.03.2001 

01.03.2001 

01.03.2001 

01.06.2001 

21.06.2001 

01.01.2001 

01.01.2001 

01.01.2001 

01.01.2001 

01.01.2001 

İHALENİN KALD 

YİĞIT-ER TURİZM LTD. ŞTİ. / HAUL BİLGİ TİC. LTO 

YİĞİT-ER TURİZM LTD. ŞTİ. / HALİL BİLGİ TİC. LTD. 

FERHAN TUR. LTD. ŞTİ. / ÛNALLAR LTD ŞTİ. / US-S 

YİĞİT-ER TURİZM LTD. ŞTİ. / HALİL BİLGİ TİC. LTD. 

KIRKPINAR TURİZM TAŞIMACILIK LTD. ŞTİ. 

ATILIM İNŞAAT NAK. GIDA TAAH. TİC. VE SAN. LTD 

KIRKPINAR TEM. MALZ. PAZ. TİC. SAN. LTD.ŞTİ. 

SELAY PEYZAJ VE İNŞ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. 

KIRKPINAR TEM. MALZ. PAZ. TİC. SAN. LTD.ŞTİ. 

ENŞAT İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. 

SS.39 NOLU MİNİBÜSÇÛLER KOOP. 

ÇİÇEK TAKSİ • ŞAİR ALTUNTAŞ 

M.LEVENT SAKA TAAH. TAŞIMACIUK TİC. LTD. ŞT 

HALİL CANBULAT TAKSİ VE MİNİBÜS İŞL. 

SS.39 NOLU MİNİBÜSÇÛLER KOOP. 

SS.39 NOLU MİNİBÜSÇÛLER KOOP. 

BES PLASTİK • BEHNAN SAKA 



1002 

DOSYA NO 

TA - 1 SERVİS 2002 

TA-1 SERVİS 2002 

TA -1 SERVİS 2002 

TA -1 SERVİS 2002 

TA -1 SERVİS 2002 

IG-GEN.HİZ.2002 

K5-BÜRO2002 

IG-BAH.2002 

İG-TEM.2002 

İG-BAK2002 

2002 MÜN.TA.GÜM. 

2002 MÜN.TA.VAR. 

2002 MÜN.TA.DEN. 

2002 TA TAK 

2002 MÜN TA.TRK 

2002 LAB HİZ 

2002 MÜN.TA.YEM. 

2002 MÛN.TA.BAH 

2O02 ÇOP TOP 

İLÇ.2O02 

İZMİR RAFİNERİSİ SOSYAL İSLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE LİST 

İSİN ADI 

PERSONEL TAŞIMACILIĞI (1 GRUP) IŞI 

PERSONEL TAŞIMACILIĞI (2 GRUP) IŞI 

PERSONEL TAŞIMACILIĞI (3 GRUP) İŞİ 

PERSONEL TAŞIMACILIĞI (4 GRUP) İŞİ 

PERSONEL TAŞIMACILIĞI (S GRUP) İŞİ 

GENEL HİZMETLER İŞİ 

BÜRO HİZMETLERİ İŞİ 

BAHÇE HİZMETLERİ İSİ 

TEMİZLİK HİZMETLERİ İŞİ 

BAKIM HİZMETLERİ İŞİ 

GÜMRÜK HİZMETLERİ ARACI TEMİNİ IŞI 

VAR0İYA ŞEFLİĞİ HİZMET ARAÇLARI TEMİNİ İŞİ 

DENİZ İŞLERİ HİZMET ARACI TEMİNİ İŞİ 

TAKSİ İLE TAŞIMACILIK IŞI 

TRAKTÖR TEMİNİ İŞİ 

PETROL HAREKETLERİ VE LAB NUMUNE TAŞ ŞİŞE YIKAMA HİZ İŞİ 

PERSONEL YEMEK VE KUMANYA DAĞITIMI ARAÇLARI TEMİNİ İŞİ 

BAHÇE HİZMETLERİ ARACI TEMİNİ İŞİ 

ÇOP TOPLAMA ARACI TEMİNİ IŞI 

HAŞERE VE LARVA İLE MÜCADELE İŞİ 

TARİH 

0SO5 2O02 

06.OS.2O02 

06.05.2002 

06.05.2002 

06.05.2002 

01.03.2002 

01.03.2002 

01.03.2002 

01.03.2002 

01.03.2002 

01.06.2002 

01.01.2002 

01.01.2002 

21.08.2002 

01.01.2002 

01.01.2002 

01.01.2002 

01.01.2002 

01.012002 

01.04.2002 

İHALENİN KALD 

FERHAN TURİZM OTOMOTİV TAŞ. VE GIDA ÜRN Tİ 

KIRKPINAR TURİZM TAŞIMACILIK GIDA TEKS SAN. 

GÜRBÜZ TUR SAN. LTO. ŞTİ. / SEBAT OTOBÜS IŞL 

GÜRBÜZ TUR SAN LTD. ŞTİ / SEBAT OTOBÜS IŞL 

BAŞARAN TURİZM TAŞ SÜRÜCÜ KUR. NAK. İHR IT 

ÇAĞ MÜŞAVİRLİK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ 

İZMİR GİRİŞİM KİMYEVİ MAD. GIDA PETROL TAAH. 

İZMİR GİRİŞİM KİMYEVİ MAD GIDA PETROL TAAH. 

GÜRBÜZ TUR SAN LTD ŞTİ. / SEBAT OTOBÜS IŞL 

BAYINDIR İNŞ.NAK. MÜT. TUR. TAAH. TİC. - RUHAN 

SS 39 NOLU MİNİBÜSÇÜLER KOOP. 

BES PLAST • BEHNAN SAKA 

ÇABA İNŞ. TAAH. TİC. VE SAN. LTD ŞTİ 

ÇİÇEK TAKSİ - ŞAİR ALTUNTAŞ 

M LEVENT SAKA TAAH TAŞIMACILIK TİC. LTD. ŞTİ 

BES PLAST • BEHNAN SAKA 

M LEVENT SAKA TAAH. TAŞIMACILIK TİC. LTD. ŞTİ 

M.LEVENT SAKA TAAH. TAŞIMACILIK TtC. LTD. ŞTİ 

ÇA-BA İNŞ. TAAH. TİC. VE SAN. LTD.ŞTt. 

ADEN TARIM HAŞERE İLÇ. SAN VE TtC. LTD. ŞTİ 



1999-2002 

TÇM-1999 M 

TÇM[-200012 

TÇM -2001 /1 

TÇM-2002/1 

İZMİR RAFİNERİSİ TEKNİK EMNİYET ÇEVRE MÜ 

MALZEMENİN CİNSİ 

Ot Temizliği 1999/1 

Ot Temizliği 2000/2 

Ot Temizliği 2001/1 

Ot Temizliği 2002/1 

TARİH İHALENİN KALDIĞ 

. ^ M l I M Ö £A-BAjNSAAT 

01.05.2000 BELİT MÜHENDİSLİK 

04.05.2001 

21.05.2002 

ALPEREN LTD. ŞTİ. 

ALPEREN LTD. ŞTİ. 



1999-2002 

BAK.1989/1 

BAK.1999/II 

BAK.1999/III 

BAK. 2000/I 

BAK.2000/2 

BAK.ENST-2000/2 

BAK.2000/3 
BAK.ENST-2000/3 
BAK. 2000/5 
BAK.2000/6 
BAK.2O0O/7 
BAK.2000/6 
BAK.2000/9 
BAK.2O01/2 
BAK.2001/3 
BAK.2O01/4 
BAK.2001/5 
BAK.2001/6 
BE 2001/8 
BAK 2001 /10 
BE.2ÖÖ1/12 
BE 2001 /14 
BE 2001 /1S 
BAK.2001 /16 
BAK.2001 / IS 
BE 2001 /19 
BAK.2001/20 
BAK.2001/21 
BAK.2001/22 
BAK.2001/23 
BAK.2001 / 24 
BAK 2001/25 
BAK.2001/26 
BAK.2002/20 
BAK 2002/21 
BAK 2002/22 
BAK.2002/24 
BE 2002/6 
BE.2002/7 

İZMİR RAFİNERİSİ BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ İHALE 

MALZEMENİN CİNSİ 

100 HAM PETROL ÛNİT. EŞAN VE HAVALI SOÖ. BAKIMI 

200-300 ÛNİT. ESANJÖR VE HAVALI SOĞUTUCULARIN BAKIMI 

6S00 ÛNİT. EŞAN. VE HAVAU SOÖ. İLE TÜPRAŞ'IN İHTİYAÇ OUYOUÖU OlâER EKİPMANLARIN 
BAKIMI 
HYDROCRACKER 0NİT. EŞAN. VE HAV. SOÖ. İLE T0PRAS1N İHTİYAÇ 0UYDUGU DÎÖER 
EKİPMANLARIN BAKIMI 
FCC ÛNİT. ESANJÖR VE HAVALI SOÖ. İLE TÜPRAŞ'IN İHTİYAÇ DUYOUÖU DİĞER EKİPMANLARIN 
BAKIMI 

TANK SEV. CİHAZ. KABLO VE BORU ÇEKİMİ OEMON. VE MON., MOTHERVVELL TANK SEV. 
ÖLÇÜM CİHAZ. BAK. VE KALİB., FCC ANONS SİS. İÇİN BOX MON. KABLO VE BORU ÇEKİLMESİ 
BSO VE 7000-7500 ÛNT. FIRIN, KOLON VE ORAM. BAKIMI İLE TÜPRAŞ'IN İHTİYAÇ DUYDUĞU 
DİĞER EKİPM. BAKIMI 
MAKİNE YAĞLARI V» 7000 ÛNİT. MUH. ENSTRÜMANLARIN BAKİM İŞLERİ 
MUHTELİF TANK, DRAM, HÜCRE, ROGAR VE HAVUZ TEMİZLİK İŞLERİ 
7000-7500 ÜNİTELERİ KOLON. FIRIN VE DRAMLARININ TEMİZLİK VE BAKIM İŞLERİ 
7000 -7500 ÜNİTELERİ EŞANJOR TEMİZLİK VE BAKIM İŞLERİ 
M.Y.K. ÜNİTELERİ KOLON. FIRIN VE DRAMLARIN TEMİZLİK VE BAKIM İŞLERİ 
MAKİNE YAĞLARI KOMP. EŞANJOR TEMİZLİK VE BAKIM İŞLERİ 
MUHTELİF BAKIM-ONARIM İŞLERİ 
100 HAM PETROL ÜNİTESİ KOLON, FIRIN VE DRAMLARININ TEMİZLİK VE BAKIM İŞLERİ 
100 HAM PETROL ÜNİTESİ EŞANJOR TEMİZLİK VE BAKIM İŞLERİ 
ASELSAN MARKA TELSİZLERİN BAKIM-ONARIM İŞİ 
TANK SEVİYE VE SICAKLIK ÖLÇME CİHAZ. BAKIMI 
100 HAM PETROL ÜNİTESİNE AİT KONTROLÖRLERİN (APM) DEĞİŞ. 
M.Y.K. 1604 TANKI TABAN TEMİZLİĞİ 
KARADOLUM KANTARLARININ PERİYODİK BAKİMİ 
«03 ÜNİTESİNDEKİ SİLİS ANALİZÖRÜNÜN DEVREYE ALINMASI 
8000 ÜNİTESİ DCS AKÜLERİNİN DEĞİŞİMİ 
MUHTELİF BORUYOLU. AÇIKKANAL VE ROOARTEMİZÜK İŞLERİ 
MUHTELİF BAKIM-ONARIM İŞLERİ-2 
YANGIN İHBAR SİSTEMLERİNİN PERİYODİK BAKIMI 
GAZ ALGILAMA SİSTEMLERİ PERİYODİK BAKIMI 
FORO MARKA ARAÇLARIN BAKIM-ONARIMI 
MUHTELİF TANK VE SAHA TEMİZLİK İŞLERİ 
TEK/3-4 FEEDERLERİNE KABLO TAKVİYESİ VE KONDÜVtT MONTAJI İŞLERİ 
MUHTELİF BAKIM-ONARIM İŞLERİ-3 
400 ÜNİTESİ MUHTELİF EKİPMAN TEMİZLİK VE BAKIM İŞLERİ 
MUHTELİF ANALİZÖR VE ENST. CİHAZLARI BAKIM İŞLERİ 
MAXIMO UYGULAMA DESTEĞİ İŞLERİ 
35 NBR 30 PLAKALI DOĞAN MARKA OTOMOBİLİN ONARIMI 
CATERPILLAR C*H MODEL OOZER BAKIM İŞLERİ 
MUHTELİF ANALİZÖR VE ENST. CİHAZ. BAKIM İŞLERİ-3 
ELEK SERV. AİT ATIL EKİP. DEMONTAJI 3VE DÜZEN İŞLO 
INTOOLS UYGULAMA DESTEĞİ İŞLERİ 

TARİH 

08.02.19M 

10.03.1999 

13.09.1999 

27.12.1999 

03.04.2000 

14.08.2000 

21.06.2000 
21 12 2000 
10.06.2000 
18.12.2000 
18.12.2000 
22 12.2000 
15.01.2001 

12.03.2001 
22.03.2001 
22.03.2001 
23.03,2001 
16.04.2003 
21.03.2001 
17.04.2001 
21.05.2001 
27.06.2001 
17.04.2001 
29.05.2001 
14.06.2001 
29.07.2001 
31.07.2001 
13.08,2001 
27.08.2001 
10.10.2001 
05.09.2001 
11.10.2001 
19.12.2001 
19.11.2002 
19.12.2002 
19.12.2002 
15.01.2003 
25.11.2002 
19.11.2002 

İHALENİN K 

ŞİRİNLER DENİZ.HİZ. VE MA 

ÇA-BAİNŞ. TAAH. TİC. VE S 

ÇA-BA İNŞ. TAAH. TİC. VE S 

DOĞUŞ İNŞ. ENO.HİZ.TEKS 

ÇAĞ MÜŞAVİRLİK İNŞ. SAN 

OMS ELEKTROMEK. MÜH. İ 

ÇA-BA İNŞ. TAAH. TİC. VE S 
TEKNİKER ELEKTRİK İMALA 
YÜKSEL İNŞAAT 
BOZKURT TİCARET 
BOZKURT TİCARET 
BELİT MÜH. İNŞ. SAN. VE T 
DOĞAN TEKN. İNŞ. SAN. VE 
ÇA-BA İNŞ. TAAH. TİC. VE S 
BOZKURT TİCARET 
KARE DOGALGAZ ISI SİSTE 
TONSES ELEKTRONİK SAN 
BİRSEN OTOMASYON LTD. 
HONEYWELLA.Ş 
İSELMON TEKNOLOJİK LTD 
EŞİT ELEKTRONİK SİS. İML 
ABB ELEKTRİK SANAYİ AŞ 
HAVVKER 
BOZKURT TİCARET 
ÇAĞ MÜŞAVİRLİK İNŞ. SAN 
SIEMENS CERBERUS GÜVE 
ENSER GENEL GÜVENLİK S 
OTOKOÇ OTOMOTİV TİC. V 
İSELMON TEKNOLOJİK LTD 
BORTES ELEK. TES. SAN. V 
ÇA-BA İNŞ. TAAH. TİC. VE S 
BOZKURT TİCARET 
BİRSEN OTOMASYON LTD. 
BOĞAZİÇİ YAZILIM ANONİM 
BİRMOTA.Ş. 
BORUSAN MAKİNA SERVİS 
BİRSEN OTOMASYON LTO. 
BORTES LTD. ŞTİ. 
ENGİN MÜHENOİSÜK LTD. 

http://08.02.19M
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1999 

İHALE NO 
PM-9002 

PM-9003 

PM-9004 

PM-9006 

PM-9007 

PM-9009 

PM-9011 

PM-9012 

" PTK-90ÖT 

PTK-9002 

PTK-9003 

PTK-9004 

PTK-9ÖÖ6 ""' 

PTK-9008 

PTK-9009 

PTK-9010 

PTK-9ÖİT"'"' 

PTK-9013""" 

pT9002 

PI-9003 

Pİ-9004 

Pİ-9005 

" pf-9006 

PE-90Öİ 

PE-9005 

İZMİR RAFİNERİSİ PROJE MÜDÜRLÜĞÜ İHALE LİSTESİ 

İHALE ADI 
MUHTELİF BAKIM ONARIM İŞLERİ -1/1999 

U-750 YENİ KÜKÜRT HAVUZU BORULAMA İŞL. 

MUHTELİF BAKIM ONARIM İŞLERİ -11/1999 

MUHTELİF BAKIM ONARIM İŞLERİ - III /l 999 

MUHTELİF BAKIM ONARIM İŞLERİ - IV /1999 

TK-3033 TANKI BAKIM ONARIM İŞLERİ 

TK-3013, TK-3014 TANKLARI BAKIM ONARIM 
İŞLERİ 

AKARYAKIT FLARFI BAKIM ONARIM İŞLERİ 

TK-3066, TK-3062 TANKLARI BAKIM ONARIM 
İŞLERİ 

TK-2563/5 TANKI YENİLEME İŞLERİ 

BAKIMDA OLAN TANKLARIN 
KALİBRASYONLARININ YENİLENME İŞL. 

EC-101 ISI DEĞİŞTİRİCİ TÜP DEMETİ 
YENİLEME VE ONARIM İŞLERİ 

BUHAR KAZANLARI TÜP İÇ YÜZEYLERİNDEKİ 
KABUKLAŞMIŞ DEPOZİTLERİN ASTLE 
TEMİZLENMESİ İŞİ 

900Y RUS KAZANLARI EKO TÜP KANGALLARI 
İMALATI-II 

900Y RUS KAZANLARI KALORİFER İMALATI 

900Y ÜNİ. K-4 KAZANİ EKO TÜPLERİ GAZ 
KANALININYENİLENMESİ VE KOMPLE BAKIM 
ONARIM İŞLERİ 

TK-3061 TANKI BAKIM ONARIM İŞLERİ 

H-1101 VEH-1301 FIRINLARI HAVA ÖN 
ISITICILARININ BAKIM VE YENİLEME İŞLERİ 

MUHTELİF ÇATI İŞLERİ (1999-1) 

MUHTELİF İNŞAAT İŞLERİ -1/1999 

B-3ıAPON BERRAKLAŞTıRıCı BETON 
HAVUZUN ONARıM IŞLERI 

2470 LPG DOLUM SAHASı ÇEVRE EMNIYETI 

M Ü H T ^ T N ^ A A T İ Ş L E R T T I T İ ^ 

PREFABRİK KABLO KANALI PANEL ODASI 
YAPILMASI VE TABAN BETON ONARIM İŞİ 
EBİM MD. BİNASI YANGIN ALGILAMA, UYARI 
VE GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TESİSİ 

TARİH 
15.04.1999 

01.11.1999 

26.07.1999 

237Î.Î999 

04.01.2000 

07.02.2000 

03.03.2000 

25.07.2000 

03.05.1999 

28.05.1999 

01.06.1999 

05.07.1999 

13.12.1999 

07.09.1999 

10.11.1999 

29.09.1999 

13.09.1999 

15.11.1999 

11.08.1999 

18.08.İ999 

20.09.1999 

23.09.1999" 

Yf.OİTjOOÖ 

167077Î999 

TÜÖ71999 

İHALENİN KALDIĞI 
FİRMA 

DOĞAN TEKN.tNŞ. 

BOZKURT 

BELİT MÜHENDİSLİK 

DOĞAN TEKN.İNŞ. 

BELİT MÜHENDİSLİK 

ENTIM 

TEKNİKER 

DOĞAN TEKN.İNŞ. 

RAHMİ YÜKSEL 

DOĞAN TEKN.İNŞ. 

SGS 

ATÜ MÜHENDİSLİK 

HİDRÖKİM 

ANKARA MAK.FAB. 

GIMAS 

TEKNİKER 

TEKNİKER 

BELİT MÜHENDİSLİK 

DEKA 

BİYOK 

SERMAK 

MİSTAŞ 

BİYOK 

ERSİM 

ARASTA 

İHALE TUTARI 
Milyon TL 

37,679.88 

34,445.40 

37,421.04 

36,039.05 

75,493.90 

15,900.00 

22,750.00 

110,030.00 

27,825.88 

24,750.00 

1,770.00 

2,470.00 

8750ÖÜSD 

19,089.54 

3,750.00 

30,001.00 

16,161.50 

11,800.00 

- - — -

26757718 

4,537750 

~ 12,896.00 

29,232.28 

33—-— 

14,000.00 

- 1 5 4 -
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2 0 0 0 

İHALE NO 
PM-OOI 

PM-005 

PM-006 

PM-O07 

PM-008 

PM-009 

PMJOTÖ 

PM-011 

PM-014 

PM-015 

PM-017 

PM-Ö7-

FM-OI9 

PM-020 

PM-021 

PTK-OOI 

PTK-OÖ2 

PTK-003 

PTK-004 

PTK-006 

PTK-007 

PTK-008 

PTK-009 

PTK-OIO 

PTK-011 

FTK-5İ2 

PTK-013 

Pl-OOl 

Pİ-5İH 

Pl-004 

Pl-006 

Pt-009 

PÜOİÖ 

Pl-012 

PE-008 

PE-009 

PE-OIO 

İZMİR R A F İ N E R İ S İ P R O J E M O D O R L O G O İ H A L E L İ S T E S İ 

İHALE ADI 
MUHTELİF BAKIM ONARİM İŞLERİ -1/2000 

MUHTELİF BAKIM ONARİM İŞLER) - U/2000 

MUHTELİF TANK BAKIM ONARIM İŞL. -1/2000 

MUHTELİF TANK BAKIM ONARIM İŞL. -11/2000 

MUHTELİF BAKİM ONARIM İŞLERİ - 111/2000 

BATTERY SHUT- DOWN BAKIMINDA VANA 
DEĞİŞİM İŞLERİ 
TK-3Ö64 TANKI VE MUHTELİF TANK BAKIM 
ONARIM İŞLERİ - ItI/2000 
2010Y FLARE TADİLAT İŞLERİ 

MUHTELİF BAKIM ONARIM İŞLERİ - İV/2000 

TK-3601 HAM SU TANKININ ONARİM VE 
YENİLENMESİ 
MUHTELİF PVC TANK MONTAJ VE BAKIM 
ONARIM İŞLERİ 
MYK DURUŞU BAKIM ONARIM İŞLERİ 

7000 ÜNİTESİ DREYN SİSTEMİ YENİLEME İŞLERİ 

MUHTELİF BAKIM ONARIM İŞLERİ - V/2000 

1 VE 2 N O L U BUHAR KAZANI B A K ONA. İŞL. 

BAKIMLARI TAMAMLANAN TANKLARIN 
KALİBRASYONLARININ YENİLENMESİ İŞİ 
BUHAR TUTUCU SİSTEMLERİ KONTROL. BAKIM 
ONARIM VE YENİLEME İŞLERİ 
K-3 BUHAR KAZANI TÛP İÇ YÜZEYLERİNDEKİ 
KABUKLAŞMIŞ DEPOZİTLERİN ASİTLE 
TEMİZLİĞİ 
RAFİNERİ İŞLETME ÜNİTELERİ GENEL 
İZOLASYON BAKİM VE ONARIMI 
JAPON BUHAR KAZANLARI ÇELİK BACASININ 
DEMONTAJ VE MONTAJ İŞLERİ 
1400 FİLTRELERİ SOĞUK İZOLASYON YENİLEME 
VE ONARIM İŞLERİ 
AIR COOLER EŞANJORLERİ FİN DIŞ YÜZEY 
TEMİZLİK İŞLERİ 
BAKIMA ALINACAK TANKLARIN 
KALİBRASYONLARININ YENİLENMESİ İŞİ 
TK-3007/A TANKI TEMİZLİK İŞLERİ 

CO KAZANİ BACASININ DEMONTAJ VE MONTAJ 
İŞLERİ 

2500E SOĞUTMA KULESİ BAKIM ONARİM İŞLERİ 
1 
H-I50I FIRIN BACASI YENLEME İŞİ 

MUHTELİF <^TfİŞLERf-Û2Ö00~ "' 

T&PRÂŞ ANKA^TRTÎBÂYBTJRÖSÜ 
TAMAMLAMA ONARIM IŞI 
RAFINERI TANKER PARK SAHASı ILE GIRIŞ YOLL 
TADILAT VE ONARıM IŞLERI 
ESKİ LOJMANLARİN DOĞRAMALARININ 
TADİLATI (2000/1) 
MUHTELİF İNŞAAT İŞLERİ - 1/2000 

İNŞAAT BAKIM ONARIM İŞİ 

200. 7000, 8500 ÜNİ BETONARME BACALARI VE 
LOJMAN BİNALARININ DEPREM GÜVENLİĞİNİN 
TESPİTİ 
MYK 1100-1200-1300 SAHALARI KABLO DEĞİŞİMİ 
IŞI 
MYK 1400 SAHASI KABLO DEĞİŞİMİ İŞİ 

7000 ÜNİTESİ KABLO DEĞİŞİMİ tŞl 

TARİH 
28 02.2000 

2OÖ6T2Ö0C 

0707.200Q 

0408.2000 

26.07.2000 

31.0S.2OO0 

05 09 2000 

09 112000 

09.10.2000 

06.06.2001 

14.02.2001 

16.01 2001 

11.01.2001 

22.01.2001 

13.06.2001 

10.06.2000 

19 06.2000 

İÖ7Ö62ÖÖCİ 

05.09.2000 

mÖ8.2ÖÖÖ 

29.09 20Ö0 

097Ö9T2ÖOÖ 

2-09.2000 

15.01 2Ö0Ö 

18.01.2001 

Î2.03 20Öİ 

29.ÖÎ.2ÖÖ~1 

1204.2000 

2ÖÖ3.2ÖÖÖ 

Q0Ö9İ2OÖ0 

07.08 20O0 

23_1_ÖÖÖ 

04.122000 

23 01 2001 

12.01.2001 

12.01.2001 

.2.0272001 

İHALENİN KALDİĞİ 
FİRMA 

DOĞAN TEKN. İNŞ. 

YÜKSEL 

YÜKSEL 

EGE ÇATI 

BELİT 

DOĞAN TEKN. İNŞ. 

GELİŞİM MÜHENDİSLİK 

YÜKSEL 

YAVUZLAR 

SANTES 

BELİT 

BELİTT 

GELİŞİM MÜHENDİSLİK 

YÜKSEL İNŞ. 

ORDİNAT 

SGS 

ÖREÖNAT^ 

HİDRÖKİM 

BOZKURT 

TEKNİKER 

TEKNİKER 

GELİŞİM 

__ 

WILLACY OIL LTD. 

BÖZKÜRf^ 

CENK 

EGE ÇATİ 

EGEÇATI 

BLEDA 

DELSAN " 

TEKNİK YAPI 

ENVER EKŞtOĞLÜ 

METRİK YAPİ 

ÖDT_. PROTÖ 

SANEL 

SANEL 

SANEL 

İHALE TUTARI 
Milyon TL 

34.276.0C 

"~ 33,344.33 

27.965.23 

22,585.00 

35.893.00 

36İ75T20 

_9.9S7_« 

I9.825.0C 

39.641.SC 

I3.167.0C 

24,229.70 

32.600.00 _____ 
35,714.93 

98.87O0C 

1.425.00 

6 3 0 0 0C 

8.5ÖÖTİSD 

38.040 00 

39,40000 

14,400 00 

______ 

4.225 USD 

300.000 USC 

8,240.00 

...______ 

8,273.00 

29.215.90 

4,500 0C 

" ~89.4l9.4fl 

________ 

1 ^ 6 0 5 . ______ 
" i 10,0000c 

3-7300ÖC 

~İ4'ı7Öö.Ö. 

25.155.00 

- 1 5 5 -

http://~89.4l9.4fl
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2001 

İ H A L E N O 

PM-lOl 

PM-I02 

PM-103 

PM-I04 

PM-İOS 

PM-107 

PM-IO* 

PM.109 

PM-IIO 

PM-II1 

PM-I13 

PM-~lİ4 

P M " - İ İ 6 

PTK-162 

PTK-IÖS" "" 

PTK-I04 

PTX-7ÖS 

pfx-îo_ 

~ FTK~İÖ7 

~FTk~İOÎ 

PTK-109 

PTK-IIO 

P T K T n 

' PTK-nîT 

PTTC-İİl 

PTK-H4 

' PTK"-MS 

"pfk7Tİ6" 

FTK-Vİ7 

PTK-7İ9 

PTK-İ20 -

~~ Pl-IOİ~ _ 

pt~764 

~PÎ-"l05 

Pl-107 

Pİ-İÖ» 

Pİ-İÖ» 

Pt-llO 

>İ-|7İ 

PI-Û2" 

M-116 

PÎ-117 

M~77İ 

P.-12Ö 

RE-Yol 

PE~lÖ9 

1 

İZMİR RAFİNERİSİ M_ 

İ H A L E ACM 

MYK MÜHİ_____YÂİŞİ-ERİ 

HC-IOI FDUNI BAKİM ONARIM İŞLERİ 

HP ÜNİTESİ D-l 11 DRAMININ YEMLENMESİ 

HP ÜNİTESİ MUHTELİF BOYA İŞLERİ 

MUHTELİF BAKIM ONARIM İŞLERİ 1 /200I 

T O _ KLİMA SANTRALI TESİSİ 

900 ÜNİ. K-1.2 KAZANLARI TÜP TUTUCU 
SUPPORT İMALATI İŞLERİ 
TK-3007/B TANKI MUHTELİF TADİLAT İŞLERİ -1 

MUHTELİF BAKIM ONARİM İŞLERİ O /200 i 

MIJW1_LI_ T_©VA İŞLERİ 

MUHTELİF TANKLAR YANGINLA MÜCADELE 
SİSTEMİ TADİLATI 
MUHTELİF BAKIM ONARIM İŞLERİ III /200I 

200, 3O0. 400. 500. 600 ÜNİTELERİ SOĞUTMA 
SUYU HATLARININ YERUSTÜNE ALİNMASİ VE 
MUHTELİF BORULAMA İŞLERİ 
E-IOS. EC-I01/A. E-304, E-7210ISI ~ 
DEÖİŞTH_C1LER1 TÜP DEMETİ YENİLEME VE 
ONARIM İSLERİ 
K-4 BUHAR KAZANI TÜPLERİ KİMYASAL TEM 

TK-162IA3 VE TK-I63-AB AKIM ONARIM İŞLERİ 

E-226/1.2 VE AC-7203/S.6 FİN FAN ISI DEĞİŞTİRİCİ 
TÜP DEMETİ YENİLEME VE ONARIM İŞLERİ 
2500E SOĞUTMA KULESİ BAKIM ONARIM İŞLERİ 
-II 
BUHAR KAÇAKLARININ BAKIM ONARIM tŞL. 

VE İL KADEME K E P » » - TI"™» ~»İ YEN. İSL. 
İSKELE AYAKLARINDAKI ANOTLARIN 
YENİLENMESİ 
RAFİNERİ İŞLETME ÛNTTELERİ GENEL 
İZOLASYON BAKIM VE ONARİM İŞLERİ 
K-2 BUHAR IC7-_.ÂNII_J^/Ü^^ TEMİZLİK İŞL " 
4O0 ÜNİ H-40rFÎRİNİ¥AJCIM'ON7_«7İM İŞLERİ 

K^BİjHİJCK^J^lTXlİ^Ekll^M\A£KL 
TEMİZLEME İŞLERİ 
1400 FİLTRELERİ SOĞUK İZOLASYON YENİLEME 
VE ONARIM İŞLERİ 
kVİ-UHAlO-AZANI -_T>___UKİMY7*_SAL 
TEMİZLEME İŞLERİ 
İLAFİNERÎ BÜHARİO-ÇÂİUJÜUNİN GİDERİLMESİ 
BAKIM ONARIM İŞLERİ-2 
K-7 BUHAR KAZANI TÜPLERİ KİMYASAL 
TEMİZLEME İŞLERİ 
TK-3I0İ T ANKİ BAKİM ONARIM İŞLERİ 

AIR COOLER EŞANJORLERİ FİN DIŞ YÜZEY TEM. 

R A İ ~ _ _ İ _ " M İ - _ _ _ I L ~ Ü Ö Ü BİNAS-TöN CEPHE 
PREKAS ELEMANLARININ ONARIM IŞI 
7000 ÜNİTESİ İ-ETON BACASININ BOYANMASI 
KAFETERYÂlfADÎLÂT VE ONARİM î ŞLERİ 
İNŞAAT BAKIM ONARIM İŞLERİ - 2O01/I 
MUHTELİF İNŞAAT İŞLERİ - 2001/1 

900-903-907 ASİDE DAYANIKLI KAPLAMA 
YAPILMASI İŞİ 
LAHORATÜVAR BİNASI ONARIM İŞLERİ 

ASA 256i" VEİ2SS4 EMEBRGENCY HAVUZLARI 
TEMİZLİK İŞLERİ 
DAYİC D Ü Ö ^ E M E S İ İŞLERİ 

MUHTELİF İNŞAAT İŞLERİ - 2001/2 

ÎSÖO ÜNİTESİ BACA BOYANMASI İŞİ ' 

TÖREN ALANİNA SATHlllAPLAMA YAPILMASI 

FİRE^PROOF ONARİMİ VE BETONARME 
ELEMANLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ 
-ÖÖT YILI MUHTEUFİLElâRÎKTşLERI 

BBİM SİST_M~6_>ASI UPS DAĞITIM VEL AN" 
KABLOLAMA TADİLATI 

O J E MODOH 

T A R İ H 

07 02.2001 

29.03.2M~ 

O9OS.2O0I 

_ 04 2001 

İVÖ472001 

22.06.2001 

I3.0t.200l 

n~öT2ooi 

16I0 2OOI 

İ7.V6.2Ö6İ 

0-TÖ2.2ÖÖ2 

' "" 1TÖ2.İO--

İ5.O4.26Ö2 

iYoTioöı 

~..Ö£"_6Öİ 

24.0_~*o6İ 

ö~~6s~_6öı 

T37Ö6.2ÖÖİ 

b7.0T.260i 

"ÎSMMÖÎ 

1V09.2601 

'oiJo.îböı 

03 09 2001 " 

287Ö972ÖÖ1 

J-.09200V 

20.12.2ÖO İ 

"02.10.2001 

08 1 İ 2001 

Ö7~İ02~~İ 

i i 64.2062 

İ5 04 2ÖÖV 

13 02 2001 

72_>3_t6Ö7 

30 04 20Oİ 

04 0S.200I 

28 06 2001 

Î4.Ö"s7*657 

13 06 2O01 

~ O» 09'20OI 

04709 2001 

27 11.2001 

~ " IS I0 2Ö6T 

22.10 2001 

2101.2002 

64.69.2b6l 

06 02 2002 

ULÜÖÛ İHALB L İ S T E S İ 
İHALENİN K A L D t Ğ t 

F İ R M A 
TEKNİKER 

DOĞAN T E K N . T N Ş 7 _____ 
REMKO 

TEV-NÜCER 

REF-ISI SAN 

ORDİNAT" ~~" 

_______ 
BOZKÜRT 

M E T V Â P I 

M A K B O S A N ^ """ 

BOZkÜR.T~' 

BOZKÜRT 

ORDİNAT " 

HİDROKİM _______ 
GIMAS 

CENK '"" 

BOZKÜRT 

DESA-OTAK 

SIJİCÖT 

GELİŞİM 

HİDROKİM 

GELİŞİM "~ 

HİDROKİM 

TEKNİKER 

HIDROKİM 

GELİŞİM 

HİDROKİM 

EĞE ÇATİ 

HİDROTEK 

SERKIM 

SİBA 

BIYÖK 

ERK İNŞAAT 

MAKBÖSÂN-

S-E_M_M 

MİSTAŞ -

W 7 L L A C Y Ö İ ' L 

M ~ S E Z G I N ı N Ş . 

____ İNŞAAT 

S I B A E N D . M Ü H 

D E Ü ~ ~ N ~ 

SERKIM 

ÂBKAR 

P R Ö B İ L ' 

İHALE TUTARİ 
Milyon TL 

I4.4O0.0O 

l4.2aO.00 

«~SS0.M 

11.925.00 

797Ö3S7SÖ ________ 
. ._. ______ 

" 37.235705 

_._2____ 

3*7/440.00 

49.425 OO 

__-____._ 
________ 

9.933.5Ö 

S.5O0 USD 

55.412.90 

5l9İa_Ö" 

______ 

1 (.991.00 

977675755 ______ 
~~6T.254.0O 

ğ.sbö76ö 

17.960.00 

______ 
______ 
______ 

74.51*750 

._ _ 57.SÖO_0O 

78.435.24 

4.800 OO 

~ 1.780 00 

20.6-Ö" 66 

" 34.74Î7sb 

29.850 OO 

49.65-760 

4.582.80 

72.25Ö.9Ö 

lâö.öööusb 

67.676.60 

6«7İ70ÖÖ 

8.930.00 

17.066 7 » 

~TlV-_~7~I 

_8T.390.00 

rr.7s6.66 

156-

http://29.03.2M~
http://I3.0t.200l
http://b7.0T.260i
http://64.69.2b6l
http://l4.2aO.00
http://~~6T.254.0O
http://rr.7s6.66
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2002 
İHALE NO 

PM-201 

PM~-203"~~"" 

PM-204 

"~ P M - 2 0 İ 

P M - 2 0 6 

PM- İYÖ 

P"M"-2İ2~ 

P M - 2 1 3 

PM-214 

P M - 2 İ 6 

~PM-2İS 

P M - 2 İ 9 

P M - Z 2 1 

P T K - 2 0 I 

PTK-~2Ö4 " " ' 

rnöâos 

P T İ Ö 2 0 6 

F T K - 2 0 7 

PTK-20S 

P T K - 2 0 9 

P T K - 2 İ Î 

PTK-212 

P T İ C - İ T İ 

FTTÖÎTS 

FricTit" 

P T K - 2 1 9 

* _ P T K - Z Î O " 

> T K - 2 2 Î 
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KİRİKKALE RAFİNERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
MAL VE HİZMET ALİMLARİ TABLOSU 

YILI 

1999_ 

2000 

2001 

2002 

TOPLAM 

İŞLETME GİDERLERİ 

MAL ALIMI 

3,178,563,583 

3,625,149,777 

6,372,148,984 

8,134,005,251 

21,309,867,595 

HİZMET AUMI 

1,204,879,537 

1,863,719,966 

2,643,297,424 

3,000,179,680 

8,712,076,607 

YATIRIM GİDERLERİ 

MAL ALIMI 

556,615,403 

482,070,819 

630,350,225 

458,589,506 

2,127,625,953 

HİZMET ALIMI 

850,174,899 

973,671,053 

2,887,342,993 

6,221,487,048 

10,932,675,993 

MAL AL 

3 
4 

7 
8 

23 



TÜPRAŞ KÖRFEZ PETROKİMYA VE RAFİNERİ MÜDÜ 
01.11.2001 - 31.12.2002 TARİHLERİ ARASI 

MAL VE HİZMET ALIMLARI 

SIRA NO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

MÜDÜRLÜĞÜN ADI 

Malzeme İkmal Müdürlüğü 
İnsan Kaynakları Müdürlüğü 
Proje ve Kontrol Müdürlüğü 
Bakım Müdürlüğü 
Ticaret Müdürlüğü 
Bilgi Sistemleri Müdürlüğü 
Mali işler Müdürlüğü 
Teknik Emn. Ve Çevre Kont.Müdürlüğü 
Teknik Servisler Müdürlüğü 

GENEL TOPLAM 

MAL 
ALIMLA 

9,1 
3,5 
1,2 

3 
3 
2 

14,9 



BATMAN RAFİNERİ MÜDÜRLÜo., 
İHALE LİSTESİ 

İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ 

1999 

DOSYA 
NUMARASI İŞİN ADI 

Büro Hizmetleri 

Genel Hizmetler 

Temizlik Hizmetleri 

Bahçe Hizmetleri 

Bakım Hizmetleri 

Yabani Otların Tırpanla Biçilmesi ve Islahı 

1 Nolu Vardiya Servisi 

2 Nolu Vardiya Servisi 

3 Nolu Vardiya Servisi 

TARİH 

01.02.1999 

01.02.1999 

01.02.1999 

01.02.1999 

01.02.1999 

12.04.1999 

01.01.1999 

01.01.1999 

01.01.1999 

İHALENİN KALDİĞİ FİRM 

Hasan DEMİR 

Serdar Petrol Ltd.Şti.(Serdar ÖZDE 

Ek-Bağ Ltd.Şti.(Mustafa EKMEN) 

Celbek lnşitd.Şti.(Hamdullah CEL 

Baymaz Petrol Ltd.Şti. 

Celbek inş.Ltd.Şti.(Hamdullah CEL 

Serkan KILIÇASLAN 

Davut EKDİ 

Siraç TEKİN 



BATMAN RAFİNERİ MÜDÜRLÜĞÜ, 
İHALE LİSTESİ 

İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ 

I 2000 I 

DOSYA 
NUMARASI İŞİN ADI 

Büro Hizmetleri 
Genel Hizmetler 
Temizlik Hizmetleri 
Bahçe Hizmetleri 
Bakım Hizmetleri 
İthal Ham Petrol Kayıt işleri 
Ham Petrol Tahmil Tahliye Işi(M.EKMEN) 
Yabani Otların Tırpanla Biçilmesi ve Islahı 
Sos. Merk. Pide Lahmacun İşi 
Sosyal Merkez ve Ring Servisi 
Vardiya Şefliği ve Ring Servisi 
1 Nolu Vardiya Servisi 
2 Nolu Vardiya Servisi 
3 Nolu Vardiya Servisi 
Gündüzcü Personel Servisi (Otobüs) 
Gündüzcü Personel Servisi (Otobüs) 
Gündüzcü Personel Servisi (Otobüs) 
Gündüzcü Personel Servisi (Midibüs) 
Gündüzcü Personel Servisi (Midibüs) 
Gündüzcü Personel Servisi (Midibüs) 
Gündüzcü Personel Servisi (Midibüs) 
Gündüzcü Personel Servisi (Midibüs) 
Gündüzcü Personel Servisi (Midibüs) 

TARİH 

01.03.2000 
01.03.2000 
01.03.2000 
01.03.2000 
01.03.2000 
05.09.2000 
28.07.2000 
12.04.2000 
29.08.2000 
11.09.2000 
08.08.2000 
01.01.2000 
01.01.2000 
01.01.2000 
08.09.2000 
08.09.2000 
08.09.2000 
08.09.2000 
08.09.2000 
08.09.2000 
08.09.2000 
08.09.2000 
08.09.2000 

İHALENİN KALDIĞI FİR 

Hasan DEMİR 
Serdar Petrol Ltd.Şti.(Serdar ÖZDE 
Ek-Bağ Ltd.Şti.(Mustafa EKMEN) 
Celbek lnş.Ltd.Şti.(Hamdullah CELB 
Baymaz Petrol Ltd.şti. 
Enşat inşaat 
EK-BAĞ Ltd.Şti. 
Celbek Inş.Ltd.Şti. 
Garzan lnş.Teksb(Hayrettin AKÜNG 
Fedim GÜLMEZ 
Şehmus KİNİŞ 
Mehmet TEKİN 
Davut EKDİ 
Siraç TEKİN 
Enver NİLÜFER 
Enver NİLÜFER 
Enver NİLÜFER 
Davut EKDİ 
Faraç KESKİN 
Süleyman DEMİR 
llkadım Petrol Ürn. 
Siraç TEKİN 
Mehmet TEKİN 



BATMAN RAFİNERİ MÜDÜRLÜĞE 
İHALE LİSTESİ 

İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ 

I 2001 I 

DOSYA 
NUMARASI İŞİN ADI 

Büro Hizmetleri 

Genel Hizmetler 

Temizlik Hizmetleri 

Bahçe Hizmetleri 

Bakım Hizmetleri 

İthal Ham Petrol Kayıt İşleri 

Çöp Toplama İşi 

Yabani Otların Tırpanla Biçilmesi ve Islahı 

Sos. Merk. Pide Lahmacun İşi 

Sosyal Merkez ve Ring Servisi 

Vardiya Şefliği ve Ring Servisi 

1 Nolu Vardiya Servisi 

2 Nolu Vardiya Servisi 

3 Nolu Vardiya Servisi 

Gündüzcü Personel Servisi (Otobüs) 

Gündüzcü Personel Servisi (Otobüs) 

Gündüzcü Personel Servisi (Otobüs) 

Gündüzcü Personel Servisi (Midibüs) 

Gündüzcü Personel Servisi (Midibüs) 

Gündüzcü Personel Servisi (Midibüs) 

Gündüzcü Personel Servisi (Midibüs) 

Gündüzcü Personel Servisi (Midibüs) 

Gündüzcü Personel Servisi (Midibüs) 

TARİH 

01.03.2001 

01.03.2001 

01.03.2001 

01.03.2001 

01.03.2001 

07.08.2001 

01.12.2001 

17.04.2001 

04.09.2001 

13.09.2001 

07.08.2001 

01.01.2001 

01.01.2001 

01.01.2001 

16.10.2001 

16.10.2001 

16.10.2001 

16.10.2001 

16.10.2001 

16.10.2001 

16.10.2001 

16.10.2001 

16.10.2001 

İHALENİN KALDIĞI FİRMA 

Hasan DEMİR 

Serdar Petrol Ltd.Şti.(Serdar ÖZDEMİR) 

Ek-Bag Ltd.Şti.(Mustafa EKMEN) 

Celbek lnş.Ltd.Şti.(Hamdullah CELBEK) 

Baymaz Petrol Ltd.Şti. 

Enşat İnşaat 

Semai Ltd.Şti. 

Celbek inş.Ltd.Şti.(Hamdullah CELBEK) 

Biter Ekmek Fab. 

Hasret TURAN 

Şehmus KİNİŞ 

Mehmet TEKİN 

Davut EKDİ 

Siraç TEKİN 

Enver NİLÜFER 

Enver NİLÜFER 

Enver NİLÜFER 

Beşir GÜNEŞ 

Akdaş Kardeşler 

Siraç TEKİN 

Rüzgar Nakliyat 

Faraç KESKİN 

Nure ŞİMŞEK - İzzet ŞİMŞEK 



BATMAN RAFİNERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
İHALE LİSTESİ 

İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ 

| 2002 

DOSYA 
NUMARASI 

1 

İŞİN ADI 

Büro Hizmetleri 

Genel Hizmetler 

Temizl ik Hizmetleri 

Bahçe Hizmetleri 

Bakım Hizmetleri 

İthal Ham Petrol Kayıt İşleri 

Çöp Toplama İşi 

Yabani Otların Tırpanla Biçilmesi ve Islahı 

Sos. Merk. Pide Lahmacun İşi 

Sosyal Merkez ve Ring Servisi 

Vardiya Şefliği ve Rinq Servisi 

1 Nolu Vardiya Servisi 

2 Noiu Vardiya Servisi 

3 Nolu Vardiya Servisi 

Gündüzcü Personel Servisi (Otobüs) 

Gündüzcü Personel Servisi (Otobüs) 

Gündüzcü Personel Servisi (Otoüüs) 

Gündüzcü Personel Ş_3ij/!Si_(Midibiis}_ 

iGürıdüzcü Personel Servisi (Midibüs^ 

|Gündü?cüJ_'ersoj ı^Sü^is i^Miabü_ •} 

TARİH 

01.04.2002 

01.04.2002 

01.04.2002 

01.04.2002 

01.04.2002 

07.07.2002 

01.01.2002 

29.04.2002 

04.09.2002 

15.07.2002 

M 1.07.2002 

ü 1.01.2002 

01.01.2002 

01.01.2002 

01.10.2002 

01 10.2002 

İ 01,10.2002 

! 01.10.2002 

j 01.10.2002 

İHALENİN KALDIĞI FİRMA 

Polimer Döküm Mermer SanTic.Ltd.Şt i . 

Serdar Petrol Ltd.Şti. 

Polimer Döküm Mermer SanTic.Ltd.Şt i . 

Polimer Döküm Mermer SanTic.Ltd.Şt i . 

Ak-Sev Ltd.Şti. 

Enşat inş. 

Semai Ltd.Şti. 

Berfiks Yapı Inş.Ltd.ŞU. 

Biter Ekmek Fabrikası 

Faruk Okul Serv. 

Şehrnus KİNİŞ 

Mehmet TEKİN 

Davut EKDI 

Farag KESKİN 

Enver NİLÜFER 

Hüseyin BÜYÜKTAŞ 

Enver NİLÜFER 

Selahattin TEKİN 

Davut ; K D I 

j S i ı ^ JfcKIN ] 



BATMAN RAFİNERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLY 

TARİH 1999 — 2000 YILI İHALE DOSYALARİ İHALE LİSTESİ 

DOSYA NO 

1999/003 

1999/052 

1999/054 

1999/063 

2000/001 

2000/003 

2000/043 

2000/044 

2000/045 

2000/046 

2000/053 

2000/054 

2000/055 

2000/057 

2000/032 

2000/059 

2000/063 

2000/067 

İŞİN ADI 

KOYUN ETİ 

KOYUN ETİ 

KOYUN ETİ 

YOĞURT KASE 200 GR 

KOYUN ETİ 

EKMEK 

SÜT 1/2 

AYÇİÇEKYAĞI 

PİRİNÇ 

PİKNİK BAL PİKNİK TEREYAĞI 

PİRİNÇ 

MEYVE SUYU 

SÜT 1/2 

PAKET ŞEKER 

YOĞURT KASE 200 GR 

ÇAY 

KOYUN ETİ 

PİRİNÇ* 

TARİH 

14/01/19 W 

17/06/1999 

23/06/1999 

23/08/1999 

08/02/2000 

31/01/2000 

01/02/2000 

01/02/2000 

01/02/2000 

23/02/2000 

21/04/2000 

21/04/2000 

21/04/2000 

21/04/2000 

31/01/2000 

21/04/2000 

06/06/2000 

29/06/2000 

İHALENİN KALDIĞI FİR 
RAMAN KASABI / BAT 

RAMAN KASABI / BATM 

RAMAN KASABI / BATM 

HAK TOK tNŞ.TAAH LT 
BATMAN 

RAMAN KASABI /BATMA 

BİTER EKMEK FABRİKA 
/BATMAN 

ERDOĞAN GIDA PAZ BA 

IŞIKVEREN GIDA BATM 

HAŞ İ M TİCARET BATMA 

PET MAR GIDA BATMA 

D'NÇLlvLER GIDA PAZ 

PET MAR GIDA BATMA 

PET MAR GİDA BATMA 

ÖZ KARDEŞLER GIDA B 

HAK TOK T I C T A A H L T 
BATMAN 

ÖZ KARDEŞLER GIDA 

ŞARK TUR KASABI 

DİNÇERLER GIDA BAT 

TOPLAM TUTAR 



TARİH 2000 YILI İHALE DOSYALARI 

BATMAN RAFİNERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ 

İHALE LİSTESİ 

DOSYA 
NO 
2000/068 

2000/069 

2000/071 

2000/077 

2000/081 

2000/085 

2000/092 

İŞİN ADI 
SÜT 1/2 

AYÇİÇEKYAÛ1 

PİKNİK BAL PİKNİK TEREYAĞI 

YOĞURT KASE 200 GR 

PİRİNÇ 

KOYUN ETİ 

PİRİNÇ 

TARİH 

06/07/zoUO 

28/06/2000 

06/07/2000 

02/08/2000 

14/08/2000 

22/09/2000 

10/11/2000 

İHALENİN KALDIĞI 

PET M AR GIDA BATMA 

BATMAN GIDA PAZ BA 

PETMAR GİDA BATMA 

HAKTOK TİC.TAAH.LTD 
BATMAN 
DİNÇERLER GIDA PAZ. 

RAMAN KASABI BATM 

DİNÇERLER GIDA PAZ. 

T O P L A M T U T A R 
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7001/0 72 

_200l/<179_ 

200J/080 

J!00 1/090 

2001/091 

i "A RIH 

i i' (2.200(1 

R E S M E ŞEKER 

G I C E K Y A G i 

K U Y U N B7İ 

s u r 

PİRİNÇ 

A Y Ç İ Ç E K Y A Ğ I 

ÇAV 

M E Y V E SUYU 

K E S M E ŞEKER 

PİKıNÇ 

FİR INC 

s ı n 

Ç İ Ç E K Y A G I 

S Ü T 

s u r 

I ! MM/200! 

! 1/01/2001 

1 i/0(>/200t 

ı ı/or>/20(M 

2 I /06/20Ü E 

i 2/(K)/200 S 

05/04/2001 

10/1 1/2O01 

01/09/200 I 

0S/08/200I 

01/09/2001 

01/08/2001 

10/08/2<KM 

11/08/2001 

29/08/2001 

(19/11/2001 

22/10/2001 

İHALENİN K A L î i i ; ,ı >s 

Ü/TER EKMİİK I-'AH .'iA f f 

M F R T GIDA FAX: H A T M A 

(»ONAYDIN GIDA » A T M A 

USLU K U R U Y E M İ Ş BATM 

KAPLAN T İ C A R E T 

Ş AR K TU R K A S AB I B A' 1 M 

G Ü N A Y D I N GIDA B A T M A 

DÎNÇERLER CİIDA FAZ BA 

ÖZ FİLİZ T İ C A R E T B A T M 

HAŞİM T İ C A R E T B A T M A N 

G Ü N A Y D I N GIDA B A T M A 

USLU K U R U Y E M İ Ş B A T M 

D Î N Ç E R L E R GİDA F A Z BA 

DİNÇERLER GIDA FAZ. B 

G Ü N A Y D I N L A R G İ D A "PAZ 
B A T M A N 

E R D O Ğ A N GIDA B A T M A 

D I N Ç E R L E R G I D A P A Z B 

G Ü N A Y D I N T O P . G I D A BA 

TOPLAM T U T A R 



BATMAN RAFİNERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ 

TARİH 2001 YİLİ İHALE DOSYALARİ İHALE LİSTESİ 

D O S Y A NO 

2001/094 

2001/095 

2001 /096 

2001/073 

2001 /087 

2001 /097 

2001 /106 

2001/111 

İSİN ADI 

PİRİNÇ 

KESME ŞEKER 

Ç A Y 

Y O Ğ U R T KASE 200 GR 

K O Y U N ETİ 

AYÇJÇEKYAĞI 

KESME ŞEKER 

S Ü T 

TARİH 

16/11/2001 

16/11/2001 

16/1 1/2001 

08/08/2001 

17/09/2001 

21/11/2001 

21/11/2001 

06/12/2001 

İHALENİN KALDIĞI F 

DtNÇETÎLER GİDA PAZ. B 

AKPAŞ GIDA GIDA BATM 

ÖZ KARDEŞLER GIDA BA 

HAK TOK TİC LTD. BATM 

ÇİMEN TİCARET BATM 

ÖZ FİLİZ GİDA B A T M A N 

AKPAŞ GIDA PAZ. BATM 

G Ü N A Y D I N GIDA PAZ. B 

TOPLAM TUTAR 



TARİM 

DOSYA NO 

2002/0! i 

2002/038 

2 002/030 

20£2/T>50 

2()»2/0:55_ 

2002/058 

2J>02/066 

2002/063 

2002/068 

2002/072 

2002/077 

21)02/078 

2002/079 

2002/081 

2002/084 

2^002/09^ 

2002/097 

2002/102 

;.002 Y i l . l İMALI- D O S Y A L A R I 

I İŞİN ADİ 

SÜT 

YOĞURT KASF. 200 GR 

PİRİNÇ 

SUT 

KESME ŞEKER 

K O Y U N ETİ 

SUT 

PİRİNÇ 

Ç İ Ç E K Y A Ğ I 

K O Y U N ETİ 

Ç A Y 

PAKET ŞEKER 

PİRİNÇ 

SUT 

Ç İ Ç E K Y A Ğ I 

K O Y U N ETİ 

SUT 

PİRİNÇ " 

BATMAN EAı'İnmî MÜDÜRLÜĞÜ 
İNSAN KAYNAKLAR! MÜDÜRLÜĞÜ 

İMALE LİSTESİ 
-
TARİM 

! 2/02/2002 

1 9/02/2002 

28/03/2002 

12/04/2002 

09/04/2002 

02/05/2002 
06/08/2002 

23/05/2002 

28/06/2002 

27/06/2002 

16/10/2002 

1S/07/2O02 

08/08/2002 

29/08/2002 

1 3/09/2002 

02/09/2002 

16/12/2002 

16/12/2002 

'M.ALENİN.KALDIĞI F 

GÜNAYDIN TİCARET BA 

HAK TOK TİC. BATMAN 
. . . . . 

DİNCERLER GIDA BAT 

CENTURGIDA BATMAN 

AKPAŞ GIDA BATMAN 

RAMAN KASABI BATMA 

GÜNAYDİN TİCARET BA 

DİNCERLER GIDA PAZ. B 

ÖRNEK GIDA PAZ. BATM 

RAMAN KASABI BATMA 

HASİM TİCARET BATM 

HAŞİM TİCARET BATMA 

DİNÇELER GIDA PAZ BA 

CENTURGIDA BATMAN 

ÖZ FİLİZ TİCARET BATM 

RAMAN KASABI BATM 

GÜNAYDİN TİC. BATMA 

DİNCERLER GIDA PAZ B 

TOPLAM TUTAR 



BATMAN RAFİNERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ 

TARİH 2002 YİLİ İHALE DOSYALARI İHALE LİSTESİ 

DOSYA NO 

2002 /108 

2002/107 

2002/109 

2002/124 

2002/125 

2002/095 

İŞİN ADİ 

KESME ŞEKER 

ÇİÇEKYAĞl 

ZEYTİN YAĞI 

PİRİNÇ 

ÇİÇEKYAĞl 

YOĞURT KASE 200 GR 

• 

TARİH 

23/12/2002 

16/12/2002 

10/10/2002 

26/12/2002 

26/12/2002 

10/10/2002 

İHALENİN K.ALDIĞI F 

USLU KURUYEMİŞ BATM 

ERDOĞAN GIDA PAZ. BA 

DİNÇERLER GIDA PAZ. 

DİNÇERLER GIDA PAZ. B 

ÖZ FİLİZ GIDA . BATMAN 

HAK TOK TİC.LTD. BATM 

TOPLAM TUTAR 



BATMAN RAFİNERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ 
İHALE LİSTESİ 

İMALAT YILI | 2002 
DOSYA NO 
(BAK)29.04 
(BAK)02.05 
(BAK)14.06 
(BAK)26.02 

İŞİN ADI 
HAMPETROL ÜNİTE EŞANJÖR TEMİZLİĞİ 
PLANLI BAKIM-2002 
BAKIM ATÖLYESİ KAPI VE PENCERE PVC OLARAK YENİLENMESİ 
RAFİNERİ VE SOSYAL TESİSLER YER ALTI KABLO KANALI 

TARİH 
29.04.2002 
02.05.2002 
14.06.2002 
26.12.2002 

İHALEYİ ALA 
HİDROTEK MAK 

ÖMEROGLU 
DEMAY PLASTİK 

HASYILSAN İN 

^KARATEP: 
(VteKAnlk/Metal ŞefJ 



BATMAN RAFİNERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
MALZEME..VE İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ 

YILLAR 
TOPLAM DOSYA 
TOPLAM TUTAR 

1999-2002 YILLARI ARASINDA ALIMI GERÇEKLEŞEN DOSYA 

1999 
716 

1.182.098.177.896 TL 

2000 
643 

1.530.331.119.522 TL 2.645.930.240 



BATMAN RAFİNERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
PROJE VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 

İHALE LİSTESİ 
İMALAT YILI 

D05YA NO 
(P-KONT) 24.02 
(P-KONT) 42.04 
(P-KONT) 50.02 
(P-KONT) 38.06 
(P-KONT) 39.05 
(P-KONT) 33.01 
(P-KONT) 32.00 
(P-KONT) 3 7.02 
(P-KONT) 41.02 
(P-KONT) 28.06 
(P-KONT) 51.02 
(P-KONT) 28.02 
(P-KONT) 39.08 
(P-KONT) 37.08 
(P-KONT) 42.08 

1999 
IŞIN ADI 

MUHTELİF İZOLE İŞLERİ 
T-50004 TANKININ BAKIM VE ONARIMI 
MUHTELİF MEKANİK İŞLERİ-1 999 
SOĞUTMA KULESİNİN TADİLATI 
1 000 VARİLLİK SLOP TANKI İMALATI 
YANGIN POMPALARININ MONTAJI 
F-1301 FIRINI TÜP İMALATI 
H-506 BUAR KAZANI BAK.VE ONARIMI 
FUEL-OİL İSTASYONU BAK.VE ONARIM 
T-30008 TANKINA SERPANTİN MONTAJI 
ASFALT CENDERELERİNİN ISLAHI 
YANGIN POMPALARININ SUNDURMASI 
T-200 VET-1013,1014 TANKLARININ TEMİZLİĞİ 
KATYON A TANKI VE BORU HAT.KAP. 
T-7001 LPG. KÜRE TANKININ ONARIMI 

• 

TARİH 
25.02.1999 
31.05.1999 
16.02.1999 
07.04.1999 
11.05.1999 
23.09.1999 
02.12.1999 
11.01.1999 
10.09.1999 
09.11.1999 
10.09.1999 
10.09.1999 
11.05.1999 
08.03.1999 
08.07.1999 

İHALEYİ ALA 
ŞAN ELEKTRONİK İN 

KUTLUSAN 
SAİT TEMEL 

CENK A 
SÖNMEZ INŞ 
ARDA MÜHE 
ARDA MÜHE 

IM-K 
KUTLUSAN 
SAİT TEMEL 
SAİT TEMEL 
SAİT TEMEL 
SÖNMEZ İNŞ 

KAPSA 
PALM 



BATMAN RAFİNERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
PROJE VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 

İHALE LİSTESİ 
İMALAT YILI 

DOSYA NO 
(P-KONT-) 4 7.09 
(P-KONT) 5 7.09 
(P-KONT) 52..03 
(P-KONT) 46.08 
(P-KONT) 52.08 
(P-KONT) 47.02 
(P-KONT) 25.03 
(P-KONT) 48.08 
(P-KONT) 50.08 
(P-KONT) 53.03 
(P-KONT) 51.06 
(P-KONT) 54.04 
(P-KONT) 54.05 
(P-KONT) 50.09 
(P-KONT) 52.02 
(P-KONT) 55.09 

2000 
İŞJN ADI 

İTHAL HAMETROL TESİSİ TADİLATI 
ÇATI FANI MONAJI VE MUHTELİF İMALAT 
MUHTELİF İZOLE IŞLERI-2000 
NAFTA HATLARININ TADİLATI 
T-30001 VE T-30003 TANKLARIN TEMİZLİĞİ 
YENİ BORU RAMPA AMBARINA SUNDURMA YAPILMA 
PLANLI BAKIM-2000 
LABORATUVAR TESİSATI TADİLATI 
T-30000 TANKLARIN BAKIM VE ONARIMI 
H-504 KAZANI ÖN ISITICI DEĞİŞİMİ 
H-502/3 KAZANLARININ BAKIM VE ONARIMI 
TANK YANGIN SİSTEMİ İMALATI 
SİYAH ÜRÜN DOLUM SİSTEMİNİN TADİLATI 
REFORMER ÜNİTESİ İZOLELERİNİN YENİLENMESİ 
MUHTELİF MEKANİK İŞLERİ-2000 
T-701 VE T-703 TANKLARININ KUMLANMASI 

TARİH 
28.06.2000 
19.01.2000 
22..02.2000 
01.03.2000 
02.03.2000 
22.03.2000 
11.04.2000 
28.04.2000 
14.06.2000 
30.06.2000 
21.09.2000 
11.10.2000 
02.10.2000 
22.06.2000 
19.07.2000 
14.11.2000 

İHALEYİ ALAN 
İM-TA 

KUTLUS 
ESDEM 

SAİT TEMEL 
ESDEM 

KUTLUS 
ENŞAT İ 
KUTLUS 

KOÇER EK 
ISILSAN KO 
ISILSAN K 

SAİT TEMEL 
SAİT TEMEL 

ESDEM 
KUTLUS 

İM-TA 



BATMAN RAFİNERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
PROJE VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 

İHALE LİSTESİ 
İMALAT YILI 

DOSYA NO 
2001/9 
2001/2 

2001/11 
2001/19 
2001/30 
2001/24 
2001/35 
2001/37 
2001/62 
2001/20 
2001 /60 
2001./68 

2001/100 

2001 
ISIN ADI 

MUHTELİF MEKANİK IŞLERI-2001 
T-6002 TANK ONARIMI 
F-1 302 A/B FIRIN TÜPLERİ RÖNTGEN ÇEKİMİ 
PLANLI BAKIM-2001 
TANK NEFESLİKLERİNİN BAKIM VE ONARIMI 
DEMİ KATYON TANKI KAPLAMASI 
T-50003 TANKIN BAKIM VE ONARIMI 
T-30002 TANKININ TEMİZLİĞİ 
MUHTELİF MEKANİK İŞLERİ-2001/2 
MUHTELİF İZOLE İŞLERİ-2001 / l 
TANK SU VE KÖPÜK YANGIN SİSTEMİ 
T-30004 TANKININ TEMİZLİĞİ VEYANGIN SİSTEMİ İ 
F-1 302 C FIRININ TUP RÖNTGEN ÇEKİMİ 

TARİH 
15.03.2001 
25.01.2001 
01.03.2001 
04.04.2001 
11.05.2001 
10.05.2001 
25.05.2001 
04.06.2001 
19.07.2001 
18.07 2001 
19.07.2001 
15.08.2001 
14.11.2001 

İHALEYİ ALA 
KUTLU 

SÖNME 
PALM 

BATMAN SA 
BALT 

ÖZEN KA 
SAİT T 
KUTLU 

SÖNME 
KOÇER E 

İMPER 
SAİT T 

PALM 



BATMAN RAFİNERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
PROJE VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 

İHALE LİSTESİ 
İMALAT YILI 

DOSYA NO 
2002/06 
2002/05 
2002/01 
2002/23 
2002/34 
2002/30 
2002/38 
2002/35 
2002/44 
2002/50 
2002/39 
•2002/5 7 
2002/48 
2002/62 
2002/66 
2002/64 
2002/47 
2002/85 

2002/102 
2002/106 
2002/107 
2002/111 
2002/89 

2002/136 

1 

2002 
I5JN ADI 

MUHTELİF MEKANİK IŞLERI-2002 /1 
T-50000 TANKI YANCIN SİSTEMİ 
T-30005 TANK TEMİZLİĞİ VE KÖPÜK SİSTEMİ 
T-30006 TANK TEMİZLİĞİ VE YANCIN KÖPÜK SISTEİ 
T-35007 TANK TEMİZLİĞİ 
TANKLARA NUMARA YAZILMASI 
H-504 KAZANIN ÖN ISITICI BAKIM VE ONARIMI 
BENZİN GERİ DÖNU5. HATLARI 
T-7002 LPC KÜRE TANKININ İÇ YÜZEY KUMLAMASI 
H-504 KAZANIN İLAVE TÜP DEĞİŞİMİ 
T-50004 TANKININ BOYANMASI 
ASFALT POMPASININ MONTAJI 
TÜPRA5 LOGOSUNUN TABELALARA UYGULANMASI 
T-7002 LPG KÜRE TANK MUAYENESİ 
MUHTELİF MEKANİK IŞLERI-2002 /2 
CENDERE TADİLATI 
HAMPETROL TAHLİYE SİSTEMİ TESİSİ 
ASFALT POMPALARI MUHTELİF MONTAJ VE DEMONT 
T-50002 TANKIN YANGIN SİSTEMİ MONT. 
T-30005 TANKIN İÇ TEMİZLİĞİ 
T-35005 VET-35006 TANKLARIN YANCIN SİSTEMİ 
SİYAH DOLUM CENDERELERİN TEMİZLİĞİ 
PERYODİK MUAYENE 
MUHTELİF MEKANİK İŞLERİ-2002/3 

• 

TARİH 
26.02.2002 
08.02.2002 
21.01.2002 
07.03.2002 
22.03.2002 
29.03.2002 
05.04.2002 
02.04.2002 
24.04.2002 
24.04.2002 
05.04.2002 
08.05.2002 
17.04.2002 
17.07.2002 
19.06.2002 
14.10.2002 
22.08.2002 
05.08.2002 
29.08.2002 
23.08.2002 
05.09.2002 
06.09.2002 
12,08'.2002 
31.12.2002 

İHALEYİ ALA 
İLİHAN 

HASYILSA 
SAİT T 
SAİT T 
SÖNMEZ 

HASYILSA 
HASYILSA 

ÖZCEY 
AKÇA PE 

HASYILSA 
ÖZCEY 

SÖNME 
PENTA REK 

BUREVV 
HASYILSA 

SAİT T 
İMT 

SÖNME 
ÖZCEY 

HASYILSA 
SAİT T 
SÖNME 

SENTEZ SAĞ 
SÖNME 



BATMAN RAFİNERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
PROJE VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 

İHALE LİSTESİ 
İMALAT YILI: 2002 

DOSYA NO 

2002/137 

2002/73 

2002/83 

2002/45 

2002/16 

2002/18 

2002/21 

2002/27 

2002/28 

2002/51 

2002/08 

2002/101 

2002/132 

2002/133 

İŞİN ADI 

MUHTELİF İNŞAAT İŞLERİ 2002/4 

MUHTELİF İNŞAAT İŞLERİ 2002/2 

AÇIK KANAL İNŞAATI 

SOSYAL İŞLER ODALARININ TADİLATI 

MUHTELİF İNŞAAT İŞLERİ 

JENERATÖR BİNASININ TADİLATI 

SALT SAHASININ ISLAHI 

İŞLETME ODALARININ TADİLATI 

LOJMANLARIN BAKIM VE ONARIMI 

ASFALT KAPLAMA YAPILMASI 

YEMEKHANE SUNDURMASININ TADİLATI 

DEMİ SAHASININ ISLAHI 

MUHTELİF İNŞAAT İŞLERİ 2002/3 

BANYO VE WC TADİLATI 

TARİH 

31.12.2002 

26.07.2002 

16.07.2002 

01.05.2002 

28.02.2002 

05.03.2002 

05.03.2002 

28.03.2002 

09.05.2002 

20.05.2002 

28.02.2002 

02.10.2002 

11.12.2002 

11 12 2002 

, 

İHALEYİ ALAN FİR 

ZENKAR İNŞAAT 

ZENKAR İNŞAAT 

ÖNBAY İNŞAAT 

ZENKAR İNŞAAT 

HÜRKAN İNŞAAT 

AHMET ALTUNÇ 

HÜRKAN İNŞAAT 

ÖZCEYLANİNŞAAT 

HÜRKAN İNŞAAT 

BATMAN BELEDİYESİ 

ADIGÜZEL ALÜMİNYUM 

ÇEVKON İNŞAAT 

ALİ TUCER 

MEHMET BECERİKLİ 



BATMAN RAFİNERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
PROJE VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 

İHALE LİSTESİ 
İMALAT YILI j 

DOSYA NO 

2002/137 

2002/101 

2002/132 

2002/133 

2003/2 

2003/4 

2003/7 

İŞİN ADI 

MUHTELİF İNŞAAT İŞLERİ 2002/4 

DEMİ SAHASININ ISLAHI 

MUHTELİF İNŞAAT İŞLERİ 2002/3 

BANYO VE WC TADİLATI 

YANGIN POMPASI BİNASI İNŞAATI 

ENERJİ SANTRALİ KAPALI KANAL TADİLATI 

BUHAR BORD YÜKSELTİLMİŞ TABAN TADİLATI 

TARİH 

31.12.2002 

02.10.2002 

11.12.2002 

11.12.2002 

10.03.2003 

03.03.2003 

20.03.2003 

İHALEYİ AlAN FİRMA 

ZENKAR İNŞAAT 

ÇEVKON İNŞAAT 

ALİTUCER 

MEHMET BECERİKLİ 

SÖNMEZ İNŞAAT 

ONTE İNŞAAT 

ARTBETMÜH. 

İHALE T 

11.504.5 

5.885.0 

10.075.0 

10.467.0 

2.650.000 

4.196.000 

5.000.000 



BATMAN RAFİNERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
PROJE VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 

İHALE LİSTESİ 
İMALAT YILI :2000| 
DOSYA NO 1 İŞİN ADI 

27 02 j BORD ODALARININ TADİLATI 

27.07 

27.03 

52 06 

42.02 

58.05 

58.06 

47.07 

24.04 

26.04 

2 5 0 6 

47.04 

30.08 

23.04 

47.09 

48.08 

31.06 

25.08 

53.05 

51.03 

47.03 

26.06 

25.07 

İTHAL HAMPETROL PİS SU HATLARININ ISLAHI 

AÇIK KANALLARIN TEMİZLİĞİ 

AÇIK KANAL TADİLATI 

YENİ BORU RAMPA SAHASININ SUNDURMA İMAL. 

MUHTELİF ALÜMİNYUM İŞLERİ 

MUHTELİF PVC İŞLERİ 

İTHAL HAMPETROL SAHALARININ ISLAHI 

LOKAL BİNASININ TADİLATI 

LABORATUAR BİNASI TERS TAVAN TADİLATI 

MUHTELİF SAHALARIN ISLAHI 

• LABORATUAR BİNASI TADİLATI 

MARANGOZ ATELYESİNİN TADİLATI 

ESKİ İKMAL BİNASININ YIKIMI 

İTHAL HAMPETROL TESİSİ TADİLATI 

LABORATUAR TESİSATIN TADİLATI 

Y.H.P ÜNİTESİ KAPALI KANAL TADİLATI 

BOŞALTIM PERONLARIN BETON.LANMASI 

MUHTELİF SAHALARIN TEMİZLİĞİ 

BLOKLARIN BAKIMI VE ONARIMI 

AÇIK KANALLARIN TEMİZLİĞİ 

TANKER GİRİŞ KAPILARIN BETONLANMASI 

İKMAL s'AHASINA TEL Ö R G Ü ÇEKİLMESİ 

TARİH 

16.12.1999 

13.01.2000 

09.03.2000 

25.02.2000 

22 .032000 

28.04.2000 

29.04 2000 

03.05.2000 

24.04.2000 

18.05.2000 

24.06.2000 

03.04.2000 

24.04.2000 

24.04.2000 

05.05.2000 

28.04.2000 

. 24.04.2000 

61.06.2000 

23.06.2000 

26 06.2000 

09.03.2000 

01.06.2000 

25.05.2000 

İHALEYİ ALAN T 

C E L B E K İ N Ş 

DEMİR İŞ KARD 

ALI TUCE 

ESDEMİR İNŞ 

KUTLUSAN İN 

EK-TA ALÜMİN 

UYSAN LTD 

KAYABAĞ İNŞ 

HASAN İNŞA 

ÖZALP İNŞA 

HASAN İNŞA 

ESDEMİR İNŞ 

TEYFİK KAYAP 

K U T L U S A N İ N 

İM-TA İNŞA 

KUTLUSAN İN 

SÖNMEZ İNŞ 

ESDEMİR İNŞ 

SÖNMEZ İNŞ 

ÖZALP İNŞA 

ALİ TUCE 

ODAK MÜHE 

SAİT TEMEL İN 



BATMAN RAFİNERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
PROJE VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 

İHALE LİSTESİ 
İMALAT YILI 2001 
DOSYA NO 

2001/73 

2001/13 

2001/18 

2001/31 

2001/32 

2001/55 

2001/61 

2001/22' 

2001/92 

2001/42 

2001/3 

İŞİN ADI 

MUHTELİF İNŞAAT İŞLERİ 2001/3 

TÜPRAŞ İLK ÖĞRETİM OKULU ZEMİN ETÜDÜ 

RAFİNERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI TADİLATI 

YAKLAŞIM YOLLARI VE KAVŞAK ÜST YAPI İŞL. 

OTOPARK SAHASININ DÜZENLENMESİ 

TEKNİK KONTROL BİNASI TADİLATI 

ENERJİ SANTRALİ ÇATI TADİLATI 

TÜPRAŞ İLK ÖĞRETİM OKULU İNŞAATI 

ÇEVRE GÜVENLİK DUVARI İNŞAATI 

MUHTELİF İNŞAAT İŞLERİ 2001/2 

MUHTELİF İNŞAAT İŞLERİ 2001/1 

TARİH 

13.09.2001 

29.03.2001 

L 12.04.2001 

24.04.2001 

15.05.2001 

10.07.2001 

11.7.2001 

06.06.2001 

4.12.2001 

06.06.2001 

02.03.2001 

İHALEYİ ALAN FİR 

ÖZCEYLAN İNŞ 

BAL İNŞAAT 

HÜRKAN İNŞA 

BATMAN BELED 

BATMAN SARIGÜL 

OVA İNŞAA 

SÖNMEZ İNŞA 

NUMAN İNŞA 

ÖZCEYLEN İNŞ 

ÖZCEYLANİNŞ 

BATMAN SARIGÜL 



BATMAN RAFİNERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
PROJE VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 

İHALE LİSTESİ 
İMALAT YILI | 

DOSYA NO 
44 04 
44 03 
4 5 0 3 
2 8 0 5 
58 01 
53 02 
25 04 
4 9 0 3 
54 03 
57.07 

2001/10 
2001/15 
2001/38 
2001/89 
2001/87 

2002/110 
2002/121 
2002/119 

İSİN ADI 
İthal Hampetrol Tesisi Kantar İmalatı 

Fizik ve Analitik Laboratuvarı Elek Tesisatı Tadilatı 
Dolum Servisine ait 2 adet Kantarın Demonla j ve Montajı 

31.5/6.6 kV 6 3mVA Trafonun demontaj ve montajı • 
Çeker Ocak Fanları Elektrik Tesisatı Tadilatı 

Muhtelif Elektrik Motoru Yolverme Sistemi Montajı 
Stok Tankları Ölçüm Sistemi Montajı 

Güç Trafosu Montajı ve Kumanda Sistemi Tadilatı 
Sarnıç Vagon Kantarı İmalatı 

Asfalt Pompaları Elektrik Kablo Kanalı İmalatı 
Muhtelif Elektrik lşleri-2001 

Enerji nakil Hattı Demontaj ve Montajı 
Bilgisayar Ağının Tamamlanması 

Otopark Çevre Aydınlatması 
Internet Kuruluşu 

Ebim Teknik Destek ve Yazıl ım Kurulumu 
T30005 Tankının Kalibrasyonu 

Dizel Jeneratör Enerji Hattı Tava Temini ve Montajı 

TARİH 
13.09 1999 
04.10.1999 
04.10.1999 
03 11 1999 
02.02.2000 

. 26.05.2000 
2605 .2000 
01 06 2000 
11 09.2000 
01.12.2000 
2003 .2001 
2 8 0 3 2 0 0 1 
1007.2001 
02 11.2001 
27 11 2001 
10.09 2002 
11.11.2002 
18.11.2002 

İHALEYİ AL 
EŞİT ELEK 

AYDIN EL 
EŞİT ELEK 

ODAK MÜH 
FLASH E 
AYDIN E 

HASAN PE 
İDEAL G R U 
EŞİT ELEK 
ÖZCEYLA 

AYDIN E 
TED 

BİME 
OM-PA E 

NETCOM B 
ŞAFAK BİL 

SAYBOLT-CA 
HASYILSAN 



BATMAN RAFİNERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
PROJE VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 

İHALE LİSTESİ 
İMALAT YILI:1999 | 
DOSYA NO İŞİN ADI 

44.09 

43.09 

42.09 

39.03 

43.07 

45.05 

44.06 

45.06 

39.07 , 

44.02 

39.06 

39.04 

38.03 

34.04 

33.06 

37.03 

38.06 

SANAYİ ATIK HAVUZU TADİLATI 

YOLLARIN BAKIM VE ONARIMI 

MUHTELİF İNŞAAT İŞLERİ 1999/2 

RAFİNERİ ÇEVRE GÜVENLİK DUVARI TADİLATI 

PİS KANALLARININ ISLAHI 

İTHAL HAMPETROL SAHASININ ISLAHI 

KANTAR PLATFORMLARININ TADİLATI 

İKMAL AMBARI ÇATI TADİLATI 

RAFİNERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI TADİLATI 

POMPA TRANSFER SAHASININ ISLAHI 

LOJMANLARIN ÇATI AKTARIMI 

TANK SETLERİNİN ISLAHI 

MUHTELİF İNŞAAT İŞLERİ 1999 

ATIKSU ARITIM TESİSİ BAKIM VE ONARIMI 

BORD ODALARININ TADİLATI 

BORU RAMPA SAHASININ BETONLANMASI 

SOĞUTMA KULESİNİN TADİLATI 

TARİH 

07.09.1999 

21.07.1999 

14.06.1999 

20.05.1999 

13.07.1999 

20.09.1999 

18.08.1999 

27.09.1999 

30.06.1999 

20.07.1999 

21.05.1999 

10.05.1999 

17.02.1999 

24.06.1999 

09.12.1999 

05.01.1999 

07.04/1999 

İHALEYİ ALAN F 

M.ŞAH NASIROĞLU 

SİNİKA İNŞAAT 

ÇÖZÜM MÜHENDİSLİK 

GÖRBAY İNŞAAT 

ONTE İNŞAAT 

SİNİKA İNŞAAT 

SİRAÇ BAYRAM 

SÖNMEZ İNŞAAT 

TURAN SÖNMEZ 

M.SİRAÇ BAYRAM 

ALİ TUCER 

ÇÖZÜM MÜHENDİSLİK 

ALİ TUCER 

ARGES MÜHENDİSLİK A 

HASAN İNŞAAT 

ONTEİNŞAAT 

CENK AŞ 



BATMAN RAFİNERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
PROJE VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 

İHALE LİSTESİ 
İMALAT YILI :2000 
DOSYA NO 

54.02 

58.07 

53.07 

51.05 

54 03 

26.05 

54.08 

54.09 

55.03 

55.05 

55.07 

55.08 

58.04 

56.09 

57.05 

57.02 

57.06 

İŞİN ADI 

GİRİŞ KONTROL BİNASININ TADİLATI 

STOK KONTROL SERVİSİNİN TADİLATI 

GÜVENLİK YOLLARININ ASFALTLANMASI 

MUHTELİF İNŞAAT İŞLERİ 2000 

SARNIÇ VAGON KANTARI İNŞAATI 

BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASININ TADİLATI 

LPG BOŞALTIM SAHASININ ISLAHI 

İTHAL HAMPETROL BETON YOLLARIN ISLAHI 

ÇAMUR KURUTMA YATAĞI TEMİZLİĞİ 

ASFALT POMPALARI SAHASININ TEMİZLİĞİ 

OTOPARK SAHASI ALT YAPI ISLAHI 

GELİŞİM SAHASININ ISLAHI 

MUHTELİF İNŞAAT İŞLERİ 20002 

BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ PVC KAPI PENCERE TAD. 

SARNIÇ VAGON KANTARI İNŞAATI 

ÇEVRE GÜVENLİK DUVARI TADİLATI 

RAFİNERİ YOLLARININ ONARIMI 

TARİH 

22.08.2000 

16.08.2000 

15.08.2000 

13.09.2000 

11.09.2000 

06.09.2000 

19.10.2000 

16.10.2000 

16.10.2000 

06.11.2000 

26.10.2000 

27.10.2000 

15.11.2000 

17.11.2000 

24.11.2000 

04.12.2000 

05.12.2000 

. 

İHALEYİ ALA 

TERECE İ 

DUYS 

SİNİKA 

HÜRKAN İ 

EŞİT LT 

HAKTOKİ 

HÜRKAN 

OVA İNŞ 

ÖZALP İN 

KOÇER İ 

SİNİKA 

KAYABAĞ 

HÜRKAN 

SEÇP 

YOLNAS 

HÜRKAN 

SEDAYİ 



T.B.M.M. B : 13 4 . 11 . 2003 O : 3 

8. - Denizli Milletvekili Mehmet Neşşar 'in, sağlık ocaklarına gelen sigortalı hastaların has
tanelere sevk oranına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/1197) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Sağlık. Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAG tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim.19.09.2003 

Prof. Dr. Mehmet NEŞŞAR 
Denizli Milletvekili 

Bir süre önce başlatılan sigortalı hastaların Devlet Hastanelerine seyjti 
uygulamasında, ilk önce Sağlık Bakanlığı Müsteşan tarafından %15 olarak açıklanan Sağlık 
Ocaklarından 2. basamak hastanelere sevk oranının, bu gün itibariyle oranı nedir? 

- 1 8 3 -



T.B.M.M. B : 1 3 4 . 1 1 . 2003 0 : 3 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayı :B100TSH020003 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

30.10.03. 163 37 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :08.10.2003 Tarih ve KAN.KAR.MD A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-2878 sayılı yazınız. 

Denizli Milletvekili Mehmet NEŞŞAR tarafından "Birinci basamak sağlık 
kuruluşlarına başvurup Devlet Hastanelerine sevk edilen hastaların'yüzdesine ilişkin" olarak 
verilen ve Bakanlığımızca cevaplandırılması tensip kılınan Yazılı Soru Önergesi'nin cevabı 
ilişikde gönderilmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.. 

Prof. Dr. Recep AKDAG 
Bakan 

Denizli Milletvekili Mehmet NEŞŞAR tarafından verilen 
"Birinci basamak sağlık kuruluşlarına başvurup devlet 
hastanelerine sevk edilen hastaların yüzdesine ilişkin" 
Yazılı Soru Önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

SORU: Bir süre önce başlatılan sigortalı hastaların 
Devlet Hastanelerine şevki uygulamasında,ilk önce Sağlık 
Bakanlığı Müsteşarı tarafından %15 olarak açıklanan Sağlık 
Ocaklarından 2.Basamak hastanelere sevk oranının bu gün 
itibariyle oranı nedir? 

CEVAP:Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarına başvurup 
2.Basamak Devlet Hastanelerine sevk edilen hastaların yüzdesi 
Önerge tarihi olan 19.09.2003'te %49,77, işbu cevap tarihi olan 
23.10.2003'te %48,73 ve ortalama değer yaklaşık %49.23 olup, 
dökümler eklerde sunulmuştur. 

- 1 8 4 -



T.C.SAĞUK BAKANLIĞI 

1.BASAMAK MUAYENE BAŞVURULARI(ESKİ+YENİ İLLER 

TARİH 

19.09.2003 

TOPLAM 

SSK 

24.536 

1.300.665 

SSK% 

27,27 

27,15 

BAĞKUR 

20.006 

1.211.738 

BK% 

22,23 

25,29 

ES 

6.800 

699.533 

ES% 

7,56 

14,60 

YK 

15.717 

531.243 

YK% 

17,47 

11,09 

DİĞE 

22.92 

1.047.3 

TARİH 

19.09.2003 

TOPLAM 

SSK 

10.093 

650.513 

1.BASAMAKTAN SEVK SAY 

SVK/MUA% 

49,77 

50,01 

BAĞKUR 

2.188 

377.326 

SVK/MUA»/ 

10,79 

31,14 

E.S 

1.754 

113.674 

LARIVEYUZDESI(ESKI+> 

SVK/MUA0/ 

8,65 

16,25 

YK 

3.296 

282.604 

SVK/MUA% 

16,25 

53,20 

fENİ İL 

DİĞE 

2.948 

155.2 

2.BASAMAK MUAYENE BAŞVURULAR1{ESKİ+YENİ 

TARİH 

19.09.2003 

TOPLAM 

SSK 

12.582 

876.191 

S3K% 

27,24 

28,56 

BAĞKUR 

10.666 

682.936 

BK% 

23,09 

22,26 

ES 

8.422 

435,622 

ES% 

18,23 

14,20 

YK 

4.686 

544.504 

YK% 

10,14 

17,75 

DİĞE 

9.838 

529.08 



T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI 

1.BASAMAK MUAYENE BAŞVURULARI(ESKİ+YENİ 

TARİH 

23.10.2003 

TOPLAM 

SSK 

26.136 

1.713.122 

SSK% 

27,96 

27,56 

BAĞKUR 

19.148 

1,500.555 

BK% 

20,49 

24,14 

ES 

7.546 

816.430 

E$% 

8,07 

13,13 

YK 

16.361 

779.844 

YK% 

17,50 

12,55 

TARİH 

23.10.2003 

TOPLAM 

SSK 

10.817 

834.854 

1.BASAMAKTAN SEVK SAY 

SVK/MUA% 

51,44 

48,73 

BAĞKUR 

946 

405.573 

SVK/MUA<K 

4,50 

27,03 

E.S 

2.477 

151.180 

LARİVE 

SVK/MUA<ft 

11,78 

18,52 

YÜZDE$İ(ESKİ+ 

YK 

3.607 

346.347 

SVK/MUA% 

17,15 

44,41 

TARİH 

23.10.2003 

TOPLAM 

SSK 

12.128 

427.335 

SSK % 

26,38 

27,08 

2.BASAMAK MUAYENE BAŞVURULARI(ESKİ-

BAĞKUR 

10.884 

355.598 

BK% 

23,89 

22,54 

ES 

8.192 

280.272 

ES% 

17,82 

17,76 

YK 

4.658 

156.078 

YK% 

10,13 

9,89 



T.B.M.M. B : 13 4 .11 . 2003 O : 3 

9. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, basında yer alan bir önergede kişisel görüş 
ileri sürülmüştür açıklamasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın 'in 
cevabı (7/1208) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

M * y e r * sorunun, Başbakan Say, Recep Toyyip E r * * . « M » * * 

olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. Nevin Gaye Erbatur 
AdangJVılletvekili 

İslam dmmdz belli koşullar (hastalık, sakatlı ve benzeri) altında, erkeklerin 
eşlerinin rızasını almaları ve eşit davranmaları kaydı ile dört kadınla 
evlenebileceklerine yönelik açıklamalarınız basında geniş bir şekilde yer almıştır. 
Anayasamızın 2. Maddesi ile demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olarak 
tanımlanan Cumhuriyetimizde, kanunlarla yasaklanan çok eşliliği onaylıyor 
musunuz? 

- 1 8 7 -



B:13 4 . 11 . 2003 

T.C. 
DEVLE! BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.l)04/ö£*/Ö 
KONU: iSlİÜ 12003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ; a)06.10.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1208-
3114/11722 sayılı yazınız. 

b)Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 08.10.2003 
gün ve B.02.0.KKG.0.12/106-236-105/4494 sayılı yazısı. 

İlgi (a) yazı ile Başbakanlığa intikal ettirilen Adana Milletvekili Nevin 
Gaye ERBATUR'un Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru önergesine 
ilişkin Bakanlığımız cevabı aşağıda arzedilmektedir. 

Basında yer alan söz konusu açıklamalar, özel bir ortamda verilen tarihsel 
bilgiden ibarettir. Evlilik, Medeni Kanunla düzenlenmiş bir olgudur. Hiç kimse, 
kanunlara aykırı bir düşünceyi meşru gösterici eylemlerde bulunamaz. 

Kaldı ki; İslam dininde de evlilik, özü itibariyle, şartları haiz bir kadın ile 
erkeğin iradelerine dayalı şahitli, toplumun gözü önünde cereyan eden bir 
anlaşmadır. Yapılan diğer şeyler tören niteliğindedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Prof.Dr.Mehrrfet AYDIN 
Devlet Bakanı 

- 1 8 8 -



T.B.M.M. B Î 1 3 4 .11 .2003 0 : 3 

10 - Denizli Milletvekili Mehmet Neşşar 'in, alınacak sözleşmeli sağlık personelinin nerede is-
ihdam edileceğine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/1224) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularınım Sağlık..Bakanı Recep Akdağ tarafindan yazılı olarak. 
yanıtlanmasını istiyorum. Gereğini arz ederim 

ProfDr.Mehmet Neşşar 
Denizli Milletvekili 
25.09.2003 

Bakanlığınız tarafından alınacak sözleşmeli sağlık personelinden: 
1. 940 Uzman hekimin hangi iller ve hangi kunpdarda 
2. 725 pratisyen hekimin hangi iller ve hangi yajtaklı tedavi kurumlannda 
3. 260 pratisyen hekimin hangi iller ve hangi sa|lık ocaklarında 
4. 560 pratisyen hekimin hangi iller ve hangi 11 % Acillerde 
5. 160 diş hekiminin hangi iUer ve hangi kunımjarda 
6. lOO'er eczacı, diyetisyen, psikolog, fizyoterapistin ve 30 odyometri teknisyeni, 500 

acil tıp teknisyeninin hangi iller ve hangi kunjmlarda 
7. 1520 hemşire, 429 sağlık memuru ve 450 ebenin hangi iller ve hangi yatakh tedavi 

kurumlarında 
8. 661 hemşire, 590 sağlık memuru ve 2447 ebenin hangi iller ve hangi sağlık 

ocaklarında 
9. 647 ebenin hangi sağlık evlerinde 
10.750'şer laboratuar, anestezi ve röntgen teknisjfeninin hangi iller ve hangi kurumlarda 

çalıştınlacaklannm ayrıntılı dökümünün tarafima bilolrilmesi. 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 
ANKARA 

Sayı:B100PERölö0000 
KOBU: Yazılı soru önergesi 

142024 311103 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: 06.10.2003 tarih ve A.0L0.GNS.0.10.00.02-2878 sayılı yazınız. 

Denizli Milletvekili Sayın Prof.Dr.Mehmet NEŞŞAR tarafindan tarafıma 
yöneltilen "Sözleşmeli sağhk personelinin nerede istihdam edileceğine" ilişkin 
7/1224-3135 esas sayılı yazılı soru Önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

ProfJDr. Recep AKDAG 
Bakan 
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Denizli Milletvekili Sayın ProîVDrMehmet NEŞŞAR tarafından verilen "sözleşmeli 
sağlık personelinin nerede istihdam edileceği" ne ilişkin yazılı soru önergesinin 

cevabıdır. 

SORULAR: 
Bakanlığınız tarafından alınacak sözleşmeli sağlık personelinden; 

1. 940 Uzman hekimin hangi iller ve hangi kurumlarda 
2. 725 pratisyen hekimin hangi iller ve hangi yataklı tedavi kurumlarında 
3. 260 pratisyen hekimin hangi iller ve hangi sağlık ocaklarında 
4. 560 pratisyen hekimin hangi iller ve hangi 112 Acillerde 
5. 160 diş hekiminin hangi iller ve hangi kurumlarda 
6. 100?er eczacı, diyetisyen, psikolog, fizyoterapistin ve 30 odyometri teknisyeni, 500 

acil tıp teknisyeninin hangi iller ve hangi kurumlarda 
7. 1520 hemşire, 429 sağlık memuru ve 450 ebenin hangi iller ve hangi yataklı tedavi 

kurumlarında 
8. 661 hemşire. 590 sağlık memuru ve 2447 ebenin hangi iller ve hangi sağlık 

ocaklarında 
9. 647 ebenin hangi sağlık evlerinde 
10.750'şer laboratuvar, anestezi ve röntgen teknisyeninin hangi iller ve hangi 

kurumlarda çalıştırılacaklarının ayrıntılı dokümanın tarafıma bildirilmesi. 

CEVAPLAR: 
Bilindiği üzere, 4924 sayılı Kanun gereğince, eleman temininde güçtük çekilen 

yerlerde çalıştırılmak üzere 15.000 sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu alınmıştır. 
Anılan Kanun gereğince, bu pozisyonlardan; 940 uzman hekim, 2545 pratisyen 

hekim, 160 diş hekimi ve 100 eczacı olmak üzere toplam 3745'i c sınavsız ve kura 
yoluyla. 100 diyetisyen, 100 psikolog, 100 fizyoterapist, 30 sağlık teknikeri 
(odyometri), 500 sağlık teknikeri (acil tıp), 12184 hemşire, 3601 ebe7 1010 sağlık 
memuru (toplum sağlığı), 750 sağlık memuru (laboratuvar), 750 sağlık memuru 
(röntgen), 750 sağlık memuru (anestezi), 1040 sağlık memuru (acil top), 340 sağlık 
memuru (tıbbi sekreter) olmak üzere toplam 11.255'i sınavla atanacaktır. 

Kura yoluyla atamalara ilişkin işlemler son aşamaya getirilmiş olup, en kısa 
sürede ilan edilecektir. Sınav ise Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel 
Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Daire Başkanlığınca 13 Aralık 2003 tarihinde, 
saat 10.00'da 24 İl merkezinde yapılacaktır. 

Sınav ve kura ile atama yapılacak hizmet birimleri, sınav ve kuraya başvuru 
duyurularında ilan edilecektir. 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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//. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu 'nun, Fiskobirlik depolarındaki fındık stoku ile ilgili id
dialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun 'un cevabı (7/1237) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞÎ'NA 

Aşağıdaki soruların Sayın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atilla BAŞOĞLU 
Adana Milletvekili 

1. Fiskobirlik depolarındaki findik stoklarımız bu sene Ağustos ayı 
içerisinde, hangi tarihte, ne miktarda (kaç ton), kaç TL fiyattan, hangi 
firma veya firmalara satıldı? Bu satış gerçekleştikten kaç gün sonra fındık 
taban fiyatları açıklandı ve kaç TL olarak açıklandı? 

2. Bu satıştan devletin zarara uğratıldığım düşünüyor musunuz? 

3. Fiskobirlik depolarının, danışmanınız Sayın Cüneyt ZAPStTnun sahibi 
olduğu BİM şirketler grubuna haksız kazanç sağlamak için boşaltıldığı 
iddialarım nasıl değerlendiriyorsunuz? 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı :B 14.0.BHİ 01- 2. o f 2 8 BKİM 2303 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞÎ'NA 

llgi:a)14. 10.2003 tarih ve A.O1.O.GNS.0.10.00.02-7/1237-3160/11969 
sayılı yazınız. 

b) Başbakanlığın 16.10.2003 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-243- 4611 
sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, Sayın Başbakanımıza yönelttiği 
ve Sayın Başbakanımızın da, kendileri adına tarafım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte takdim 
edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA BAŞOĞLU'NUN YAZILI 
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

13) Arz fazlası ürünü piyasadan çekmek amacıyla Fiskobirlik tarafından Devlet adma 77,8 
trilyon TL tutarında toplam 48.488 ton 2002 yılı ürünü kabuklu findik alınmıştır. 

İhraç sezonunun sonuna yaklaşırken piyasada fındık sıkıntısının başgöstermesiyle piyasa 
koşullan çerçevesinde Devlet adına alınan ûndıklann bir bölümünün satılması imkanı 
doğmuştur. Satışlar, Hazine Müsteşarlığı'mn taliraatlan doğrultusunda Fiskobirlikçe partiler 
halinde ve ihale yoluyla gerçekleştirilmiştir. 

Birinci parti ihale; 23.06.2003 tarihinde yapılmış ve 12 firma ihaleye iştirak etmiştir. İhalede; 
8.000.000 kg. naturel kabuklu fındık satışı gerçekleştirilmiştir. Satışı yapılan fındıklar için 
firmalardan 14.029.763.930.143 Tl/sı (KDV ve Borsa Dahil) tahsil edilmiştir. 

Birinci parti ihalede Levant kalite için; 1.654.464 TL/kg. Giresun kalite için; 1.871.743 
TL/kg. ortalama fiyatla aşağıdaki Grmalara karşılarında gösterilen miktarda fındık satılmıştır. 

Firma Adı 
Elif Fındık/Terme 
Karin/İstanbul 
Şenocak/Ordu 
İstanbul Fındı k/fstanbul 
Alper Fındık/Alaplı 
Özel Fmdık/Bulancak 
M.Ş.Bozbağ/Giresun 
Kümbetki/Gircsun 
Sabırlar/Trabzon 
EFİTA.Ş./Gircsun 
Gürsoy/Ordu 
Poyraz Karlıbel/Ordu 

Miktartks) 
664.000 

1.000.000 
1.654.732 
2.000.000 

118.268 
275.000 
160.000 
200.000 

1.496.000 
132.000 
100.000 
200.000 

8.000.000 

İkinci parti ihale; 30.06.2003 tarihinde yapılmış ve 20 firma ihaleye iştirak etmiştir. İhalede; 
610.600 kg. Giresun Kalite,8.195.327 kg. Levant Kalite ve 183.678 kg. Sivri fındık olmak 
üzere toplam 8.989.605 kg. naturel kabuklu ûndık satışı gerçekleştirilmiştir. Bu ihalede 
gerçekleşen satıştan 14.922.183.326.761 TL'sı (KDV ve Borsa Dahil) tahsil edilmiştir. 

- 1 9 3 -



T.B.M.M. B : 13 4 . 11 . 2003 O : 3 

İkinci parti ihalede Levant kalite için; 1.632.845 TL/kg. Giresun kalite için; 1.830.840 
TL/kg. Sivri Fındıklar için; 1.476.523 TL/kg. ortalama fiyatla aşağıdaki firmalara karşılannda 
gösterilen miktarda fındık satılmıştır. 

Firma Adı 
Karin/İstanbul 
Şenocak/Ordu 
İstanbul Fındık/İstanbul 
Alper Fındık/Alaph 
Özel Fındık/Bulancak 
EFİT A.Ş./Giresun 
Poyraz Karhbel/Ordu 
Demirciler/Giresun 
Özdemirler/Terme 
Özyılmaz /Çarşamba 
Vatan Fındık/Terme 
Yılmazlar Tarım/Çarşamba 
Yavuzlar/Gölyaka 
Oltan Fındık/Ordu 
Erçal/Ordu 

MiktarOcel 
516.699 
140.000 
444.105 
589.028 
296.389 
136.908 

1.494.693 
140.000 
120.000 

1.460.876 
100.000 
200.000 

1.988.949 
1.000.000 

361.958 
8.989.605 

Üçüncü parti ihale; 16.07.2003 tarihinde yapılmış ve 16 firma ihaleye iştirak etmiştir. 
İhalede; 596.000 kg. Giresun Kalite, 17.114.193 kg. Levant Kalite ve 2.355.271 kg. Sivri-
Kara fındık olmak üzere toplam 20.065.464 kg. naturel kabuklu fındık satışı 
gerçekleştirilmiştir. Bu ihalede gerçekleşen satıştan 32.143.249.562.052 TL'sı (KDV ve 
Borsa Dahil) tahsil edilmiştir. 

Üçüncü parti ihalede Levant kalite için; 1.592.913 TL/kg. Giresun kalite için; 1.849.847 
TL/kg. Sivri Fındıklar için; 1.468.289 TL/kg. Kara Fındıklar için: 1.435.757 TL/kg ortalama 
fiyatla aşağıdaki firmalara karşılarında gösterilen miktarda fındık satılmıştır. 

Firma Adı Miktar(kg) 
Demirciler/Giresun 140.000 
Şcnocak/Ordu 554.500 
Progıda/Piraziz 1.600.000 
ElifFmdık/Terme 1.230.727 
Po5Taz Karhbel/Ordu 2.998.680 
Özyılmaz /Çarşamba 794.744 
Yılmaz Kardeşler/Samsun 1.763.000 
Yahşi Turizm/Fats?. 150.000 
Yavuzlar/Gölyaka 4.846.396 
Arsiantürk/Araklı 2.990.193 
Özel Fındık/Bulancak 208.000 
Oltan Fındık/Trabzon 1.001.224 
Sarılar/Hendek 200.000 
Alper Fındık/Alaph 590.000 
Karin/İstanbul 500.000 
İstanbul Fındık/İstanbul 498.000 

20.065.464 
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Dördüncü parti ihaleye 16 firma iştirak etmiş ancak satış gerçekleşmemiştir. 

Fiskobirlikçe 2003 yılı ürünü %50 randımanlı kuru değirmenlik tombul kabuklu fındığın 
avans fiyatı bürüt 2.500.000.-TL/kg. olarak, aynı vasıflı Sivri ve Kara kabuklu fındığın avans 
fiyatı ise 2.300.000.-TL/kg. olmak üzere mubayaasına 10.09.2003 tarihinde başlanmıştır. 
Birlik, 17.10,2003 tarihi itibariyle 19.630.862.736.552 TL'sı tutarında 7.883.613 kg. 
kabuklu fındık almıştiT. 

2) Fiskobirlik tararından Devlet adına alman 48.487,706 kg kabuklu fındık için 
77.780.899.614.981 TL ödeme yapılmıştır. Buna göre alımlar, ortalama 1.604.137 TL/kg 
fiyattan gerçekleşmiştir. Fiyatın açıklandığı tarihte Dolar kurunun 1,651.968 TL olduğu 
dikkate alnıdığında ortalama fiyatın Dolar karşılığı 97 Cent/kg'a tekabül etmektedir. Birlik 
aracılığıyla gerçekleştirilen satışlarda 37.055.069 kg kabuklu findik karşılığında 
61.095.196.818.956 TL tahsilat yapılmıştır. Buna göre ortalama satış fiyatı ise 1.648.768 
TL/kgdır. Satışların gerçekleştiği Haziran ayının 15'inde Dolar kuru 1.419.900 Liradır. 
Ortalama satış fiyatının Dolar karşılığı 116 Cent/kg dır. 

Diğer taraftan 2002/2003 ihraç sezonunda Haziran ayına rastlayan 40. haftada gerçekleşen 
ortalama standart iç fındık ihraç fiyatları 229 Dolar/kentaldir. Bu rakam kabuklu fındık 
cinsinden ve FOB masrailan düşülerek hesaplandığında 100 Cent/kg gibi bir fiyata tekabül 
eder ki bu da Hazine malı fındıkların ortalama satış fiyatının altında kalmaktadır. 

Dolayısıyla bu satışlar nedeniyle Devletin zarara uğratıldığını söylemek mümkün 
görünmemektedir. 
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sorusu ve 12. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt 'ün, Ardahan Valisi ile ilgili bir iddiaya ilişkin 
içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu 'nun cevabı (7/1239) 

1ÜKKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.02.10.2003 

irçfcrÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ardahan Hanak ilçesi Koyunpınar köyü ve diğer grup 6 koy olan Çiçeklidağ, 
Serinkuyu, Çavdarlı, Çimliçayır, İncedere köylerine, Kuzugölü Pınarı mevkiinden içme suyu 
getirilmesi için, Haziran 2003 tarihinde Ardahan Köy Hizmetleri İl Müdürü ve Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile bizzat görüşerek fikir birliğine varılmıştır. Bu kaynaktan 
gelen suyla en az 20 köyün faydalanacağı da düşünülmüştür. Ancak Köy Hizmetleri İl 
Müdürlüğümüzde Paletli Ekskavatör makinesinin olmadığı, makine temin edilirse 
yapılabileceğinin İl Müdürü tarafından belirtilmesi üzerine, şahsım tarafından Ensar ÖĞÜT 
Vakfı olarak makine ve kazı işlerinin karşılanacağı taahhüt edilmiştir. Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü ile bizzat görüşerek su borulannm verileceğinin sözü de alınmıştır, Bu bilgiler 
10.09.2003 tarihli yazı ile Sayın Valiye iletilmiş, ancak Sayın Vali hiçbir inceleme yapmadan 
susuz köylerin su ve şebeke problemi olmadığım belirten ve bürokratları suçladığımızı ifade 
eden 18.09.2003 tarihli yazı ile tarafıma cevap vermiştir. 

Ancak; Yukarıdaki bahsi geçen 6 köyün muhtarları, mevcut 80'lik su borulannm 
yetersiz olduğunu, iklim koşullarmm ağır geçmesi nedeniyle insanların sağlıksız ve zor 
koşullarda dere kenarlarından su ihtiyacını hayvan sırtlarında taşıyarak karşıladıklarını 
belirten 23.09.2003 tarihli imzalan ve mühürlerinin olduğu dilekçeyi tarafıma ve Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğüne göndermişlerdir. 

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana 80 yıldır köylerinde içme suyu olmadığı için 
mağdur ve perişan bir şekilde yaşam mücadelesi veren her koşulda devletine bağlı olan 
vatandaşlanmızm kendisme ilettiği talepleri ciddiye almadan, hiçbir inceleme ve araştırma 
yapmadan "bahsi geçen köylerde içme suyu sıkıntısı yoktur" diyerek görevinde duyarsız 
davranan Ardahan Valisi Mustafa YİĞİT hakkında herhangi bir işlem yapmayı düşünüyor 
musunuz? 
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T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLİĞİ 

Personel Genel Müdürlüğü 

û3/tf/2003 
SAYI :B050PGM0710001-Ş/JUİ> 
KONU: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ • 14.10.2003 tarih ve KAN.KAR.MD./11971 sayılı yazınız. 
Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜTün, tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasın. 

istediği soru önergesine ait {7/1239-3162 cevap aşağıya çıkartılmıştır. 

Konu ite ügili yapılan inceleme sonucunda; Hare* İlçesine bağlı (6) köye su götürülmesi ve 
bu köylerin su durumu ile ilgili olarak önerge sahibi Sayın Milletvekilinin 10.09,2003 tarihli yazısı ile 
Ardahan Valiliğinden bilgi istediği, ilgili Valiliğin ise 18.10.2003 tarih ve 169 sayılı yazı ile Sayın 
Milletvekiline gerekli bilgilerin verildiği, 

Sayın Milletvekilinin isimlerini verdiği (6) köyün içme suyu ile ilgili durumlarının yerinde 
tespit edildiği, bu köylerden Serinkuyu Köyünde çalışmaların devam ettiği, 2002-2003 yıllar nda 
Genel Bütçeden ve Özel İdare Bütçesinden ayrılan kaynaklarla (63) adet köyün suya 
kavuşturulduğu, bu rakamın İldeki köy sayısının % 26'sına karşılık geldiği, som önergesinde de 
Sayın Milletvekilinin belirttiği üzere bu (6) köyde içme suyunun var ama yetersiz olduğu, önceliğin 
hiç içme suyu olmayan köylere verildiği, Sayın Milletvekili veya Ensar ÖĞÜT Vakfı tarafından temin 
edilecek iş makinalarının derhal bu köylere su götürülmesinde kullanılacağı, nüfus büyüklüğü ve 
aciliyet dikkate alınarak hazırlanan yatırım programında içme suyu ihtiyacı olan her köye bütçe 
imkanları çerçevesinde sırayla hizmet götürüleceği anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 

iülkadir AKSU 
Bakan 
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13. - istanbul Milletvekili Onur Öymen 'in, Irak 'a asker gönderilmesine ve ABD ile imzalanan 
kredi anlaşmasına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün 
cevabı (7/1240) 

TBMMBAŞKANLIĞFNA 

Aşağıdaki soruların Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah Gül tarafindan y w .h ol» ?A 
cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arzederim. 

Onur ÖYMEN 
İstanbul Milletvekili 

1. Irak'a insani yardım amacıyla gönderilecek yabancı askerlere Türk 
limanlannm ve hava alanlarının açılmasını öngören 23 Haziran 2003 
tarihli kararname hakkında Hükümetin bugüne kadar TBMM'ye Jnlgi 
veımemesüıin sebebi nedir? 

2. 22 Eylül 2003 tarihinde Dubai'de Türkiye ile ABD arasında imzalanan ve 
bazı siyasi koşullar içerdiği anlaşılan kredi anlaşmasının Anayasamız 
gereğince TBMM'nin onayına sunulması gerekmektedir, Bu anlaşmanın 
içeriği hakkında Hütonetin henüz Meclis'e ve kamuoyuna bilgi 
vermemesinin sebebi nedir? 

3. Bu anlaşmada Türkiye'nin Kuzey Irak'a asker göndermeme taahhüdünde 
bulunduğu doğru mudur? 
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T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 026.21/2003/SPGY/443392 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

30.10.2003 
SÜRELİ - ÇOK İVEDİ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 14.10.2003 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1240-3163/11972 sayılı yazılan. 

İstanbul Milletvekili Sayın Onur Öymen'in 7/1240-3163 Esas No'lu yazılı soru 
önergesinin yanıtı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılanmlaarzederim. 

Abdullah GÜL 
Dışişleri Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN ONUR ÖYMEN'İN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR : 

1. Irak'a insani yardım amacıyla gönderilecek yabancı askerlere Türk limanlarının ve 
havaalanlarının açılmasını öngören 23 Haziran 2003 tarihli kararname hakkında Hükümetin 
bugüne kadar TBMM'y e bilgi vermemesinin sebebi nedir? 

2. 22 Eylül 2003 tarihinde Dubai'de Türkiye ile ABD arasında imzalanan ve bazı siyasi koşullar 
içerdiği anlaşılan kredi anlaşmasının Anayasamız gereğince TBMM'nin onayına sunulması 
gerekmektedir. Bu anlaşmanın içeriği hakkında Hükümetin henüz Meclis'e ve kamuoyuna 
bilgi vermemesinin sebebi nedir? 

3. Bu anlaşmada Türkiye'nin Kuzey Irak'a asker göndermeme taahhüdünde bulunduğu doğru 
mudur? 

YANITLAR: 

1. Irak gibi önemli bir komşumuzun bir an önce kendi ayaklan üzerinde durabilen sağlıklı 
bir siyasi ve iktisadi yapıya kavuşması ve bu ülkede yaşanan dönüşüm sürecinin başarıyla 
tamamlanması, Türkiye'nin ulusal güvenlik, ekonomik ve uzun vadeli stratejik çıkarları 
bakımından büyük önem arzetmektedir. Irak'ta, temelde güvenli ve istikrarlı bir yapının 
bulunmayışından kaynaklanan gelişmelerin muhtelif bakımlardan ülkemize zarar verebilecek 
yansımaları olabileceği şüphesizdir. 

Bilindiği üzere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 22 Mayıs 2003 tarihinde 
teşkilat üyesi ülkeleri, Irak'ta barış ve güvenliğin yeniden tesis edilmesi yönündeki uluslararası 
çabalara katkıda bulunmaya ve bu ülkedeki kurumların yeniden inşa sürecine yardımcı olmaya 
çağıran 1483 (2003) sayılı bir karar almıştır. Müteakiben, uluslararası toplum, 1483 (2003) sayılı 
BMGK karan çerçevesinde ve bu kararda öngörülen amaçlar doğrultusunda, Irak'ın istikrar ve 
güvenliğinin sağlanması, yeniden yapılandırılması ve bu ülkeye insani yardımların 
ulaştırılabilmesini teminen faaliyetlerini arttırmıştır. 

Irak'ın toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasının ülkemiz için taşıdığı önem 
muvacehesinde, bu ülkenin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü de teyit eden 1483 (2003) sayılı 
kararı ülkemiz memnuniyetle karşılamıştır. 

Bu bağlamda ülkemizdeki belirli liman, havaalanı, tesis ve üslerin sözkonusu BMGK 
kararında öngörülen faaliyetler çerçevesinde ve Genelkurmay Başkanlığımızca belirlenecek ilke 
ve usuller doğrultusunda dost ve müttefik ülkelerce, 1 yıl süreyle kullanılabilmesine izin veren 
bir Bakanlar Kurulu Karan (2003/5755) 23 Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe konmuştur. 

2. Türkiye ile ABD arasındaki Kredi Anlaşması'nı imzalayan Devlet Bakanımız Sayın 
Babacan'm basına intikal eden açıklamalanndan da bilindiği üzere, Anlaşma'yla ilgili bazı teknik 
hususlardaki çalışmalar henüz sonuçlanmamıştır. Bu çalışmalar sonuçlandığında Yüce Meclis ve 
kamuoyuna gerekli açıklamaların yapılacağı tabiidir. 

3. Bilindiği gibi, ABD kredisiyle ilgili "Irak'ta işbirliği" koşullan Nisan 2003'te Kongre'den 
geçen yasada yer almaktadır. Yasa hükümleri ABD yönetimi açısından bağlayıcı olup, Yönetim 
Kongre'ye yasa uyannca gerekli koşulların karşılandığını bildirmekle yükümlüdür. ABD 
yönetimi bu bildirimi 5 Eylül 2003 tarihinde yapmıştır. Sözkonusu bildirim, ABD'nin Irak'a 
yönelik askeri harekatı öncesi, sırası ve sonrasındaki TSK'nın mevcudiyetini tartışma konusu 
yapmadığını teyit etmektedir. ABD yönetimi kredinin Irak'taki istikrar gücüne katkı konusuyla 
irtibatlı olmadığını da resmen açıklamıştır. 
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14. -Adana Milletvekili Atilla Başoğlu mm, özel sağlık kuruluşlarıyla ilgili düzenlemelere iliş
kin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/1245) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim . # 

Adana Milletvekili 

Devlet Memurlarının Özel Sağlık Kuruluşlarından yararlanmasiyla ilgili 
B100THG0100005-5370/4910 sayılı genelgenin A/2, maddesinde yer alan ikinci 
basamak özel sağlık kurumlan iradesinden "Özel hastaneler yönetmeliğine göre 
ruhsat almış özel hastaneler ile ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık 
kuruluşlan hakkında yönetmelikte tanımlanan ve Bakanlığımızca 
ruhsatlandırılan Tıp Merkezleri ve özel dal merkezleri" anlaşılır iradesi 
kullanılmaktadır. Bu tanımın, ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık 
kuruluşları hakkında yönetmelik madde 6/c de yer alan teşhis Merkezlerini 
kapsamadığı görülmektedir. 

6/c'de bahis olunan merkezlerin, bu yasa kapsamında bulunması halinde 
Devlet ve Üniversite Hastanelerinde yaklaşık 6 ay randevu ile gerçekleştirilen 
MR _ BT vb. ileri tanı tetkiklerini devlet memurlarının özel merkezlerde erken, 
güvenilir ve kendi seçimlerine göre yaptırma olanağını bulunduğu dikkate 
alınırsa; 

a. Söz konusu merkezlerin faahyetlerinin sağlık dünyamızda rolü 
bilinmesine rağmen düzenleme yapılırken bu merkezlerin 
kapsam dahiline alınmasının sebebi ihmal edilmiş midir yoksa 
bilinçli olarak mı dışanda tutulmuştur? 

b. Düzenlemenizin ileri teknoloji yatırımı yapılan milyonlarca 
dolar değerinde söz konusu merkezler aleyhine bir haksız 
rekabete sebep olduğu hakkındaki görüşleri nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

c. Hukuk düzeninin mevcut yatırımcıların haklarım zayi ettiği bir 
düzende, girişimcilerin güvenerek yeni yatırımlarda 
bulunmasını mümkün görüyor musunuz? 

d. Mevcut düzenlemeleri esas alarak geleceğe yönelik yatırımlarını 
düzenleyen söz konusu merkezlerin sahibi olan girişimcüerimizi 
mağdur etmeyecek bir düzenlemeye gidilmesi amacıyla 
hazırlamakta olduğunuz yönetmelikte gerekli değişikleri 
yapacak mısınız? 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Tedavj Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

3aia03* 20460 
SAYI ;B100THGÛ10QÛ05/537f491Û 

KONU; Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ÎLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 14.10.2003 tarih ve A.01,0, 
GNS.0.10.00.02.-7/1245-3160 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLLT nın "özel sağlık kuruluşları ile ilgili 
yapılan düzenlemelere ilişkin' yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAG 
BAKAN 
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Adana Milletvekili Sayın Atılla BAŞOĞLU' nun "özel sağlık 
kuruluşları ile alakalı düzenlemelere ilişkin yazılı soru önergesinin 
cevabıdır: ı 

SORULAR 

Devlet Memurlarının özel sağlık kuruluşlarından yararlanmasıyla 
ilgili B100THG0100005-5370/4910 sayılı genelgenin A/2. Maddesinde 
yer alan ikinci basamak özel sağlık kurumları ifadesinden 'Özel 
Hastaneler Yönetmeliğine göre ruhsat almış özel hastaneler ile ayakta 
teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelikte 
tanımlanan ve Bakanlığımızca ruhsatlandırılan tıp merkezleri ve özel dal 
merkezleri" anlaşılır ifadesi kullanılmaktadır. Bu tanımın, ayakta teşhis ve 
tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik madde 6/c de 
yer alan teşhis merkezlerini kapsamadığı görülmektedir. 

6/c' de bahis olunan merkezlerin bu yasa kapsamında bulunması 
halinde teşhis merkezlerini kapsamadığını, bu merkezlerin yasa 
kapsamında bulunması halinde Devlet ve Üniversite hastanelerinde 
yaklaşık 6 ay randevu ile gerçekleştirilen MRJBT vb. ileri tanı tetkiklerini 
devlet memurlarının özel merkezlerde erken, güvenilir ve kendi 
seçimlerine göre yaptırma olanağı bulunduğu dikkate alınırsa; 

a- Söz konusu merkezlerin faaliyetlerinin sağlık dünyamızda rolü 
bilinmesine rağmen düzenleme yapılırken bu merkezlerin kapsam 
dahiline alınmasının sebebi ihmal edilmiş midir yoksa bilinçli olarak mı 
dışarıda tutulmuştur. 

b- Düzenlemenizin ileri teknoloji yatırımı yapılan milyonlarca dolar 
değerinde söz konusu merkezler aleyhine bir haksız rekabete sebep 
olduğu hakkındaki görüşleri nasıl değerlendiriyorsunuz? 

c- Hukuk düzeninin mevcut yatırımcıların haklarını zayi ettiği bir 
düzende, girişimcilerin güvenerek yeni yatırımlarda bulunmasını mümkün 
görüyor musunuz? 

d- Mevcut düzenlemeleri esas alarak geleceğe yönelik yatırımlarını 
düzenleyen söz konusu merkezlerin sahibi olan girişimcilerimizi mağdur 
etmeyecek bir düzenlemeye gidilmesi amacıyla hazırlamakta olduğunuz 
yönetmelikte gerekli değişiklikleri yapacak mısınız? 
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CEVAPLAR 

Cevap 1-Ülkemizde Bakanlığımıza bağlı toplam 90.067 yatak 
kapasitesi ile 661 devlet hastanesi, özel da! hastanesi ve eğitim ve 
araştırma hastanesi hizmet vermektedir. Bunun yanısıra özel sektöre ait 
14.414 yatak kapasitesi ile 266 özel hastane ve 131 tıp merkezi, 128 
özel dal merkezi ve 1028 özel poliklinik sağlık hizmeti sunmaktadır. 

Devlet memurları ve bakmakla yükümlü oldukiarı aile fertlerinin 
yanısıra tüm vatandaşlarımızın yararlandığı(S.S.K. ve Bağ-kur' iu 
vatandaşlarımız dahil) devlet hastanelerinde, hasta müracaatlarının 
yoğunluğu nedeniyle poliklinik kuyruklarının oluştuğu ve ameliyat 
olabilmek için hastaların uzun süre beklemek zorunda kaldıkları 
malumdur. Anayasa ve ilgili yasa hükümlerince Sağlık hizmetlerinin 
koordinasyonu sağlamak ve hizmetin etkin,süratli ve kaliteli bir şekilde 
sunumundan sorumlu olan Bakanlığımızın bu soruna acil çözüm 
bulmak, sağlık sektörünün büyük ölçüde kamuda olan yükünü özel sağlık 
kurum ve kuruluşları ile paylaşmak, devlet ve özel sektör ayırımına 
bakılmaksızın sağlık alanında var olan tüm ülke kaynaklarının daha etkin 
ve verimli kullanılmasını sağlamak ve özel sektör tarafından sunulan 
sağlık hizmetinden devlet memurları ve emeklilerinin ve bakmakla 
yükümlü oldukları aile fertlerinin faydalanmasını sağlamak maksadıyla 
yeni hukuki düzenlemeler yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Bu amaçla gerekli mevzuat değişiklikleri yapılarak Bakanlığımız ve 
Maliye Bakanlığınca ortaklaşa hazırlanan Teşhis ve Tedavi Amacıyla 
Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına Hasta Şevkine İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkındaki Tebliğ 30.05.2003 tarih ve 25123 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Konu ile ilgili olarak 
uygulamaya yönelik 05.06.2003 tarih ve 11392 sayılı (Genelge 
No;2003/63) ve 15.08.2003 tarih ve 16058 sayılı (Genelge No:2003/97) 
genelgeler Bakanlığımızca yayınlanmıştır. 

Söz konusu Genelgelerimizde; ikinci basamak özel sağlık kuruluşu 
olarak Özel Hastaneler Yönetmeliğine göre ruhsat almış özel hastaneler 
ile Ayaktan Teşhis ve Tedavi yapılan Özel sağlık Kuruluşları 
Hakkındaki Yönetmelik kapsamında açılan tıp merkezleri ve özel dal 
merkezlen kapsam dahiline alınmıştır. 

Ayaktan Teşhis ve Tedavi yapılan Özei sağlık Kuruluşları 
Hakkındaki Yönetmeliğin 6/c maddesinde "Teşhis Merkezi:Yalnızca 3153 
sayılı Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi 
Müesseseleri Hakkında.Karâri^ilş 992 sayılı Şeriri Taharriyat ve Tahlilat 
Yapılan ve Masli TeanrfiüUer Arafa^n Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve 
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Kimya Laboratuarları Kanunu çerçevesinde birden fazla ilgili uzman 
hekimlerce açılan ve özel donanıma sahip, özel mevzuatına göre faaliyet 
gösterip teşhis hizmeti sunan özel sağlık kuruluşlarıdır." şeklinde tarif 
edilmiş ise de; aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası ile de söz 
konusu teşhis merkezleri Yönetmelik kapsamı dışında tutulmuştur. 
Dolayısıyla teşhis merkezlerinde tedavi yapılmamakta olup, tedaviye 
yardımcı olunmaktadır. 

Kapsam dahilinde bulunan özel sağlık kuruluşları bünyesinde 
radyoloji laboratuarı ve tıbbi tahlil laboratuarı bulunması zorunluluğu 
olduğundan ve sağlık hizmetlerinin bir bütün olarak sunulmasının esas 
olduğu düşünüldüğünde; teşhis ve tedavinin ayrılmaz bir bütün 
oluşturduğu görülmektedir. Dolayısıyla teşhis ve tedavi amacıyla özel 
sağlık kurum ve kuruluşlarına hasta şevkine ilişkin tebliğ ve 
genelgelerimiz ile kapsam dahiline alınan özel sağlık kuruluşları 
bünyesinde teşhis ve tedavi hizmeti aynı mekan içerisinde ve aynı anda 
sunulabilmektedir. Dolayısıyla hastaların maddi ve manevi açıdan 
olabilecek kayıplarının en aza indirilmesi amaçlanmıştır. 

Cevap 2- Kişilerin hastalıkları ile ilgili olarak hekim tarafından 
muayene edilmeden doğrudan teşhis merkezlerine gitmesinin uygun 
olmadığı ancak hekimin gerekli görmesi halinde hekim tarafından istenen 
tetkikleri yaptırabileceği ve sonuçta tedavinin de yine hekim tarafından 
verileceği göz önüne alındığında tanıya yönelik hizmet veren ve kriterleri 
ve standartları tedaviye yönelik kuruluşlardan farklı olan teşhis 
merkezlerine doğrudan müracaatları uygun görülmemektedir. 

Ayrıca teşhis merkezleri Ayaktan Teşhis ve Tedavi yapılan Özel 
sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik kapsamında 
bulunmadıklarından bu merkezlere bu yönetmeliğe göre çalışma izin 
belgesi düzenlenmememe, sadece 3153 sayılı kanun ve 992 sayılı 
kanun kapsamında ilgili uzman hekimler adına laboratuar ruhsatnamesi 
düzenlenmektedir 

Mevcut yatırımcıların haklarının zayi edilmesi veya girişimcilerin 
yeni yatırımlarda bulunmasını engelleyecek bir hükme yapılan 
düzenlemede yer verilmemiştir. Aksine özel sektörün teşvik edilerek 
ağlık yatırımlarının arttırılması Bakanlığımızın öncelikli hedefidir. 
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Cevap 3-Yapılan düzenlemede söz konusu teşhis merkezleri 
aleyhine bir hüküm bulunmamakta olup, daha önceden var olan mevcut 
durumları devam etmektedir. Kapsam dahilindeki sağlık kuruluşlarında 
ve devlet hastanelerinde yapılması mümkün olmayan veya bir aydan 
fazla süre ıfe randevu verilen tetkikler teşhis merkezlerinde 
yapılabilmekte ve memurların ve bakmakla yükümlü oldukları aile 
fertlerinin bu merkezlerde yaptırdıkları tetkiklerin bedeli bütçe uygulama 
talimatındaki fiyatlar üzerinden ödenmektedir, Dolayısıyla yeni yapılan 
düzenleme ile mevcut yatırımcıların haklarının zayi edilmesi gibi bir 
durum söz konusu değildir. 

Cevap 4'Bakanlığımızın temel politikası kamu özel ayrımı 
yapmaksızın sağlık sektörünün bir çatı altında toplanarak ulusal sağlık 
sisteminin oluşturulmasıdır. Bu amaçla özel sektörün teşvik edilerek 
sağlık yatırımlarının arttırılması Bakanlığımızın öncelikli hedefidir. Sağlık 
sektöründe etkin,, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun güçlendirilmesi 
amacıyla yukarıda belirtilen çalışmalarımız devam etmektedir. 

Ayrıca teşhis merkezlerinin ayrı bir yönetmelik kapsamına alınması 
ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte olup bu yönde önerileriniz dikkate 
alınacaktır. 
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15. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu 'nun, süper emeklilerin mağduriyetine son 
verecek düzenlemeler yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Murat Başesgioğlu 'nun cevabı(7/1248) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Saym Murat Başesgioğlu 
taralından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 96. 
Maddeleri gereğince arz ve talep ederim. 2.10.2003 

Mehmet S. KESİMOĞLU 
Kırklareli Milletvekili 

içişleri Komisyonu Üyesi 

Tavan ücretten emekli olan süper emekliler halen asgari ücretten emekli olanlara 
verilen maaşa çok yakın bir maaş ödenmektedir. Süper emeklilerin 1987 de 
ödedikleri servet değerindeki ek paraya rağmen yasanın iptali ile zarara 
uğramışlardır. 
Bu anlamda süper emeklilerin mağduriyetine son verecek düzenlemeler yapmayı 
düşünüyor musunuz ?, eğer düşünüyorsanız hangi düzenlemeleri ve ne zaman 
yapmayı planlıyorsunuz? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

0 3 K/.C-.M m 

SAYI : B.13.APK.0.10.00.00/32.0-3 * 11 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 14.10.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1248-3178/12020 sayılı 
yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'na ait 
7/1248 Esas No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, konuya 
ilişkin cevabi bilgi ve değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

09.07.1987 tarihinde yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 3395 sayılı 
Kanunla eklenen 506 sayılı Kanunun Geçici 70'inci (Geçici 5) maddesi ile bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 506 sayılı Kanun ile 991 sayılı Kanuna göre 
malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından gösterge tablosunun en üst göstergesinden 
(1'inci derece 9'uncu kademe: 1400) aylık almakta olanlar ile aylık talebinde 
bulunmuş olup, henüz işlemleri tamamlanmamış olanlardan gösterge tablosunun en 
üst göstergesinden (Vinci derece 9'uncu kademe: 1400) aylık bağlanmaya hak 
kazananlara, 6 ay içinde Kuruma yazılı olarak başvurmaları ve üst gösterge 
tablosundan seçtikleri derece ve kademeleri karşılığı olan göstergeye göre 
hesaplanan primlerini ödemeleri kaydıyla borçlanma imkanı sağlanmıştır. 

Borçlanma talebinde bulunanlar seçeceği derece ve kademe karşılığı 
göstergenin aynı tarihte yürürlükte olan katsayı ile çarpımına göre bulunacak 
borçlanmaya esas matrah üzerinden % 20 oranında örneğin; en üst gösterge (5000) 
karşılığı prim ödemeyi 01/08/1987-31/12/1987 tarihleri arasında talep edenler 
4.200.000.- TL, 01/01/1988-30/06/1988 tarihleri arasında talep edenler ise 
5.040.000.- TL'yi azami 5 yıl içinde ve her yıla isabet eden bölümünün o yılın sonuna 
kadar Ödenmesi şartıyla borçlandırılmışlardır. 

Kanunun bu maddesi Anayasa Mahkemesinin 26/10/1988 tarih, E. 19/1988, 
K. 1988/33 Kararı ile iptal edildiğinden; bu tarihten sonra borçlananlara tanınmış olan 
5 eşit taksit imkanı ortadan kalktığından, bu tarihe kadar yatırılan borç tutarının 
karşılığı gösterge ilgililerin bulundukları derece ve kademelerine ilave edilmiştir. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren gösterge satın alan emeklilerin 
aylıkları; Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı'na borç miktannı yatırdığı tarihi takip 
eden aybaşından geçerli olmak üzere, aylık bağlama oranlarına dokunulmadan yeni 
göstergeleri üzerinden ödenmeye başlanılmış ve Anayasa Mahkemesinin iptal karan 
nedeniyle de 01/07/1988 tarihinden itibaren ödeme tutarlarında herhangi bir değişiklik 
yapılmamıştır. 
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01/01/1991 tarihinde yürürlüğe giren 07/03/1991 tarih, 3702 sayılı Kanunla 
506 sayılı Kanuna eklenen Geçici 76'ncı madde gereğince; kamuoyunda da süper 
emekli olarak nitelenen emeklilerin aylıklarının dondurulmasından kaynaklanan 
haksızlığın giderilmesi için 4.200.000.- TL ve 5.040.000.- TL ile kısmi gösterge 
karşılığı borçlanma primi ödemiş olanların her birinin yatırmış olduğu meblağ ile 
orantılı olarak telafi edici ödeme yapılmaya başlanmıştır. 

Daha sonra 06/05/1993 tarih, 3910 sayılı Kanunla 506 sayılı Kanunun Geçici 
76'ncı maddesinde yapılan ve 01/01/1993 tarihinden itibaren geçerli olan değişikliğe 
göre; Kuruma 4.200.000.- TL veya 5.040.000.- TL borçlanma primi ödemiş olup, 
buna göre ödenmekte olan aylıklar, (6400) gösterge üzerinden sigortalının prim 
ödeme gün sayısı ve tahsis talep veya ölüm tarihindeki yaşı dikkate alınarak Ek 
35'inci maddeye göre yeniden tespit edilen aylık bağlama oranları ve cari katsayı 
esas alınmak suretiyle hesaplanarak, aylıklar arasındaki fark tutarında telafi edici 
ödeme yapılmış ve (6400) göstergeden maaş alanların göstergelerinde bir değişiklik 
yapılması halinde de bu değişikliklerden doğan fark, telafi edici ödemeye aynen 
yansıtılmıştır. 

Diğer taraftan, 506 sayılı Kanunda değişiklik yapan 4447 sayılı Kanunun Ek 
38'inci maddesine göre 01/01/2000 tarihinden sonra bu Kanuna göre bağlanan gelir 
ve aylıklar ile Geçici 76'ncı maddeye göre yapılan telafi edici ödemeler her ay bir 
önceki aya göre Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel yıllı 
kentsel yerler tüketici fiyatları indeksi artış oranı kadar artırılarak belirlendiğinden, 
bunların telafi edici ödemeleri de söz konusu Kanunda öngörülen esaslar 
doğrultusunda yükseltilmektedir. 

Bu itibarla, konu hakkında yeni bir yasal düzenleme yapılması 
düşünülmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

( Murat BA*ŞESGİOĞLU 
Bakan 
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16. - istanbul Milletvekili Emin Şirin 'in, 4959 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin sorusu ve 
içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu 'nun cevabı (7/1260) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir AKSU tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 08.10.2003 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

Sorular: 

i - 06.08.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4959 sayılı "Topluma Kazandırma Yasasından: 
a- Toplam kaç kişi faydalanmıştır? 
b~ Yasadan faydalananlardan kaç kişi cezaevinden başvuruda bulunmuş, kaç kişi 

teslim olmuştur? 
c- Teslim olanlar arasında, "komuta kademesi"nde yer alanlar bulunmakta mıdır? 

TC 
İÇİŞLERİ BAKANLİĞİ 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.05.1.EGM.0.12.04.01 J o o Ş - f c i o . 0 31../10/2003 
KGDU:Yazılı Som Önergesi. J H ' İ Z . ' İ 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığrnrn 14.10.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.GNS.0.10.00.02- II 1260 - 3206/ 
12138 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tararımdan yazılı 
olarak cevaplandırılması istenilen (7/1260 ) no Tu soru önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

a) 06.0«.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4959 sayıh Topluma Kazandırma Kanunundan bugüne 
kadar toplam 2391 örgüt mensubu yararlanma talebinde bulunmuştur. 

b) Ceza ve tutukevlerinden 2114 örgüt mensubu vermiş olduktan dilekçeler ile 297 Ş a n ı s 

kendiliğinden gelerek veya güvenlik kuvvetlerine teslim olarak başvuruda bulunmuştur. 
c) Kanun hükümlerinden faydalanmak için başvuruda bulunan şahıslar içerisinde her ne ad altında 

olursa olsun en üst seviyedeki yönetim biriminde yer almış olup, tamamı üzerinde etkili olacak şekilde] 
örgütünü sevk ve idare eden şahıs veya şahıslar bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
AKSU 

.teri Bakanı 
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17. - Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Ateş'in, tüketicilerin korunmasına yönelik yapılan 
yasal düzenlemelere ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun 'un cevabı (7/1262) 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

A ş a ğ ı d a be l i r t i l en s o r u l a n ı n ı n A n a y a s a n ı n 9 8 . v e T . B . M . M İ ç t ü z ü ğ ü n ü n 
9 9 . m a d d e l e r i u y a r ı n c a Sanay i v e T ica re t B a k a n ı Say ın A l i C O Ş K U N ta ra f ından 
yazı l ı o l a rak y a n ı t l a n m a s ı n ı a rz ede r im. 

A b d ü l k a d i r A T E Ş 
G a z i a n t e p M i l l e t v e k i l i 

T ü k e t i c i n i n K o r u n m a s ı H a k k ı n d a Değ i ş ik l ik Y a p ı l m a s ı n a D a i r 4 8 2 2 sayıl ı 
K a n u n 14 .05 .2003 g ü n ve 2 5 0 4 8 sayıl ı R e s m i G a z e t e d e y a y ı n l a n m ı ş t ı . 

Y a s a n ı n geç ic i b i r inc i m a d d e s i n d e ; 

" B u K a n u n u n y a y ı m ı n d a n ö n c e b o r ç l u n u n t e m e r r ü d ü n e d e n i y l e 
ö d e n m e y e r e k i c r a tak ib i a ş a m a s ı n a g e l e n v e y a i cra t a k i b i n e k o n u e d i l e n 
kred i kart ı b o r ç l a r ı , t e m e r r ü t t a r i h i n d e k i a n a p a r a y ı , y ı l l ık y ü z d e el l iyi 
g e ç m e m e k ü z e r e g e c i k m e faiz i u y g u l a n m a k s u r e t i y l e o n iki eş i t taks i t te 
öden ir . 

K r e d i kart ı b o r ç l a r ı n e d e n i y l e gerçek leş t i r i l en h e r t ü r l ü t a k i p , y u k a r ı d a y e r 
a l a n h ü k m e g ö r e i lk taks i t in ö d e n m e s i y l e d u r u r v e s o n taks i t in ö d e n m e s i y l e 
b ir l ikte t ü m s o n u ç l a r ı y l a o r t a d a n ka lkar . 

B u m a d d e h ü k ü m l e r i , tüke t i c in in kred i v e r e n e , K a n u n u n y a y ı m ı t a r i h i n d e n 
i t ibaren o t u z g ü n i ç i n d e yaz ı l ı m ü r a c a a t e tmes i h a l i n d e u y g u l a n ı r " 

Y i n e aynı Y a s a n ı n 10. m a d d e s i n d e yap ı lan değ i ş ik l ik te "Akdi faiz o r a n ı n ı n 
y ü z d e o t u z faz las ın ı g e ç m e m e k ü z e r e g e c i k m e fa iz o r a n ı u y g u l a n ı r " 
d e n m e k t e d i r . 

S o n g ü n l e r d e k a m u o y u n u d a m e ş g u l e d e n k r ed i kar t ı m a ğ d u r l a r ı i le 
b a n k a l a r a r a s ı n d a k i y a ş a n a n so run la r ma lumla r ın ı zd ı r . 

SORULAR: 

1- Tüketicilerin korunmasına yönelik yapılan bu yasal düzenlemeler, 
uygulamaya konduğu talihten itibaren kredi kartı mağdurları ile bankalar 
arasındaki sorunların giderilmesinde ne kadar etkili olabilmiştir, olamadıysa 
nedenleri nelerdir? 

2~ Açıklanan enflasyon oranlarına bakıldığında, bankaların uyguladığı 
cari ve temerrüt faizi oranlan tüketicilerin lehine ne kadar paralellik 
göstermektedir. Bir paralellik yoksa ve tüketiciler hala mağdur ediliyorsa 
Bakanlığınız Yasanın uygulanması ve uygulamayanlara cezai işlem yapılması 
yönünde hangi girişimlerde bulunmuştur? 

3- Yapılan Yasal Düzenlemelerin kredi kartı mağdurlarının sorunlarına 
çözüm bulamadığı gerçeği yeni bir yasanın çıkarılmasına ihtiyaç doğurmakta 
mıdır? Bakanlığınızın bu durumdaki Tüketicilerin korunmasına yönelik yeni 
çalışmaları var mıdır? 

Yukarıdaki soruların tarafıma yazılı olarak bildirilmesini arz ederim. 
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T.C. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 

Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü 

Say, :B14OTRK150000/^7/., m 
Konu : Som Önergesi 77-10-2»U 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: 14.10.2003 tarih ve 3208/12181 sayılı yazınız 

İlgide kayıtlı yazıyla Bakanlığımıza iletilen, Gaziantep milletvekili Abdülkadiı Ateş' 
ait soru önergesine cevaplarımız ekte yer almaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

ysçoşKü 
Sanayi ve Ticaret Batanı 
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GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ABDÜLKAPİR ATEST İN TÜKETİCİNİN 
KORUNMASINA YÖNELİK YAPİLAN YASAL D Ü Z E N L E M E L E R E İ L İ Ş K İ N 

OLARAK VERDİĞİ SORU ÖNERGESİNE CEVAPLARIMIZ 

1- Sosya] ve ekonomik hayatta ve bankacılık sektöründe yaşanan hızlı değişimlerin en 
Önemli sonuçlardan birisi de hızla artan kredi kartı kullanımı olmuştur. Bu gün erişkin bir 
bireyin cüzdanında en azından iki tane kredi kartı bulunması, bu alanda bankacılık sektörünün 
uyguladığı politikaların da bir sonucudur. Bu alanda yapılan araştırmalara göre bu gün 
Türk iye ' de 17 milyon adet kredi kar t ı bulunmaktadır ve bu r a k a m kişi o l a r ak 7 ila 9 
milyona tekabül etmektedir. Bilindiği gibi bankacılık alanındaki en büyük rekabetlerden bir 
tanesi kredi kartı pazarlama sektöründe yaşanmış ve bunun sonucu olarak taksitle satış, hediye 
puan, promosyon uygulamaları sektöre çeşitlilik getirmiştir. Ancak yaşanan ekonomik krizler 
kredi kartı kullanımının tüm dünya uygulamalarından farklı olarak borçlanmaya dönük hale 
gelmesine neden olmuş, bu aşamada uygulanan fahiş temerrüt faizleri, reel olarak ödenmesi 
mümkün oîmayan kredi kartı borçlarını oluşturmuştur. 

Bu aşamada, 180.000 civarında tüketicinin yaşadığı bu ağır bunalımın giderilmesine 
yönelik olarak, 4077 sayılı TKHK' da değişiklik öngören Yasa Tasarısına geçici birinci 
madde olarak eklenen hüküm ile, Yasanın yayımından önce temerrüde düşmüş kredi kartı 
borçları açısından temerrüt faizi indirimi ve taksit imkanı getirilmiştir. 

Yasanın yürürlüğünün ardından, söz konusu hükümden yaralanmak için yazılı o larak 
bankalara başvuran tüketici sayısı 120.000 civarında olmuştur. Bankalar ile protokol yapıp 
borcun ilk taksidini ödeyen tüketicilerin sayısı 100.00 civarındadır. Söz konusu 100.000 
kişinin %80 ise halen düzenli olarak taksitlerini ödemektedir. Bu istatistiksel veriler 
karşısında Yasanın geçici birinci maddesi hükmünün amacına ulaştığı ve 100.000 insanın 
kredi kartı borç batağından kurtulduğunu söylemek mümkündür., 

2- 4822 sayılı Yasa ile değişik 4077 sayılı Yasanın'tükeûci kredilerini ve kredi 
kartlarını düzenleyen 10 ve 10/A maddelerinde, sözleşmelerde taraflarca belirlenen 
temerrüt faizi n ram sınırlanmış ve bu oranın akdi faiz oranının %30 fazlası olabileceği 
hükmü getirilmiştir. Bu hüküm aracılığıyla bankaların keytı ve fahiş temerrüt faizi 
uygulamalarının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 

Söz konusu Yasada, akdi faiz oranına ilişkin herhangi bir kısıtlamanın yapılmamasının 
nedeni ise. piyasa ekonomisi koşulları çerçevesinde sözleşme özgürlüğü ilkesine göre 
serbestçe şekillenecek akdi faiz oranlarına yasal müdahalenin hukuk sıstemınce 
korunnıayacağı düşüncesidir. Zira benzer yasal kısıtlamalara ilişkin Anayasa Mahkemesince 
verilmiş iptal kararları bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, Yasanın tüketici kredilerine, kredi kartlarına ve haksız şartlara ilişkin 
hükümleri karsısında banka uygulamalarının tespit edilmesi amacıyla, Bakanlığımca 
bankalardan istenen tüketici kredisi ve kredi kartı sözleşmeleri hukukçularca incelenmektedir. 
Yasaya aykın uygulamaların tespiti halinde. Yasada ön görülen idari para cezalarının 
uygulanması yoluna gidilebilecektir. 

3- Kredi kartı sözleşmesi, bankalar ile tüketiciler arasında sözleşme serbestisi ilkesine 
göre akdedilen ve karşılıklı olarak iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme türüdür. 4822 sayılı 
Kanunla değişik 4077 sayıb T K H K ' un 10/A maddesine göre; kredi kartı ile mal veya 
hizmet alımı sonucu nakdi krediye dönüşen veya kredi kartı ile nakit çekim suretiyle 
kullanılan krediler bu sözleşme ilişkisinin konusunu oluşturmaktadır. 

Bu yasal düzenlemeden önce, Bankalar Birliğinin meslek kuralları dışında kredi kartı 
sözleşme ilişkisini belli yönleriyle düzenleyen bir yasal metin Türk hukukunda 
bulunmamaktaydı. BDDK tarafından hazırlan "Banka Kar t lar ı ve Kredi Kar t l a r ı Yasa 
Tasar ıs ı - Taslağı ise kredi kartlarını her yönüyle hüküm altına alan düzenlemeler ile bu 
alanda yaşanan hukuki boşluğu giderecek niteliktedir. 

•ı- t • B ? I ? K î a r a f ı n d a t l 0^.06.2003 tarihinde Başbakanlığa sevk edilen söz konusu Taslağa 
ilişkin Bakanlığımız görüşleri, 30.06.2003 tarihinde gönderilmiştir. Bu Tasarının 
yasalaşmasının ardından bu alanda yaşanan bir çok tüketici sorunun önüne bütünüyle geçilmiş 
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18. - Bursa Milletvekili Mustafa Özyurt 'un, bazı din görevlilerinin yaptıkları açıklamalara iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın 'in cevabı (7/1264) 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

n - J f ? * ^ SOm.Tun D i y a n e t '5 t e r i Basteniığrtdan sorumlu 
Oevkrt Bakan. Sayın Mehmet Aydın Taralından y L l , darak 
yanıtlanmsını dilerim. 

illetvekilj 

Türk Diyanet Vakıf-Sen'in Konya şube başkanı Hüseyin 
Demirci ve İstanbul şube başkanı Yakup Sözen, "Prof. Dr. Kemal 
Gürüz ve Prof.Dr. Kemal Alemdaroğlu'nun Cenazelerinin imam 
hatipliler tarafından yıkanmayacağı ve namazlarının 
kıiınmayacağı" yönündeki sözleri gazetelere yansımıştır. 

Bu durumda; 

1. Adı gazetelere geçen bu iki din görevlisi halen devlet 
memuru statüsünde görev yapmakta mıdır? 

2. Devlet memuru olarak görev başında iseler, bu tür 
açıklama yapma güç ve yetkisini nereden almaktadırlar? 

3. Bu iki din görevlisi hakkında sayın Devlet Bakanı yasal bir 
işlem yapmış mıdır? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI : B.02.0.0Ö4/&Z/Û8 A N K A R A 

K O N U : Zftonm 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 06.10.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.O1.0.GNS.0.10.00.02-
7/12^-3114/11722 sayılı yazınız. 

İlgi yazınıza istinaden, Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT'un yazılı 
soru önergesine ilişkin Bakanlığım cevabı aşağıda ar/edilmektedir. 

Bu iki din görevlisi hakkında Diyanet İşleri Başkanlığımız gerekli 
soruşturmayı başlatmıştır. Hüseyin DEMİRCİ ile ilgili soruşturma tamamlanmış 
olup, 24.10.2003 tarih ve 701 sayılı yazı ile "kınama" cezası ile cezalandırılmıştır. 
YakııpSOZEN ile ilgili soruşturma ise 06.10.2003 tarih ve 3806 sayılı yazı ile 
Teftiş Kuruluna intikal ettirilmiş olup, işlemler devam etmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

bf.Dr.Met 
Devlet Bakanı 
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19. - İstanbul Milletvekili Kemal Kıhçdaroğlu 'nun, özelleştirilen kuruluşlara ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 'in cevabı (7/1268) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı saym Kemal Unakıtan 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arzederim. 

Kemal KILIÇDAROĞLU 
İstanbul Milletvekili 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, bugüne kadar özelleştirilen 
kurutuşların hangilerinde; 

a. Çalıştırdıkları işçi sayısında artış veya azalış 
olmuştur? 

b. Ek yatırım yapılmışsa, yapılan bu ek yatırımların 
tutan ne kadardır? 

c. Özelleştirmeden Önceki kar veya zarar tutarı ile 
özelleştirildikten sonra bu kuruluşların ödedikleri 
vergiler ne kadardır? 

- 2 1 6 -



T.B.M.M. B : 13 4 . 11 . 2003 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

3 | EKİM (M 
SAYI : B.02.1.ÖİB.0.65.00JQO/ 9 8 7 9 
KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İstanbul Milletvekili Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU tarafından Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na tevcih edilen, 7/1268-3226 esas sayılı yazılı 
soru önergesinde yer alan sorulara verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, bugüne kadar özelleştirilen 
kuruluşların hangilerinde; 

SORU 1- Çalıştırdıkları işçi sayısında artış veya azalış olmuştur? 

CEVAP 1- Bugüne kadar gerçekleştirilen uygulamalar çerçevesinde, 
%50'nin üzerinde kamu payı hisse senedi satışı yoluyla özelleştirilen şirketler ile 
varlık satışı yoluyla özelleştirilen tesis ve işletmelerin özelleştirme öncesi ve 
sonrası çalışan sayılarını gösteren tablo ekte (Tablo -1) sunulmuştur. Ekli tabloda 
ifade edilen sayılar emeklilik suretiyle işten ayrılanları ve nakle tabi personel 
statüsünde olup Devlet Personel Başkanlığı kadrosuna transfer olan personeli 
kapsamamaktadır. Bu rakamların tespiti halinde özelleştirmelerin gerçekte iş 
kaybına yol açmadığı düşünülmektedir. Diğer taraftan Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığının, yürütmekte olduğu Dünya Bankası destekli bir proje kapsamında 
özelleştirmelerin istihdam üzerindeki etkilerinin belirlenmesi için ayrı bir çalışma 
yürütülmektedir. Sözkonusu çalışma tamamlandıktan sonra • kamuoyuna 
sunulacaktır. 

SORU 2- Ek yatırım yapılmışsa, yapılan bu ek yatırımların tutarı ne 
kadardır? 

CEVAP 2- Özelleştirilen şirket ve işletmelerde özelleştirme sonrasında 
alıcı firmalar tarafından yapılan yatırım tutarlarını gösteren tablo ekte (Tablo-2) 
sunulmuştur. 

SORU 3- Özelleştirmeden önceki kar veya zarar tutarı ile 
özelleştirildikten sonra bu kuruluşların ödedikleri vergiler ne kadardır? 

- 2 1 7 -



T.B.M.M. B : 1 3 4 .11 .2003 0 : 3 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B,02.1.ÖİB.0.65.00.00/ 
KONU : Soru Önergesi 

9879 3 I EKİM 20Ö3 

CEVAP 3- %50'nin üzerinde kamu payı hisse senedi satışı yoluyla 
özelleştirilen kuruluşlardan faaliyeti devam edenlerin özefleştrime öncesi ve 
sonrası kar/zarar durumlarını gösteren tablo ekte (Ek-3) sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim 

Ktffnal UNAKITAN 
/Maliye Bakanı 

EKLER 
Ek-1 %50'nin üzerinde kamu payı hisse senedi satışı yoluyla özelleştirilen 

kuruluşların personel sayıları (3 sayfa) 
Varlık satışı yoluyla özelleştirilen tesis ve işletmelerin personel sayıları 
(5 sayfa) 

Ek-2 %50'nin üzerinde kamu payı hisse senedi satışı yoluyla özelleştirilen 
şirketlerde özelleştirme sonrası yapılan yatırımlar (3 sayfa) 

Ek-3 %50'nin üzerinde kamu payı hisse senedi satışı yo!uyla özelleştirilen 
Şirketlerin kar/zarar durumu (1 sayfa) 

- 2 1 8 -



%50'NÎN ÜZERİNDE KAMU PAYI HİSSE SENEDİ SATIŞI YOLUYLA ÖZELLEŞTİRİLEN KURULUŞLARIN 

1» 

Kurut* Adı 
Adıyaman Çimento 

Afyon Çimento 

Anadolubank 

Ankara Anonim T. Sigorta 

Ankara Çimento 

ANSAN Ank.Meş. 

Asil Çelik 

Aşkale Çimento 

Balıkesir Çimento 

Bartın Çimento, 

Bozüyük Seramik 

ÇİNKUR 

Çorum Çimento 

Deniz Nakliyatı T A Ş . 

Denizbank 

Denizli Çimento 

Elazığ Çimento 

Ergani Çimento 

Etibank 

Filyos Ateş Tuğlası 

Gaziantep Çimento 

GtMA 

Oümflşbane Çimento 

Güney su 

Güven Sigorta 

HAVAS 

İskenderun Çimento 

KARABÜK 

Sata Tarihi 
16.08.1995 

08.09.1989 

07.05.1997 

20.04.2000 

08.09.1989 

18.11.1988 

29.08.2000 

17.06.1993 

08.09.1989 

06.05.1993 

01.10.1997 

22.05.1996 

25.12.1992 

24.03.2000 

29.05.1997 

04.12.1992 

12.06.1996 

03.04.1997 

02.03.1998 

13.05.1997 

03.12.1992 

02.03.1993 

05.07.1996 

24.02.1994 

04.04.2000 

1995-1998 

02.12.1992 

30.03.1995 

Satılan 
Pay 

100,00 

51,00 

100,00 

84,51 

99,30 

88,33 

96,60 

99,78 

98,30 

100,00 

100,00 

98,80 

100,00 

99,99 

100,00 

100,00 

99,89 

100,00 

100,00 

100,00 

99,73 

98,53 

95,46 

67,31 

99,91 

100,00 

100,00 

100,00 

MEMUR/ 
SÖZLEŞMELİ/ 
KAPSAM DIŞI 

45 
62 

0 

36 

61 

5 

242 

58 

51 

66 

44 

66 

68 

90 

0 

47 

62 

53 

1.604 

38 

57 

1.067 

22 

2 

75 

93 

53 

909 

DAİMİ/ 
GKÇtd 

246 

304 

0 

98 

294 

423 

554 

186 

348 

233 

316 

. 392 

286 

962 

0 

266 

216 

242 

13 

330 

269 

601 

46 

87 

70 

2.163 

159 

4.508 

TOPLAM 
PERSONEL 

SAYISI 

291 

366 

0 

134 

355 

428 

796 

244 

399 

299 

360 

458 

354 

1.052 

0 

313 

278 

295 

1.617 

368 

326 

1.668 

68 

89 

145 

2.256 

212 

5.417 

DAM/BEÇİCI İSÇİLERİN (Kaptan M) ÖZELLEŞTİRME SONRASI DU 
(Tüm hak ve alacakları ile abaya devredildi) 

(Tûm hak ve alacakları ile alıcıya devredildi) 

(Anadolubank'ın Özelleştirme tarihi itibariyle penooeli bulunmamaktadı 

(Tam hak ve alacakları ile alıcıya devredildi) 

(Tam hak ve alanaklan ile alıcıya devredildi) 

(Tüm hak ve alacakları ile alıcıya devredildi) 

(lifti alıcıya devredildi, SGa emekli oldu, Aggmin it «kHİ feahıKMİ • Tj 

(Tûm hak ve alacakları ile alıcıya devredildi) 

(Tûm hak ve alacakları ile abaya devredildi) 

(Tttm hak ve alacakları ile alıcıya devredildi) 

(Tûm hak ve alacakları ile alıcıya devredildi) 

(TOm bak ve alacaktan ile alıcıya devredildi) 

(Tüm hak ve alacakları ile alıcıya devredildi) 

(Tüm hak ve alacakları ile abaya devredildi) 

(Deoizbank'ın azeUejtinne tarihi itibariyle penooeli bulunmamaktadır) 

(TOm hak ve alacakları ile alıcıya devredildi) 

(Tûm hak ve alacaktan ile alıcıya devredildi) 

(Tüm hak ve alacakları ile alıcıya devredildi) 

(13 kapaam içi peraonelin il akdi devir ooccai fethedildi • Tazminattan Ö 

(Tüm hak ve alacaktan ile alıcıya devredildi) 

(Tüm hak ve alacakları ile alıcıya devredildi) 

(Tüm hak ve alacakları ile alıcıya devredildi) 

(TOm hak ve ılıcakları ile alıcıya devredildi) 

(Tüm hak ve alacakları ile abaya devredildi) 

(Tüm bak ve alacaklın ile alıcıya devredildi) 

(Tüm bak ve alacaktan ile alıcıya devredildi) 

(Tüm hak ve alacakları ile alıcıya devredildi) 

(Devir öncen if akitleri fethedildi - Kıdem-ihbar tazminatları ÖtB tarantı 

http://Tj


Kurulla) Adı 

Kars'Çimento 

Konya Krom 

KÖYTAŞ 

Kurtalan Çimento 

KUMAŞ 

Ladik Çimento 

Lalapaşa Çimento 

MEYSU 

Niğde Çimento 

NİMSA 

Ordu Soya 

PETLAS 

PETROL Ofisi 

Pınarhisar Çimento 

Sivas Çimento 

Sivas Demir Çelik 

Söke Çimento 

Sttmerbank 

Şanlıurfa Çimento 

TOE 

Trabzon Çimento 

TÜSTAŞ 

USAŞ 

Van Çimento 

Yarımca Porselen 

Satıj Tarihi 

18.06.1996 

05.06.1998 

28.11.1995 

09.01.1998 

28.09.1995 

21.04.1993 

14.06.1996 

16.07.1992 

23.03.1992 

31.03.1995 

18.03.1986 

06.05.1997 

21.07.2000 

08.09.1989 

25.12.1992 

24.04.1998 

08.09.1989 

17.10.1995 

21.04.1993 

14.04.1993 

03.12.1992 

25.08.2000 

11.08.1989 

12.06.1996 

09.07.1998 

Satılan 
Pay 

100,00 

100,00 

85,59 

100,00 

99,74 

100,00 

100,00 

96,15 

87,10 

92,67 

100,00 

99,92 

100,00 

99,90 

100,00 

99,90 

99,60 

100,00 

100,00 

91,66 

100,00 

63,87 

70,00 

100,00 

100,00 

TOPLAM 

MEMUR/ 
SÖZLEŞMELİ/ 
KAPSAM DIŞI 

59 

56 

3 

46 

70 

48 

57 

171 

51 

8 

38 

123 

1.571 

57 

60 

192 

47 

411 

46 

94 

64 

8 

919 

57 

45 

9.277 

DAtMl/ 
GEÇİCİ 

İ sç i 

143 

214 

41 

210 

355 

261 

157 

177 

161 

45 

143 

979 

2.251 

308 

295 

494 

235 

179 

239 

258 

213 

65 

579 

123 

17 

21.754 

TOPLAM 
PERSONEL 

SAYISI 

202 

270 

44 

256 

425 
309 

214 

348 

212 

53 

181 

1.102 

3.822 

3(5 

355 

686 

282 

590 

285 

352 

277 

73 

1.498 

180 

62 

31.031 

DAİMİ/GEÇİCİ İSÇİLERİN (Kapum 1(1) ÖZELLEŞTİRME SONRASI DUR 

(Tüm hak ve ılıcakları ile alıcıya devredildi) 

(Tûm hak ve alacaklın ile alıcıyı devredildi) 

(Tüm hak ve alacakları ile alıcıya devredildi) 

(Tttm hak ve ılıcakları ile alıcıya devredildi) 

(Tüm hak ve alacakları ile alıcıyı devredildi) 

(Tam hak ve alacakları ile alıcıya devredildi) 

(TOra hak ve alacakları ile alıcıya devredildi) 

(Tam hak ve alacakları ile alıcıya devredildi) 

(Tûm hak ve alacaktan ile alıcıya devredildi) 

(Tûm hak ve alacakları ile alıcıya devredildi) 

(Tûm hak ve alacakları ile alıcıyı devredildi) 

(Devir flnceai i» akitleri fethedildi - Kıdam-ihbar tazminatları ÖİB tarafind 

(Tüm bak ve alacakları Ue alıcıyı devredildi) 

(Tüm hak ve alacakları ile alıcıya devredildi) 

(Tüm hak ve ılıcakları ile alıcıya devredildi) 

(Devir flncMİ iç aküleri fiahariildi . Kııfem-ihhar »«TıpiiMtlan rttft l»r«fin^ 

(Tüm hak ve alacaklın ile alıcıya devredildi) 

(Tam hık ve alacakları ile alıcıya devredildi) 

(Tüm hık ve alacaklın ile alıcıya devredildi) 

(Tüm hak ve alacaktan ile alıcıya devredildi) 

(Tüm hak ve alacaklan ile abaya devredildi) 

(Tüm hak ve alacaklan ile abaya devredildi) 

(Tüm hak ve alacaklan ile alıcıya devredildi) 

(Tüm hak ve alacaklan ile alıcıya devredildi) 

(Tüm hak ve alacaklan ile alıcıyı devredildi) 



AÇIKLAMALAR: 

(1): 01,07.2000'de Coca Cola İçecek ve Üretim A Ş . ile birleşmiş ve şirketin tüzel kişiliği sona ermiştir. 
(2): 01.08 2000 tarihinde tasfiye edilmiş ve şirketin tüzel kişiliği sona ermiştir. 
(3): Bu şirlcetljerde faaliyet bulunmamaktadır. 
(4): Etibank, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurolu'nun 27.10.2000 tarih ve 24213 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 86 sayılı kar 
Kuml'on 14.12.2001 tarih ve 24613 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 13.12.2001 tarih ve 5S4 sayılı kararında, Etibankta bankacılık yapma ve m 
kaldırılarak, tasfiyesi öngörülmüştür. Ancak daha sonra alman Kurul karan ile Etibank A.Ş.'nin tasfiyesi kaldırılmış ve 05.04.2002 tarihi itibariyle 
bünyesinde devren birleştirilen bankanın tüzel kişiliği sona ermiştir. 
(S): Sümerbank, Bakanlar Kurolu'nun 22.12.1999 tarih ve 23914 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 21.12.1999 tarih ve 99/13765 sayılı k 
devredilmiştir, Daha sonra Fon tarafından 09.08.2001 tarihinde OYAK'a satılan Sümerbank, 30.11.2001 tarihinde tüm bak, alacak, borç ve yüküml 
OYAKBANK A Ş . tarafından devralınmış ve Sümerbank A.S. ile Oyakbank A.Ş. genel kunıllannm devre dair karariannm tescili, BDDK'mn 03.01 
tarih ve 569 sayılı karanyla onaylanmıştır. 



VARLIK SATIŞI YOLUYLA ÖZELLEŞTİRİLEN TESİS ve İŞLETMELERİN PERSONEL SAYILARI: 

İlkte» Adı 

EBK - Afyon Et Kombinası 
EBK - Agn Et Kombinası 
EBK - Amasya-Suluova Et Kom. 
EBK - Bayburt Et Kombinası 
EBK •Burdur Et Kombinası 
EBK - Bursa Et Kombinası 
EBK - Elazığ Et Kombinası 
EBK - ERSAN AŞ. %99,83 İst Payı 
EBK - Eskişehir Et Kombinası 
EBK - Gaziantep Et Kombinası 
EBK - Kars Et Kombinası 
EBK - Kastamonu Et Kombinası 
EBK - Malatya Et Kombinası 
EBK•- Sivas Et Kombinası 
EBK - Şanlıurfa Et Kombinası 
EBK - Tatvan'Et Kombinası 

Sat») Tarihi 

16.08.1995 
11.09.1995 
16.08.1995 
25.08.1995 
25.02.2000 
29.08.1995 
17.08.1995 
31.08.1995 
28.02.2000 
03.03.2000 
17.08.1995 
08.09.1995 
16.08.1995 
21.02.2000 
18.08.1995 
21.08.1995 

MEMUR/ 
SOZLK8J 

KJMS1 

19 
25 
34 
13 
33 
35 
36 

-' 
19 
14 
21 
13 
20 
13 
16 
22 

DAİMİ/ 
GEÇİCİ 

isçi 
84 
84 

126 
37 
67 

123 
89 
60 
86 
51 
79 
78 
86 
80 
42 
73 

TOPLAM 

103 
109 
160 
50 

100 
158 
125 
60 

105 
65 

100 
91 

106 
93 
58 
95 

DAİMİ/CTÇİd İSÇİ STATÜSÜNDEKİ (Kapsam içi) rUtSONEIİN ÖZELLE 

(14 kaptanı içi işçinin Ununu devir öncesi diter EBK kombınılanna nakledi 

(S3fi devir öncesi diğer EBK konibmaunna nakledildi. 11 BBKVltn tazminat 

(12Cn devir öncesi diler EBK kmnhinalarınt nakledildi. Su EBK'dtn tazmi 

(3411 devir öncesi diter EBK knrnhinslanna nakledildi. 3*0 EBK'dtn taımmt 

(Akayı devredildi -1» akitleri devir tarihinde feshedildi - Kıdem larmmatlan 

(MM devir öncesi diler EBK kombinalarını naHedildi. 39u BBK'dantaamn 

(»SI devir öncesi diter EBK Ireanbmtlaraıe naldedildi, İH EBK'dtn tazminatı 

(<l*i < « ı i . « « « i Mfmr KRlf lmmkin«İMm« lulrlrAlıii »r i EMPıfan t .^^ıi ı^h 

(Alıcıya devredildi - is ekiüeri devir tarihinde feshedildi - Kıdem tazminatlar 

(Abaya devredildi - t> akitleri devir tarihinde feshedildi - Kıdem taırninatlar 

(761!! devir Öncesi diter EBK kotnmnalannt nakledildi. 3*0 EBK'dtn tazmina 

(73*11 devir onceti diter EBK kombinalarına nakledildi. 51 EBK'dtn tazminat 

(*4Tı devir öncesi diter EBK tanbmalartna nakledildi, 7si EBK'dtn tazmina 

(Alıcıyı devredildi - iş akitleri devir tarihinde feshedüm - Kıdem ttzrninetisn 

(411 devir öncesi diter EBK rnmhmalarına nakledildi, 11 EBK'dtn tarmmart 

(Tamamı devir öncesi diter EBK kembinalanm nakledildi) 

ORÜS - Antalya İsletmesi 
ORÜS - Arhavi İşletmesi 
ORÛS - Artvin İşletmesi 
ORÜS - Ayancık İsletmesi 
ORÜS - Bafra İşletmesi 
ORÜS - Bartın İşletmesi 
ORÜS - Bolu Emprenyeleme Tesisi 
ORÜS - Borçka İşletmesi 
ORÜS - Cide İşletmesi 
ORÜS - Demirköy İşletmesi 

13.02.1996 
25.03.1998 
09.10.1998 
05.02.1996 
12.02.1996 
31.10.1997 
19.03.1998 
16.11.1998 
01.12.1999 
31.10.1997 

22 
13 
20 
33 
30 
8 

-
7 

13 
12 

63 
49 
68 

214 
100 
76 
6 

76 
91 
80 

85 
62 
88 

247 
130 
84 
6 

83 
104 
92 

(Abaya devredüdi-b) akilleri devir tarihinde feınedildi-Kıdem tazminatlan O 

(Alıcıya devreaikti-if akitleri devir tarihinde fesherKMi-Kıdem tazminatlan O 

(Ahcryı devrem ldU»ıkiÜmdewtariruıyJefe^ 

(Alıcıya devredildi-l» akitleri devir tarihinde feehcdildi-Kıdem tazminatlan O 

(Abaya devredildi-is akitleri devir tarihinde feehedildi-Kıdern tazminatları O 

(AUerya devredildi-is akitleri devir tarihinde resnadUdi-Kıdom tazminatlan O 

(Abaya devredildi-is akitleri devir tarihinde fethedildi-Kıdem tazminatlan O 

(Alıcıyı devredildi-l» akitleri devir tarihinde fethedildi-Kıdem tazminatlan O 

(Alıcıyı devredUdi-ts akitleri devir tarihinde feahedUdi-Kıdem tazminatlan O 

(Alıcıyı devredildi-is akitleri devir tarihinde feshedum-Kıdem tazminatlan O 



lşletmaAdı 

ORÜS'- Devrek İşletmesi 
ORÜS - Dursunbey işletmesi 

ORÜS • Düzce İşletmesi 
ORÛS - Eskipazar İşletmesi 
ORÜS - Kalkım İşletmesi 
ORÜS - Pazarkfty işletmesi 
ORÜS - Şavşat İşletme» 
ORÜS - Ulupınar İşletmesi 
ORÜS - Vezirkftprü İşletmesi 
ORÛS - Yemce İşletmesi 

Set* Tarihi 

05.02.1996 
15.12.1997 

05.02.1996 
25.09.1997 
01.10.1997 
05.02.1996 
27.02.1998 
05.02.1996 
05.02.1996 
20.10.1997 

MEMUR/ 
SÖZLESV 

KJMŞJ 

30 
14 

29 
10 
3 

16 
5 

22 
48 
18 

DAİMİ/ 
GEÇİCİ 

İ9Çİ 

89 
109 

98 
73 
35 
58 
30 
59 

394 
220 

TOPLAM 

119 
123 
127 
83 
38 
74 
35 
81 

442 
238 

DAİMİ/CIÇİCİ İSÇİ STATÜSÜNDEKİ (Karna İÜ) rZRSONEljN ÖZELLEŞTİ 

(Alıcıyı devredildi-lf akitleri devir tarihinde feshedildi-Kıdem tunumdan ORÛ 

(Alıcıyı devredildi-tf akitleri devir tarihinde feshedildı-Kıdem tazminatları ORÛ 

(Alıcıyı dcvradildi-lf aküleri devir tarihinde fsaravtilrtı-Kıdcm tazminatlan ORÛ 

(Abayı devradildi-lf akitleri devir tarihinde feshedildi-Kıdem tazminatları ORÛ 

(Abaya devnxhldi-ls akitleri devir tarihinde feahedildi-Kıdam tazminatları ORÛ 

(Abaya devrodildi-lf akitleri devir tarihinde feshedildi-Kıdem tamamlan ORÛ 

(Alıcrya devredüdi-tf akitleri devir tarihinde feıhedüdı-Kıdem Uzminatlan ORÛ 

(Abaya devredildi-lf akitleri devir tarihinde feshedildı-Kıdem tazminatları ORÛ 

(Abaya devredddi-1» akitleri devir tarihinde fethedıka-Kıdem tazminatları ORÛ 

(Alıcıyı devredüdi-tf akitleri devir tarihinde feshedildi-Kıdem tazminatlan ORÛ 

SEK - Adana İşletmesi 
SEK - Adilcevaz İşletmesi 
SEK - Adıyaman İşletmesi 
SEK - Afyon İşletmesi 
SEK - Aksaray İşletmesi 
SEK - Amasya İşletmesi 
SEK - Balıkesir İşletmesi 
SEK - Bayburt İşletmesi 
SEK-Bolu İşletmesi 
SEK - Burdur İşletmesi 
SEK - Çanakkale İşletmesi 
SEK - Çankm İşletmesi 
SEK - Çorum İşletmesi 
SEK - Devrek İşletmesi 
SEK - Diyarbakır İşletmesi 
SEK - Elazığ İşletmesi 
SEK - Erzincan İşletmesi 

20.07.1995 
04.08.1995 
23.11.1995 
20.07.1995 
08.08.1995 
20.07.1995 
31.07.1995 
20.07.1995 
31.08.1995 
31.07.1995 
20.07.1995 
20.07.1995 
08.09.1995 
23.11.1995 
22.11.1995 
16.08.1995 

20.07.1995 

17 
5 
4 

12 

12 
8 

14 
8 

21 
20 
6 
4 
6 
7 

7 
7 

6 

56 
14 
10 
21 
19 
17 
16 
8 

30 
66 
16 
4 
4 

16 
20 
28 

15 

73 
19 
14 
33 
31 
25 
30 
16 
51 
86 
22 
8 

10 
23 
27 

35 

21 

(Devir öriceıi iş akitleri fethedildi - Kıdem tarmmarlan SEK tarafindan ödendi). 

(TVı/ir ftm».i if »İrilik fuA^tiMİ . I f ı ı l^ nımimllın gltV t^ f rw^„ Arf^Hj) 

(Devir öncen is akitleri feshedildi - Kıdem tazminatları SEK tarafindan ödendi) 

(Devir önceai it akilleri fethedildi • Kıdem tanumarl an SEK tarafindan ödendi) 

(Devir öncesi if akitleri feshedildi - Kıdem tazrmoatUn SEK tarafindan ödendi) 

(Devir öncen it akitleri fethedildi - Kıdem tazminatları SEK tarifinden ödendi) 

(Devir öncen if akitleri feshedildi - Kıdem tazminatları SBK tarafindan ödendi) 

(Devir önceai iş akitleri fethedildi. Kıdem tazminatları SEK tanımdan ödendi) 

(Devir öncesi if akitleri fethedildi - Kıdem tazminatları SEK tarafindan ödendi) 

(Devir öncesi if akitleri feshedildi - Kıdem tazminatları SEK tarafindan ödendi) 

(Devir önceai if akitleri feshedildi - Kıdem tazminatlan SEK tarafindan ödendi) 

CDmCucm^lalitrifabe&itâ-KjrtmtuııattAmSBKUnûuĞiBGtmii) 

(Devir öncesi if akitleri feshedildi • Kıdem tazmmaUan SEK tarafindan ödendi) 

(Devir önce» if akitleri feshedildi - Kıdem tazminatlan SEK tarafindan ödendi) 

(Devir öncesi iş akitleri feshedildi - Kıdem tazminatlan SEK tarafindan ödendi) 

(Devir öncesi if akitleri fethedildi - Kıdem tazminatlan SEK tarafindan ödendi) 

(Devir önceai if aldtleri feshedildi - Kıdem tazminatlan SEK tarafindan ödendi) 



triMauAdı 

SEK - Eızunmı İşletmesi 
SEK - Eskişehir- İşletmesi 
SEK - Giresun İşletmesi 
SEK - Havsa İşletmesi 
SEK - istanbul işletmesi 
SEK-izmir İsletmesi 
SEK - Kastamonu isletmesi 
SEK - Lalahan işletmesi 
SEK-Muşişletmesi 
SEK - Sinop istetmesi 
SEK-Sivas işletmesi 
SEK - Siverek İşletmesi 
SEK - Trabzon İşletmesi 
SEK - Yatağan İşletmesi 
SEK - Yüksekova işletmesi 

Sabi Tarihi 

20.07.1995 
20.07.1995 
05.06.1998 
20.07.1995 
29.08.1995 
31.07.1995 
22.12.1995 
31.07.1995 
01.08.1995 
28.07.1995 
08.08.1995 
20,07.1995 
20.07.1995 
20.07.1995 
20.07.1995 

MEMUR/ 
SÖZLBSV 

K.DISI 

6 
13 
9 

12 
53 
55 
15 
40 

3 
8 
6 

10 
9 

11 
4 

DAİMİ/ 
GBÇtCt 

isd 
8 

24 
13 
15 

163 
147 
33 
78 
9 

15 
14 
6 

16 
23 
17 

TOPLAM 

14 
37 
22 
27 

216 
202 
48 

118 
12 
23 
20 
16 
25 
34 
21 

DATMİ/GCÇİCİ tSÇt STATtM)NDIXt (Kafana laf mSONKLİN ÖZEILSŞTİR 

(Devir öncesi if akitleri fethedildi - Kulan tızmmetlan SEK tarifindin ödendi) 

(Devir önceıi iş akitleri fethedildi - Kıdem Uaaiaatlm SEK tmfindm fidendi) 

(Devir öncesi if ikilleri fethedildi - Kıdem Usanatlan SEK tuafisdarı odeodi) 

(Devir Ooonu if ıldtleri fethedildi - Kıdem tiTrnJneUan SEK ttrıfmdan fidendi) 

(Devir onoeti if ıkitteri fethedildi - Kıdem Uanmatlen SEK tanemden edendi) 

(Devir ögeeei if akitleri fethedil* - Kıdem tınmnaüm SEK ueafindan fidendi) 

(Devir oncari if ilgileri fethedildi -lüdemttamnıÜmSBK tanemden fidmdi) 

(Devir Ooeari if akitleri fethedildi - Kıdem tuaninaüm SEK tarafmda» ödendi) 

(Devir öncen i) akitleri feshedildi - Kıdem tızmmetlen SEK imândan fidendi) 

(Devir fincan if akitleri fethedildi - Kıdem tıamnetisn SEK tanfindan fidendi) 

(Devir onceeiif ıldtleri fethedildi - Kıdem tırnıinulgı SHK taralında» odandı) 

(Devir öncesi iş ıldtleri fethedildi - Kıdem tazminattın SEK tanfindan ödendi) 

(Devir Öncen tf ıldtleri fethedildi - Kıdem tızminsüan SEK tanfindan fidendi) 

(Devir fince» iş akitleri fethedildi - Kıdem tazminattın SEK tıramıdaa ödendi) 

(Devir öncesi if akitleri feshedildi - Kıdem Umsneüaı SEK tandmdm fidendi) 

SEKA - Bolu işletmesi 
SEKA - Dalaman işletmesi 

03.08.2000 
22.03.2001 

55 
135 

192 
489 

247 
624 

(Al.ay. d«l/ı»«Mİ.31'i «mulrli nlA. l<tlWn i, Jtrfi **mMUİJC***» e - ^ -

(Alıcıyı devredildi-tş akitleri devir tarihinde fethedildi-KıdemtıanintllanSEKA 

SÜMER Holding - Adana işletmesi 
SÜMER Holding - Aryon-Sincanh Işl. 
SÜMER Holding - AKSANTAŞ D Işl. 

SÜMER Holding - Bünyan İşletmesi 

SÜMER Holding • Denizli işletmesi 

SÜMER Holding - Ereğli işletmesi 

SÜMER Holding - Erzincan İşletmesi 

SÜMER Holding - Eskişehir İşletmesi 

SÜMER Holding - Hereke İşletmesi 

08.02.1996 
20.05.1998 
24.10.1997 
31.10.1997 

02.03.1998 

31.10.1997 

08.02.1996 

08.02.1996 

08.02.1996 

41 
8 
6 

10 

25 

33 

27 

46 

39 

810 
29 

268 
65 

260 

504 

327 

529 

323 

851 
37 

274 
75 

285 

537 

354 

575 

362 

(Alıcıyı devradjMi-tf akitleri devir tarihinde feritedM-Tammatlan Somer HoM 

(Alıcıyı devredildi-lf ıldtleri devir tarihinde fethedildi-Tırminttlen SOmer HoM 

(4lı«y. linumdiMi-tt dritUri AmAr t»rihiıwU fcrf^4İUİ.TV»»^tl.r. a e ~ . UriA 

(Ahoyı devredildi-lf akitleri dev» tarihinde feaoedildi-TıınuoMlınSOmerHc4d 

(Ahcryı devredildi-lf akitleri devir tarihmnV fıahnrtilrii-TraımsUırı SOmer Hold 

(Abayı devredildi-tf akitleri devir tarihinde fea^ıodilcU-Tınmnıüm SOrner Hold 

(Abayı devredildi-lf akitleri devir tıribmde fe«hedildi-TııminıtlanSOnwHokl 

(Alıcıyı devredildi-lf akitleri devir tarihinde fetoedildi-TijminıÜın SOmer Hold 

(Abaya devredUdi-1» ıldtleri devir tarihinde feshedildi-Tııminstlırı SOmer Hold 



t|MB»A* 

SÜMER Holding -K-Maraş İsletmesi 

SÜMER Holding - Kanman İşletme» 

SÜMER Holding - Nevşehir İşletmesi 

SÜMER Holding-Salihli Işkönesi 

SÜMER Holding - Şanlıurfa İşletmesi 

Sade Tariki 

04.05.1998 

08.02.1996 

08.02.1996 

29.05.1998 

08.02.1996 

MEMUR/ 
SÖZLER 

KJMSI 

28 

. 29 

28 

12 

19 

D A İ M V 

ctçtcı 

502 

557 

190 

55 

37 

TOPLAM 

530 

586 

218 

67 

PAİMUa» t̂şçtffAT0ı<Niıa»1(ra»eeM^ 
(Alıapaoıvıadildi-teafcMaridevktıritri^ 

(Aucn* devndüdi-It atitlari devir tarihinde Mı*a^Tızma*larıS«merHo 

(Ahcr/ta>wadikli-t ı ıUu^oWp»il»^ 

(Anen* devradikk-lf aknhn devir tarihinde «Ww>Udi-T«sııaMtnSftMrHo 

5 6 (AJıc*»devndiktJ|akHeridfmarihu^ 

TDt - Alanya Limanı 

TDİ - Antalya Limanı 

TDI-Giresun Limanı , 
TDİ-Hopa Limanı 

TDİ-Mannarûf Limanı 

TDİ-Ordu Limanı 

TDİ-RizeLimanı 

TDİ - Sinop Limanı 
TDİ - Tekirdağ Limanı 

28.11.2000 

31.08.1998 

30.06.1997 
17.06.1997 

26.01.2001 

30.06.1997 

06.08.1997 
30.06.1997 
17.06.1997 

12 

76 

61 
62 
5 

. 5 

12 
1 

48 

13 

136 

2 
14 
5 

-
1 

-
20 

25 

212 

63 
76 
10 

5 

13 
1 

(l|laliefrdavıadilrli4|iijtlarideyklari^^ 

foleticiyadevnriüdi^ıkirtari dev» t a r i h i 

( T o r a T D İ * laldı veya haki kuranla» nakledildi - Kıdem &a*rim İŞLET 

(Tamamı TDMe keldi vay» bıaka kunmbn aridedOdi - lMemlub»i»n İŞLET 

fi İMİ • u . u w l J.İH-- j _ • t fc• rf Ck~lil K r l _ • • Tr 

-
( T « a n TOtde kak* vay» be|k> kuranları addedildii- KıdamtuarkaılŞUT 

-
6 8 ( T « B r a T O h W k . U ı v ^ b ^ k ı r a a » n ı k k d M ^ 

TESTAŞ - Aydm Tesisleri 20.12.1995 39 134 173 j<Toml«d̂ thc»ttan ite »ho^ devredildi) 

TURBAN-Akçjay Tatil Köyü 

TURBAN r Bodrum Marina 

TURBAN-Çeşpıe Oteli ve Loj. 

TURBAN - Ehnadag Daft Evi 

TURBAN-Ilıca Motel 

TURBAN - Kemer Marina 

TURBAN-Kemer Marina Oteli 

TURBAN-Kuşadası Marina 

TURBAN - Ürgüp Moteli 

15.10.1997 

13.11.1997 

31.10.1995 

06,02.1996 

12.02.1996 

13.10.1997 

20.06.1995 

17.10.1997 

09.04.1999 

4 

3 

-
-
-

3 

-
3 

4 

107 

55 

37 

46 

23 

67 

158 

109 

87 

111 

58 

37 

46 

23 

70 

158 

112 

CAhcr/ı devredudi-li akükti devir tarihinde fean»dildi«ıdamtaBnh«tnm TU 

(Aher/adevndikli^abuaridevvMUa^fiat^^ 

( H ı - p f r r l f i 1| irilini <nirlnriİMilıfl*ııtHI rıın—ı •nııwıı1lınııTi 

(Aharya devredttdJ-U) attlari dev» »Tanda M « H W r «hm M ı d M l a r » TÜ 

ÇAhoy» devredildi-lı akiden dev» tarihindi ftdı.ilra fidem tınniaattarae TU 

fniınn VTT-ÜIIB t | ıttrlnl frinarflıiaılı f«heı«rh l'ıılaaılını»»ellneııTT 

(Abaya dırvradikli-lealotlari dev» larMMde 

(Aho^devıadildi-eıalallari devir terilan^ 

91 (*•-?» ̂ ~~*Mi-if ±w~ J-~I—•*-*. fc^^iiMiif-ı^ tiTiiMMtiBi n 



İtktaMAdı 

TZD - Manisa WP Kükürt işletmesi 
Satı« Tarihi 

28.02.2000 

MEMUR/ 
SÖZUtSJ 

KJDIST 

6 

DAİMİ/ 
GKçtel 

isçi 
34 

TOPLAM 

40 
DAİMİ/OIÇİC] İSÇİ STATOstiNDCKİ (aUenaı lf» PKRMNELİN 0ZU 

(Alıcıya devredildi-li akitleri devir tarihindi feıhedikh-Kıdem tıaaioatla 

YEM Sanayi - Acıpayam Fabrikası 
YEM Sanayi - Adapazarı Fabrikası 
YEM Sanayi - Adıyaman Fabrikası 
YEM Sanayi - Bursa Fabrikası 
YEM Sanayi - Çankırı Fabrikası 
YEM Sanayi - Çaycuma Fabrikası 
YEM Sanayi -Devrekani Fabrikası 
YEM Sanayi - Diyarbakır Fabrikası 
YEM Sanayi - Elazığ Fabrikası 
YEM Sanayi • Erzurum Fabrikası 
YEM Sanayi - Göksün Fabrikası 
YEM Sanayi - Hilvan Fabrikası 
YEM Sanayi - İstanbul Fabrikası 
YEM Sanayi - Kırklareli Fabrikası 
YEM Sanayi - Kızıltepe Fabrikası 
YEM Sanayi - Konya I Fabrikası 
YEM Sanayi - Konya II Fabrikası 
YEM Sanayi - Korkuteli Fabrikası 
YEM Sanayi - Muş Fabrikası 
YEM Sanayi - Samsun Fabrikası 
YEM Sanayi - Siirt Fabrikası 
YEM Sanayi - Tatvan Fabrikası 
YEM Sanayi - Tunceli Fabrikası 
YEM Sanayi - Van Fabrikası 
YEM Sanayi - Yatağan Fabrikası 

03.11.1993 
21.04.1994 
01.11.1993 
03.11.1993 
03.11.1993 
23.07.1993 
03.11.1993 
22.04.1994 
03.11.1993 
21.04.1994 
03.11.1993 
28.02.1995 
13.05.1994 
16.01.1995 
20.04.1994 
12.11.1993 
12.11.1993 
02.11.1993 
03.04.1995 
02.11.1993 
21.04.1994 
22.04.1994 
22.04.1994 
12.05.1994 
03.11.1993 

21 
15 
19 
24 
17 
21 
22 
12 
21 
15 
16 
10 
29 
15 
11 
26 
-
23 
10 
23 
13 
13 
11 
14 
17 

22 
46 
22 
47 
33 
10 
24 
21 
34 
33 
23 
28 
34 
34 
18 
55 

-
16 
24 
50 
16 
29 
19 
26 
37 

43 
61 
41 
71 
50 
31 
46 
33 
55 
48 
39 
38 
63 
49 
29 
81 
-
39 
34 
73 
29 
42 
30 
40 
54 

(Tam hak ve alacakları ile abaya devredildi) 

(Tam bık ve alacakları ile abaya devredildi) 

(Tüm bak ve alacakları ile abaya devredildi) 

(Tüm hak ve alacakları ile abaya devredildi) 

(Tüm hak ve alacakları ile abaya devredildi) 

(Tombak ve alacakları ile alıcıya devredildi) 

(Tam bık ve alacakları ile abaya devredildi) 

(Tam hak ve alacakları ile abaya devredildi) 

(TOm hak ve alacakları ile abaya devredildi) 

(Tam bak ve alacakları ile abaya devredildi) 

(TOm hak ve alacakları ile abaya devredildi) 

(Tam hak ve alacakları ile «boya devredildi) 

(TOm bak ve alacakları ile abraya devredildi) 

(TOm bak ve alacakları ile abaya devredildi) 

(TOm hık ve alacakları ile abaya devredildi) 

(TOm bak ve alacaktan ile abaya devredildi) 

(Konya n Yem Fabrikaartııa flrnUnrirme tarihi itibariyle pereoneli buhm 

(TOm hak ve ılaraklan ile abaya devredildi) 

(TOm bak ve alacakları ile abaya devredildi) 

(TOm hak ve alacakları ila abaya devredildi) 

(Tam hak ve alacakları ile abaya devredildi) 

(Tam hak ve alacakları ile aborya devredildi) 

(TOm hak ve alacaklın ile abaya devredildi) 

(Tam hak ve alacakları ile abaya devredildi) 

(Tam hak ve alacakları ile abaya devredildi) 

TOPLAM 2.407 11.060 13.467 

özelleştirme Sonran Bilgi Almanlar Toplamı:} 1.976 | 10.092 j 12.068~| 



T.B.M.M. B:13 4 . 1 1 . 2003 0 : 3 

(Tablo-2) 

%50'NİN ÜZERİNDE KAMU PAYI HİSSE SENEDİ SATIŞI YOLUYLA ÖZELLEŞTİRİLEN 
ŞİRKETLERDE ÖZELLEŞTİRME SONRASI YAPILAN YATIRIMLAR: 

KunüafAdı 

Afyon Çimento 

Ankara Çimento 

Balıkesir Çimento 

Pınarbisar Çimento 

Söke Çimento 

Adıyaman Çimento 

Anadohıbank 

Asil Çelik 

Aşkale Çimento 

Bartın Çimetüo 

Bozüyük Seramik 

Çorum Çimento 

Denizbank 

Denizli Çimento 

Elazığ Çimento 

Ergani Çimento 

Eubank 

Filyos Ateş Tuğlası 

Gaziantep Çimento 

Gümüşhane Çimento 

HAVAS 

İskenderun Çimento 

KARABÜK 

Kars Çimento 

Konya Krom 

Kurtalan Çimento 

KUMAŞ 

Ladik Çimento 

Lalapaşa Çimento 

Niğde Çimento 

PETLAS 

PETROL Ofisi 

Sivas Çimento 

Sümerbank 

Şanlıurfa Çimento 

Trabzon Çimento 

USAŞ ; 

Vi l l l ÇİIIIÜIIİO 

Sataş 
Yıb 

1989 

1989 

1989 

1989 

1989 

1995 

1997 

2000 

1993 

1993 

1997 

1992 

1997 

1992 

1996 

1997 

1998 

1997 

1992 

1992 

1995 

1992 

1995 

1996 

1998 

1998 

1995 

1993 

1996 

1992 

• 1997 

2000 

1992 

1995 

1993 

1992 

1989 

1996 

Safaba 
Pay O ) 

51,0 

99,3 

98,3 

99,9 

99,6 

100,0 

100,0 

96,6 

100,0 

99,8 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

99,9 

100,0 

100,0 

100,0 

99,7 

99,7 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

99,7 

100,0 

100,0 

87,1 

100,0 

51,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

KlO,0 

YATIRIM 
TAAHHÜDÜ 

60.000 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

5.000 

-
-
-

. -
-
-
-
-
-• 

30.000 

-
-
-
-

. . -
-
-

YAPILAN 
YATIRIM 

(ABD Dolan) 

15.081.590 

189.597.614 

15.837.286 

65.134.102 

139.946.880 

7.219.540 

20.576.449 

4.122.697 

27.694.175 

1.570.381 

253.612 

25.810.097 

119.073.600 

112.897.648 

28.922.413 

642.472 

77.379.310 

618.859 

3.549.804 

7.131 

54.615.900 

16.372.978 

60.151.932 

12.044.998 

1.133.770 

6.316.246 

13.231.000 

2.141.840 

833.091 

27.482.304 

6.945.062 

35.500.000 

12.591.545 

37.498.371 

1.790.669 

2.505.470 

59.770.500 

581 972 

Afyon, Astan, Balıkesir, Pmarainr ve Söke 

çimento alıcı» $ }iıkrt ipin ferik^irme samanda 

toplam 423.397.472 ABD Dolan yaımm yapmrçtır. 

TOPLAM: 1.207.443.309 

- 2 2 7 -
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VARLIK SATIŞI YOLUYLA ÖZELLEŞTİRİLEN TESİS ve ÎŞLETMELERDE 
ÖZELLEŞTİRME SONRASI YAPILAN YATIRIMLAR: 

KurabışAdı 
EBK-Amasya Kombinası 

EBK-Bayburt Kombinası 

EBK-Bursa Kombinası 

EBK-Burdur Kombinası 

EBK-EJazağ Kombinası 

EBK-Eskişehir Kombinası 

EBK-Gaziaııtep Kombinası 

EBK-Kara Kombinası 

EBK-Malatya Kombinası 

ORÜS-Arhavi işletmesi 

ORÜS-Ayaııcık İşletmesi 

ORÜS-Bafra İşletmesi 

ORÜS-Bartın İşletmesi 

ORÜS-Bolu Emp. Tesisi 

ORÛS-Demirköy İşletmesi 

ORÜS-Dursunbey İşletmesi 

ORÜS-Eskipazar İşletmesi 

ORÜS-Kalkım İşletmesi 

ORÜS-Pazarköy İşletmesi 

ORÜS-Şavşat işletmesi 

ORÜS-Ulupınar İşletmesi 

ORÜS-Vezirköprü İşi. 

ORÜS- Yenice İşletmesi 

SEK-Adıyaman İşletmesi 

SEK-Afyon İşletmesi 

SEK-Aksaray işletmesi 

SEK-Amasya İşletmesi 

SEK-Bahkesir işletmesi 

SEK-Bayburt İşletmesi 

SEK-Boîu İşletmesi 

SEK-Bıırdur İşletmesi 

SEK-Çankan işletmesi 

SEK-Çarum İşletmesi 

SEK-Eiazığ İşletmesi 

SEK-Erzurum işletmesi 

SEK-Havsa İşletmesi 

SEK-îstanbul İşletmesi 

SEK-Sivas İşletmesi 
SF.fC-YükselcOVH i ş l e t imdi 

Satıj 
Yık 

Satılan 
Par(*«) 

İ 995 

1995 

1995 

2000 

1995 

2000 

2000 

1995 

1995 

1998 

1996 

1996 

1997 

1998 

1997 

1997 

1997 

1997 

1996 

1998 

19.96 

1996 

1997 

1995 

1995 

1995 

1995 

1995 

1995 

1995 

1995 

1995 

1995 

1995 

1995 

1995 

1995 

i 995 

1P05 

YATIRIM 
TAAHHÜDÜ 

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- . 
-
-

• -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

YAPİLAN 
YATIRIM 

(ABD Dolan) 

133.407 

16.450 

914.756 

270.737 

312.385 

816.632 

430.751 

981.441 

8.338 

331.314 

10.933 

1.370.271 

830.875 

54.534 

248.057 

92.263 

380.025 

717.002 

210.291 

66.382 

132.208 

3.541.468 

33.735 

99.010 

246.697 

564 772 

544.037 

498.767 

229.002 

122.876 

1.800.000 

1.073.090 

119.426 

91.193 

1.004.231 

64.170 

6.214.872 

253.354 
5 T ?.44 
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VARLIK SATIŞI YOLUYLA ÖZELLEŞTİRİLEN TESİS ve İŞLETMELERDE 
ÖZELLEŞTİRME SONRASI YAPILAN YATIRIMLAR (Devam): 

YATIRM 
TAAHHÜDÜ 

-
-
-
-
-
-
-
• 
-
-
-
-

• 

1 

-
-
-
-
-

-

-

YAPILAN 
YATIRIM 

(ABDDobn) 

629.845 

9.393.388 

27.370.201 

2.000.000 

2.509.541 

21.675.801 

36.742 

10.000.000 

10.539.327 

172.367 

450.217 

398.111 

622.524 

233.157 

3.231.900 

22.933 

400.423 

m.4^ 
7.639 

30.569.543 

7.518.270 

1.709.183 ] 

1.075.713 1 

TOPLAM: 155.791.310 

Kunda; AA 

SEKA-Bolu İşletmesi 

SEKA-Dalaman İşletmesi 

Sümer E-Aksanteş II Işl 

Sümer R-Bünyan İşletmesi 

Sümer H.-Ereğli İşletmesi 

Sümer H.-Eskişehir İşi. 

Stimer E-Hereke İşletmesi 

Sümer H.-K.Mataş İşi. 

Sümer H.-Karaman İşi. 

StmerH.-Nevşehir îşl. 

Sümer H.-Salihli İşletmesi 

TDİ-Manya Limanı 

TDİ-Antalya Limanı 

TDİ-Gircsun Limanı 

TDl-Hopa Limanı 

TDt-Marmaris Limanı 

TDİOıdıı Limanı 

TDİ-Rize Limaaı 

TDl-SinopLimam 

TDl-Tekkdağ Limanı 

TURBAN-BodrumMarina 

TURBAN-KemeıMarina 

TURBAN-KuşadasıMar. 

Safa* 
Yüı 

Satılan 
fty(%) 

2000 

2001 

1997 

1997 

1997 

1996 

1996 

1998 

1996 

1996 

199$ 

2000 

1998 

1997 

1997 

2001 

1997 

1997 

1997 

1997 

1997 

1997 

1997 

GEML TOPLAM: 1.363.234.619 
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(Tmblo-3) 

%50'NİN ÜZERİNDE KAMU PAYI HİSSE SENEDİ SATIŞI YOLUYLA 
ÖZELLEŞTİRİLEN ŞİRKETLERİN KAR/ZARAR DURUMU: 

Kurala* A4ı 
Adıyaman Çimento 
Afyon Çimento 
Anadolubank 
Ankara Çimento 
Ankara Sigorta 
Asil Çelik 
Aşkale Çimento 
Balıkesir Çimento 
Bartın Çimento 
Bozüyük Seramik 
Çorum Çimento 
Deniz Nakliyatı 
Dcnizbank 
Denizli Çimento 
Elazığ Çimento 
Ergani Çimento 
Filyos Ateş Tuğlası 
Gaziantep Çimento 
GİMA 
Gümüşhane Çimento 
Güven Sigorta 
HAVAS 
iskenderun Çimento 
KARABÜK 
Kars Çimento 
Konya Krom 
KÖYTAŞ 
Kurtalan Çimento 
KUMAŞ 
Ladik Çimento 
Lalapaşa Çimento 
Niğde Çimento 
PETLAS 
PETROL OOsi 
Pınarhisar Çimento 
Sivas Çimento 
Söke Çimento 
Şanlıurfa Çimento 
Trabzon Çimento 
TÜSTAŞ 
USAŞ 
Van Çimento 

Salı» 
Yık 
1995 
1989 
1997 
1989 
2000 
2000 
1993 
1989 
1993 
1997 
1992 
2000 
1997 
1992 
1996 
1997 
1997 
1992 
1993 
1992 
2000 
1995 
1992 
1995 
1996 
1998 
1995 
1998 
1995 
1993 
1996 
1992 
1997 
2000 
1989 
1992 
1989 
1993 
1992 
2000 
1989 
1996 

Saotan 

100,0 
sı.o 

100,0 
99.3 
84,5 
96,6 

100,0 
98,3 
99,8 

100.0 
100,0 
99,9 

100,0 
100,0 
99,9 

100,0 
100.0 
99,7 
98.5 
99,7 
99,9 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
85,6 

100,0 
99,7 

100,0 
100,0 
87,1 

100,0 
51,0 
99,9 

100,0 
99,6 

100,0 
100,0 
63,9 

100,0 
100,0 

ÖZELLEŞTİRME 
ÖNCESİ 

KAR/ZAKAB 
(MUyarTL) 

172 

0,1 
-303.937 

-2.943 
52 

-954 

-12.716 

•46 
48 

300 

-31 

-595.214 
2C9 

-6.885 
-12 
277 

241 

709 

52 
-427 

-3.286 
70.157 

-15 

444 

10 
32 

ÖZELLEŞTİRME 
SONRASI 

KAB/ZARAR 
(Milyar TL) 

3.154 
2.451 

16.974 
-40 

142.6U 
-26 

7.384 

14.022 
-4.873 

374 

4.568 
13.127 

17.274 
-6.234 
1.029 

259 
-3.384 

-5.470 
-34.036 

109.186 
13.597 
3.590 

-121.916 
2JM5 

-3.831 
-23 

5.767 
8 

-8.326 
-1.219 

8.197 
-36.607 
228.046 

3.722 

1.856 
5.727 

-3.531 

-6.650 
17 

21.722 
-705 

NOT: Özelleştirme öncesi, rakamlar, şirketin ozelleştirildi|i tarihten bir önceki yıl som\, özelleştirme sonrası rakamlar, 
KSMAŞ'da 31.12.2000, Bozüyük'dc 31.12.2001, diğer şirketlerde de 31.125002 itibariyiölir. 
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20. - Koceli Milletvekili İzzet Çetin 'in, 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan 2000-2003 yılında yapılan har

camalara, 
Okul sütü projesinden neden vazgeçildiğine, 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan verilen burslara, 
İlköğretim öğrencilerine yapılan eğitim yardımı uygulamalarına, 
İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın cevabı (7/1271, 1296, 1297, 1298) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı sayın Beşir ATALAY tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla. 

K 

IzzetCETIN 
Koc/eli Milletvekili 

Ülkemizde insanlarımızın %]0 unun yoksulluk sınırının altında yaşadığı, %35 ninde 
her an yoksulluk sının allında kalma riski ile karşı karşıya olduğu biliniyor. 

AKP hem seçim programında hem de hükümet kuruluşu sonrası açıklanan acil eylem 
planında yoksullukla ve fakirlikle mücadele hedefler konulmuş ve sosyal yardımların 
arttırılması öngörülmüştü. Aradan I yıla yakın süre geçmiştir Bugün gelinen noktada 
yoksullara yapılan sosyal yardımların arltınlması bir yana Önceki hükümetler dönemine göre 
ciddi oranda azaltılmıştır ve süregelen pek çok sosyal projeden ( öğrenci bursları, okul sütü 
projesi,yoksul aile çocuklarına eğitim yardımları vb.) vazgeçilmektedir. 

i- Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunda yapılan sosyal yardım 
harcamalarının 2000.2001 ve 2003 yıllarında (2003 ilk 9 ay) gerçekleşen harcama tutarları 
nedir'' 

2- Amacı muhtaç vatandaşlara yardım olan ve bütçe dışı gelirlerden oluşan Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışmayı teşvik tonu kaynakları bütçe açıklarının kapatılmasında mı 
kullanılmaktadır9 

3- Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun 2003 yılı ilk 9 ay sonu 
itibariyle hazineden alacağı ne kadardır? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla 

Ipkt ÇETİN 
Kocaeli Milletvekili 

Okul beslenme programlan dünyanın pek çok ülkesinde yaygın bir şekilde 
uygulanmaktadır. Hollanda, Danimarka ve İsveç daha 20. yüzyılın başında (1902, 1903 
yıllarında) bu konuda özel yasaları yürürlüğe koymuşlar o günden bu yana uygulamaktadırlar. 

Sağlıklı beslenmiş ve yetiştirilmiş çocuklar bir toplumun geleceğidir. 

Ülkemizdeki çocuklar üzerinde yapılan araştırmalar çocukların ortalama %16 'sının 
dengesiz beslendiğini, 

% 14-25 'inin zayıf ve kısa boylu olduğu, 
%17-35'inde anemi (kansızlık) görüldüğü. 
% 43-75'inde kalsiyum noksanlığına bağlı diş çürükleri olduğunu ortaya koymaktadır. 

Yine yapılan bir araştırmaya göre ilköğretim çağındaki çocukların %50'ye yakım 
yeterli kahvaltı yapmadan okula gitmektedirler. 

Bütün bu göstergeler ve ülkemizdeki ekonomik krizin yoksul aile çocukları üzerindeki 
olumsuz etkilerini azaltmak üzere 2001-2002 eğitim ve öğretim yılında "okul sütü" 
uygulaması başlatılmıştı. Ve İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır'da her gün 1.070.000 
çocuğa bir bardak süt içirilmişti. Bu uygulama sonucunda çocukların süt içme alışkanlığı 
kazandıkları, okula devam oranlarında artışlar olduğu ve çocukların fiziksel zihinsel 
gelişmelerinde önemli gelişmeler olduğu saptanmıştı 

1 bardak sütün bir çocuğun günlük protein, karbonhidrat ve vitamin ihtiyacının 
%50'sim" karşıladığını biliyoruz. Başlangıçta 4 büyük ilde pilot olarak başlatılan zamanla tüm 
Türkiye'ye yaygınlaştırılması düşünülen siokul sütü" projesinden bu yıl neden vazgeçilmiştir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların Devlet Bakanı sayın Beşir ATALAY tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla 

Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan 2001-2002 eğirim 
öğretim yılında 254 000 üniversite öğrencisine burs verilmişti. Bu sayı 2002-2003 eğitim 
öğretim yılında 190,000'e düşürüldü. 
Bu yıl kamuoyunda başbakanlık bursları olarak anılan bıı uygulamanın kaldırılacağı, Kredi ve 
Yurtlar Kurumuna devredilebileceği söyleniyor. 

1- 2001-2002 ve 2002-2003 eğitim öğretim yıllarında üniversitelerimizdeki Öğrenci 
sayısı nedir? Bu yıllarda Kredi Yurtlar Kurumundan ve Başbakanlık Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik. Fonundan burs alan öğrenci sayıları ve toplam 
burs tutarları nedir? 

2- Ülkemizdeki yoksulluğun boyutları bilinmektedir.Gazi Üniversitesinde 2001 yılında 
yapılan bir araştırmaya göre üniversite öğrencilerinin % 17.3 ü aylık 50 milyon 
TL'nin akında bir harcama ile eğitimlerini sürdürmeye çalışmaktadırlar. Bu araştırma 
bu bursların önemini onaya koymaktadır.Geçtigiimiz yıl düzenli olarak ödenemeyen 
burslar bu yıl düzenli ve zamanında verilebilecek midir? 

3- Tartışılmakta olan YÖK sistemi ile ilgili AKP hükümetinin en önemli gerekçelerinden 
birisi yerinden yönetimin güçlendirilmesidir. Bu doğrultuda bugüne kadar Ankara'dan 
yapılan ve yönlendirilen burs ve öğrenci yurtları işlerinin (kaynak aktarılarak) 
üniversitelere devredilmesi ve Kredi ve Yurtlar Kurumunun ortadan kaldırılması 
düşünülmekte inidir? 
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TÜRKİYE BÖYÛK MİLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla. 

2003-2004 Öğretim yılında ilköğretim öğrencilerine bedava kitap dağıtımı yapılmıştır. 
Bu doğru bir uygulamadır. Ancak önceki hükümetler döneminde Başbakanlık Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunda yoksul ailelerin ilköğretimdeki çocuklarına 
yapılan kitap-kırtasiye, ayakkabı, mont, önlük vb, içeren eğitim yardımlan geçtiğimiz yıl 
önemli ölçüde azaltılmış ve bu sene uygulanmasından vazgeçilmiştir. 

1-2001-2002 öğretim yılında 1.050.000 öğrenciye (70 trilyon TL. kaynak'ayrılarak) 
Öğrenci basma 50-70 milyon TL. eğitim yardımı yapılmış, fakir öğrencilerin kitap yanında 
kırtasiye, ayakkabı, önlük, kaban vb, ihtiyaçları karşılanmıştı. Yardım alacak öğrenciler sınıf 
öğretmeni, muhtar, okul aile birliği tarafından belirlenmiş ve yardımlar bizzat çocukların 
annelerine teslim edilmişti. Ülkemizde ailelerin %10'unun yoksulluk sınırı altında yaşadığı 
göz önünde tutularak bu şekilde öğrencilerin en fakir %10'una devlet el uzatmıştı. İlköğretim 
öğrencilerine 10-15 milyon TL, tutarındaki kitap yardımı yapılırken,.en fakir Öğrencilere daha 
fazla yardım edilerek bu uygulamanın sürmesi gerekmez miydi? 

2-Önceki hükümetler döneminde kırsal kesimdeki taşımalı eğitim öğrencilerine 
(yaklaşık 600 bin öğrenciye) verilen öğle yemeği uygulaması bu yıl ne zaman başlayacaktır? 
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T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ 

SAYI : B . 0 2 . 0 . 0 0 5 / L ^ I / " ' " ' ' 6 .£ / //0/2003 

KONU : Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 20.10.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00-

02-3237 sayılı yazısı. 

Kocaeli Milletvekili Sayın İzzet ÇETİN tarafından tevcih edilen 7/1271, 7/1296, 

7/1297 ve 7/1298 Esas No'lu yazılı soru önergeleri ile ilgili olarak, Bakanlığım bağlı 

kuruluşu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan alman 30.10.2003 tarih 

ve B.02.0.SYF/27307 sayılı cevabi yazı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

BeşirATALAY 

Devlet Bakanı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE 
DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU 

Sayı: B.02.0SYF/ a } 3 o ? - * 3 Û / A P / 2003 
Konu: ' 

DEVLET BAKANLİĞİNA 
(Sayın Prof. Dr .Beşir ATALAY) 

İlgi: 20.10.2003 tarih ve B.02.0005/Û31/2494 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde gönderilen Kocaeli Milletvekili Sayın İzzet ÇETİN' e ait yazılı 
soru önergelerine Fon İdaresinin cevabı ektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Meviüt BİLİCİ 
Genel Sekreter 

SAYİN İZZET ÇETİN' İN YAZİLİ SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

{ESAS NO-.7/1271 -3240) 

1-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'nun 2000, 2001, 2002 ve 
2003 yılının ilk 9 ayma ait gerçekleşen harcamalara ilişkin tablo ektedir. 

2-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun kaynaklarından 2002 
yılı Ekim ayı itibariyle bütçeye herhangi bir kesinti yapılmamaktadır. 

3-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'nun 2003 yılı ilk 9ı ay sonu 
itibariyle hazineden alacağı bulunmamaktadır. 
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SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU 
2000-2003 (EYLÜL) YILLARINA İLİŞKİN GİDER DURUMU 

TABLO-2 

GİDERLER 

A) SYD VAKIFLARINA 
Peryodlk Paylar 
Yatırımlar 
Mesleki Eğitim ve isth. Yön.Prj. 
Sağlık Yardımları 
Eğitim Yardımları 
öğle Yemeği Yardımı 
Aşevi 
Yakacak 
Gıda-Giylm 
Doğal Afet 
Terör 
Diğer Yrd. 

B)YÜKSEK ÖĞRENİM BURSU 
OSAĞLIK BAKANLIĞINA 
D)DEPREMZEDE TEDAVİ GİDERİ 

FON FAALİYETLERİNE HARCANAN 

E)BÜTÇEYE 

F)DİĞER FONLARA 
G)DİĞER GİDERLER 

TOPLAM 

2000 

TUTAR 

300.279 
21.760 

4.597 
7.726 

10.207 
3.057 

28.578 
2.048 

5.843 
7.496 

205.406 
271 

3.290 

27.583 
31.939 

767 

360.568 

167.439 
9.700 

537.707 

YÜZDE 

4 
1 
1 
2 
1 
5 
0 

1 
1 

38 
0 
1 

5 
6 
0 

67 

31 
2 

100 

2001 

TUTAR 

321.471 
46.576 

1.752 
7.130 

16.981 
77.314 
46.812 

3.204 
42.560 
27.230 
48.611 

66 
3.235 

69.041 
91.438 

286 

482.236 

333.955 
500 

3.394 

820.085 

YÜZDE 

14 
1 
2 
5 

24 
15 

1 

13 
8 

15 
0 
1 

14 
19 

0 

61 

39 
0 

100 

2002 
TUTAR 

356.130 
96.613 
4.392 

11.703 
21.551 
36.281 
54.435 
4.601 

39.417 
44.949 
15.180 
1.506 

25.511 
116.174 
137.140 

9 

609.462 

. 282.730 

892.192 

YÜ 
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KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SAYIM İZZET ÇETİN'İN YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABİ 

(Esas no:7/1296-3276) 

Milli Eğitim Bakanlığ.'nın teklifi üzerine 2001-2002 öğretim yılından_ itibaren 
Ankara, İstanbul, izmir ve Diyarbakır illerinde yoksul semtlerdeki ilköğretim 
okullarında uygulanmakta olan Okul Sütü Projesinin Fonun kaynak imkanları 
bakımından ülke geneline yaygınlaştırılması mümkün olmamış ve dıgarıllenn 
uygulama dışında olmasının yarattığı adaletsizlik de dikkate alınarak bu 
uygulamaya son verilmiştir 

KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN İZZET ÇETİNİN YAZJU SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

(Esas no:7/1297-3277) 

1989 yılından bu yana sürdürülmekte olan yüksek öğrenim öğrencilerine burs 
desteği ile iigiii olarak; Fondan verilen burs ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu tarafından verilen kredinin tek elden verilmesi için işbirliği yapılmış olup, bu 
konudaki yasa tasarısının kanunlaşması halinde; 2003-2004 öğretim yılından itibaren 
uygulamaya geçilerek, yeni başvurular Yurt-Kur tarafından değerlendirilecek ve daha 
önceki yıllarda Fondan burs almaya hak kazanmış öğrencilerin burs ödemelerine 
devam edilecektir. 

1- 2001-2002 öğretim yılında toplam 264.984 yüksek öğrenim öğrencisine 
107,071.605.000.000TL, 2002-2003 öğretim yılında ise toplam 213.898 yüksek 
öğrenim öğrencisine 115.419.915.000.000.TL burs ödemesi yapılmıştır 

2- 2003-2004 öğretim yılında Başbakanlık bursunun, Kredi ve Yurtlar 
Kurumu tarafından verileceği dikkate alındığında, daha önceki yıllarda burs almaya 
hak kazanan öğrencilere yapılacak burs ödeme planı, Fonun kaynak durumuna göre 
düzenlenecektir. 

3- Bu maddedeki soru, Fon İdaresinin faaliyet alanında olmadığından 
cevaplandırılamamıştır. 
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SAYIN İZZET ÇETİNİN YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI 

(ESASNO:7/1298) 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu tarafından yürütülen çeşitli sosyal yardım 
programlan (sağlık, gıda, yakacak, proje, doğal afetler vb) yanında, ekonomik yoksunluk 
içindeki ailelerin çocuklarına yapılan eğitim yardımlarına büyük önem verilmektedir. 

Her yıl öğretim yılı başlangıcında, ilk ve orta öğretim çağındaki öğrencilerin kitap (2003 yılı 
hariç), kırtasiye, önlük, ayakkabı vb. temel ihtiyaçlarının karşılanması için eğitime destek 
yardımları uygulanmaktadır. 

1- 2001 yılının 2. Yansında Dünya Bankası kredisiyle uygulaması başlatılan Sosyal Riski 
Azaltma Projesinin" Hızlı Yardım Bileşeni" kapsamında arka arkaya yaşanan ekonomik krizler 
dikkate alınarak ; 2001-2002 öğretim yılında bu amaçla 1.100.000 öğrenciye 76,9 Trilyon T L 
eğitim yardımı yapılmıştır. Dağıtılan yardım miktarı ile bu yardımlardan yararlanan öğrenci sayısı, 
önceki yıllara göre büyük oranda artış göstermiştir, 

2003-2004 öğretim yılında Milü Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda ücretsiz kitap dağıtımı 
uygulaması başladığından, yoksul öğrencilerin kitap haricindeki kırtasiye, çanta, önlük, ayakkabı 
gibi diğer teme! ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 
kaynak aktarılmıştır. 

2- 1997-1998 öğretim yılında ülke genelinde sekiz yıllık zorunlu ilköğretim uygulamasının 
başlamasıyla birlikte bu kapsamdaki taşımalı eğitime tabi olan okulların bulunduğu merkezlere 
taşman öğrencilerin öğle yemeği uygulaması Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineii olarak, Fondan 
kaynak sağlanmak suretiyle bugüne kadar sürdürülmüştür. 

2003-2004 Öğretim yılından itibaren, taşımalı öğrencilerin öğle yemeği uygulaması esasen Milli 
Eğitim Bakanlığı faaliyet alanında olduğundan, öğrencilerin taşıma işlemleri ilgili kurum 
tarafından gerçekleştirildiğinden, taşımalı Öğrencilerin öğle yemeğinin de birlikte organize 
edilmesinin daha sağlıklı olacağı düşüncesiyle, öğle yemeği uygulaması İl / İlçe Milli Eğitim 
Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. 
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21. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu'nun, Ankara-Ostim Organize Sanayi Böl
gesine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun un cevabı (7/1272) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali Coşkun tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 96. Maddeleri gereğince arz 

ve talep ederim. 10.10.2003 ^ r-^ 

Mehmet S. KESİMOĞLÜ 

Kırklarel i Mil letveki lî 

İçişleri Komisyonu Üyesi 

Ankara Ostim Organize Sanayi Bölgesi hakkında; 

Bilindiği gibi, Ankara Ostim Organize Sanayi Bölgesi 1997 yılında kurulmuş olup, 

8 adet kurucu kooperatifin katılımı ile oluşmuştur. Bu kooperatifler, S.S Ostim 

Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, Yeni Ostim Sanayi Sitesi Yöneticiliği, S.S. 

Atisan înşaat Malzemeleri ve Demir Satıcıları İşyeri Yapı Kooperatifi, Keresteciler 

Sanayi Sitesi, Yıldız Sanayi Sitesi, Örnek Sanayi Sitesi, Kuruçayırh Sanayi Sitesi ve 

Kocasinan Sanayi Sitesidir. Ostim Organize Sanayi Bölgesi 20.04. 2001 tarihinde, 

Bakanlığın izm oluru ile, 6 ay içerisinde genel kurulunu yapmak şartıyla tüzel kişiliği 

onaylanmıştır. Fakat aradan gecen iki yıla rağmen hala genel kurul yapılmamıştır. 

Diğer taraftan, Ostim Organize Sanayi Bölgesi kurucu kooperatif üyelerinden sadece 

biri olan, S.S. Ostim Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, 21.12. 2002 tarihinde 

yaptığı olağan genel kurulunda, Ostim Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis heyeti 

adı altında 15 kişilik asil ve 15 kişi yedek olmak üzere bir heyet seçmiştir. 
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Bu çerçevede, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 139. Maddej£ 
uyarınca, Ostim Organize Sanayi Bölgesi Genel Kurulu'nu toplantıya çağırmayı 

düşünüyor musunuz? 
Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu Yürürlüğe gireli 3 yıl, Organize Sanayi Bölgeleri 
Uygulama Yönetmeliği yürürlüğe gireli 1 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen, 
Ostim Sanayi Bölgesi genel kurulunu yapmamasına ve suç olduğu bilinen bu 
olaylara 4562 sayılı yasa ve Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 
amir hükümlerine rağmen neden seyirci kalınmaktadır? 
S S Ostim Küçük Sanayi Sitesi Yapt Kooperatifi genel kurulunda seçilen müteşebbis 
heyet ve onun seçtiği organların temsil yetkisi var mıdır? , eğer yok ise; Ostim 
Organize Sanayi Bölgesinin, halen S.S Ostim Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi 
genel kurulunda seçilen müteşebbis heyetçe ve onun seçtiği organlarca yönetilmesine 
neden göz yumulmaktadır? 
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 169. Maddesi uyarınca, Ostim 
Organize Sanayi Bölgesinin Hesap ve İşlemlerini denetleme yetkinizi kullanmayı 
düşünüyor musunuz? 

T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B 14.0.BHİ 01- Z - ^ 31.EKİM.2003 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

İLGİ : 20.10.2003 tarih ve A.01.0.GNS.O.10.00.02-7/1272-3243/3237 sayılı yazınız. 

Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, "Ankara-Ostim Organize 
Sanayi Bölgesine" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/1272) esas 
nolu yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
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KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET S. KESİMOĞLU'NUN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

Ankara Ostim Organize Sanayi Bölgesi hakkında; 

Bilindiği gibi, Ankara Ostim Organize Sanayi Bölgesi 1997 yılında kurulmuş olup, 8 adet kurucu 
kooperatifin katılımı ile oluşmuştur. Bu kooperatifler, S.S. Ostim Küçük Sanayi Sitesi Yöneticiliği, 
S.S. Atisan İnşaat Malzemeleri ve Demir Satıcıları İşyeri Yapı Kooperatifi, Keresteciler Sanayi 
Sitesi, Yıldız Sanayi Sitesi, örnek Sanayi Sitesi, Kuruçayırlı Sanayi Sitesi ve Kocasinan Sanayi 
Sitesidir. Ostim Organize Sanayi Bölgesi 20.04.2001 tarihinde, Bakanlığınızın oluru ile, 6 ay 
içerisinde genel kurulunu yapmak şartıyla tüzel kişiliği onaylanmıştır. Fakat aradan geçen iki yıla 
rağmen hala genel kurul yapılmamıştır. Diğer taraftan, Ostim Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, 
21.12.2002 tarihinde yaptığı olağan genel kurulunda, Ostim Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis 
heyeti adı altında 15 kişilik asil ve 15 kişi yedek olmak üzere bir heyet seçmiştir. 

SORU: 

Bu çerçevede, Organize sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 139. maddesi uyarınca, Ostim 
Organize Sanayi Bölgesi genel Kurulu'nu toplantıya çağırmayı düşünüyor musunuz? 
Organize Sanayi Bölgeleri kanunu yürürlüğe gireli 3 yıl,organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliğinin 
amir hükümlerine rağmen neden seyirci kalınmaktadır? 
S.S. Ostim Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi genel Kurulunda seçilen müteşebbis heyet ve 
onun seçtiği organların temsil yetkisi var mıdır? Eğer yok ise; Ostim organize sanayi Bölgesinin, 
halen S.S. Ostim Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi genel kurulunda seçilen müteşebbis 
heyetçe ve onun seçtiği organlarca yönetilmesine neden göz yumulmaktadır? 
Organize Sanayi Bölgeleri uygulama Yönetmeliğinin 169. Maddesi uyarınca, Ostim Organize 
sanayi Bölgesinin Hesap ve İşlemlerini denetleme yetkinizi kullanmayı düşünüyor musunuz? 

CEVAP: 

Ostim Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Genel Kurulu İle İlgili Olarak; 

1-Bölgenin 19.03.1998 tarihli yazısı ekinde Bakanlığımıza intikal eden "OSTİM OSB 
Yönetmeliği" nin bir nüshası 1206.1998 tarihli Makam Oluru ile onaylanmıştır. 

Söz konusu Yönetmelik ile, bölgede yer alan kat maliklerinin seçecekleri ada 
temsilcilerinden Genel Kurul oluşturulacağı hükmü düzenlenmiştir. 

2- 5.Temmuz.1999 tarihli Makam Oluru ile; Bölge Müteşebbis Heyetinin 30.04.1999 tarihli 
-OSTİM OSB Genel Kurul toplantısının yapılması amacıyla kat malikleri üye kayıt 

işlemlerinin ve temsilci seçimi yapılması, 
-İşlemlerinin sonuçlandırılmasını takiben de Genel Kurulun Haziran ayında yapılması kararı 
doğrultusunda; 

İşletmelerin 2/3' ünden fazlasının üretime geçtiği dikkate alınarak Yönetim Kurulu ve 
Denetim Kurulu seçimini uygun görülmüştür. 

Bu çerçevede Bölge 21.07.1999 tarihinde Olağan Genel Kurul toplantısını yapmıştır. 
3- 4562 sayılı OSB Kanununun yürürlüğe girişini müteakip kuruluşunu tamamlayarak 

işletmeye geçmiş OSB'ler Kanun ile belirlenen 2/3 oranını geçmiş olduğundan Genel Kurul 
yapmaları, bu çerçevede yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde yapma şartı ile tüzel 
kişilik Makamın 19.03.2001 tarihli Onayı ile verilmesi uygun görülmüştür. 

Yönetmeliğin 01.04 2002 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanması sonrasında aralarında 
OSTİM OSB'nin de bulunduğu bu durumdaki bölgelere 6 ay içinde Genel Kurul yapma talimatı 
15 04 2002 tarihli yazımız ile verilmiştir. 

- 2 4 2 -



T.B.M.M. B : 13 4 . 11 . 2003 O : 3 

4- Bölgenin 05.04.2Q01 tarihli yazısı ekinde Bakanlığımıza intikal eden ve Bölgede yer alan 
kooperatiflerin 20.07.1999 tarihli protokol hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu (4 OSTİM+ 1 
Atisan) Denetim Kurulu (2 OSTİM+ 1 Keresteciler} hazırlanmış 4562 sayılı OSB Kanununa intibak 
amaçlı Kuruluş Protokolü 20.04.2001 tarihli Makam Oluru ile onaylanmış ve hazırlanan Yetki 
Belgesi 24.04.2001 tarih, 5231 sayılı yazı ekinde Bölgeye gönderilmiştir. 

5- Bölgenin katılımcı sayısının seçim için gerekli sayıyı karşılamaması nedeniyle izleyeceği 
yol hakkında görüş ile Bölge içinde yer alan kooperatif, site ve şahıs arsalarının sisteme dahi! 
edilmesi için iiave süre istemi üzerine alman 31.10.2002 tarih 445 sayılı Makam Oluru ile Bölgeye 
genel kurul için ilave olarak 2 ay süre verilmiş, kooperatif sayısının az oluşuna karşılık her 
kooperatifin üçer temsilci ile genel kurula katılması uygun görülmüş ve durum 13.11.2002 tarih, 
14475 sayılı yazımız ile Bölgeye bildirilmiştir. 

6- Bölgeden alınan 10 Ocak 2003 tarihli 1 sayılı yazıda kooperatifin 21 Aralık 2002 de 
yaptığı OSTİM Küçük Sanayi Sitesi (KSS) Yapı Kooperatifi genel kurulunda OSB müteşebbis 
heyetini seçtiği, 

10 Ocak 2003 tarihli 001/2003 sayılı yazıda müteşebbis heyetin 28.12.2002 tarihli 
toplantısında yönetim kurulu ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerini seçtikleri, 

10 Ocak 2003 tarih ve 1586 72003 sayılı yazıda yönetim kurulunun 8 Ocak 2003 tarihli 
toplantısında yönetim kurulu başkan ve başkan vekilini seçtiklerini ve temsil ve ilzama 
yetkilendirdikleri kişileri Bakanlığımıza bildirilmiştir. 

7- Bu çerçevede; 
a) Bölge daha önce genel kurul yapmış ve yönetim kurulu denetim kurulu üyelerini 

belirlemiştir. Dolayısıyla müteşebbis heyeti yoktur ve geriye dönüş yaparak müteşebbis 
heyet seçmesi söz konusu değildir. 

b) OSB bir bütündür. Genel Kurulun tüm bölgeyi kapsayacak şekilde diğer kooperatiflerin 
katılmasıyla yapılması gerekir. Nitekim daha önce yukarda da belirtildiği gibi bu şekilde 
yapılmış ve yönetim kurulu ve denetim kurulu seçilmiştir. 
Yönetmeliğe intibak aşamasında da yazışmalar bu çerçevede yapılmış ve bölge OSTİM 

OSB olarak, yönetim kurulu ve denetim kurullarını seçmiştir. 
c) Sonuç olarak OSTİM KSS'nin kendi genel kurulunda yapmış olduğu müteşeboıs heyet 

seçimi, ve takiben yapılan işlemlerin yasal geçerliliği bulunmamaktadır. 
8-21.02.2003 tarih, 1869 sayılı yazımız ile Bölgeye, ilgili kooperatif temsilcilerinin iştirakiyle 

en kısa sürede genel kurulunu yapması, yönetim ve denetim kurullarını seçmesi, sonucu 
Bakanlığımıza bildirerek yetki belgesinin düzenlenmesini talep etmesi gerektiği yönünde talimat 
verilmiştir. 

9-Bölge 0907.2003 tarih, 1782 sayılı yazısıyla; Genel Kuru! çalışmalarında yeterli doluluk 
oranına ulaşılmadığı, bölge sınırlanndaki kooperatiflerde üretime geçme keyfiyetinin 
belgelendirilmediği, bu nedenle genel kurulun yapılamayacağı sonucuna vanldığından bahisle 
Kooperatif ana sözleşmelerinin gereği olarak OSB organları için görevlendirme yapıldığı belirtilerek 
oluşturulan yönetim için "Yetki Belgesi" talep edilmiştir. 

10- • Bölge 8. maddede belirtilen talimat doğrultusunda hareket etmediğinden yetki belgeleri 
düzenlenmemiştir. 

11- Yeni Ostim Sanayi Sitesi Yöneticiliği ve S.S. Atisan İnş. Malz. ve Demir Satıcıları İşyeri 
Yapı Kooperatifi vekilleri tarafından OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı ve S.S Ostim Küçük 
Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi aleyhlerine T.C Ankara Asliye Altıncı Ticaret Mahkemesinde dava 
açılmıştır. 

12"-" Mahkeme Bakanlığımızdan OSTİM OSB'ye ilişkin bilgi istemiş ve hazırlanan dosyanın 
bir sureti 14.10.2003 tarih ve 12111 sayılı yazımızla gönderilmiştir. 
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22. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu 'nun, belediyelerin şehir atıklarını dökmek için kullan
dıkları alanlara ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe 'nin cevabı (7/1280) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki soruların Sayın Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Adana Milletvekili 

1. Kayseri iline bağlı Yeşilhisar Belediyesi'nin, Niğde il sının civarında 
tarım alanı olarak kullanılan araziye, şehir atıklarını döktüğü iddia 
edilmektedir. Söz konusu çöplerin, çevreye ve doğaya giderilmesi güç, 
hatta imkansız zararlar vereceği ortadayken, tarım alanı olarak 
kullanılan bir araziye dökülmeden önce, ilgili belediye tarafından 
gerekli çevresel etki değerlendirme çalışmaları yapılmış mıdır? Bu 
olay, bakanlığınızın denetimi altında mı gerçekleşmektedir? 

2. Aynı şekilde, diğer il ve ilçe belediyelerinin şehir atıklarım dökmek 
için kullandıkları alanları seçerken gerekli çalışmaları yapıp 
yapmadığını Bakanlığınız ne ölçüde denetlemektedir? 

T.C. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

SAYI :B.18.0.APK.0.03-02/090.01- {{{% — 3 ^ £ j C^i ' U / 2 0 0 3 

KONU : Sn. Atilla BAŞOĞLU'nun 
Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKAHLlClHA 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanl ığ ı ) 

İLGİ : TBMM'nin 20/10/2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1280-3260/12298 sayılı 
Yazısı 
İlgi yazı ekinde alman Adana Milletvekili sayın Atilla BAŞOĞLU'nun "Niğde İl 

sının civarında tarım alanı olarak kullanılan araziye şehir atıklarının döküldüğüne ilişkin" 
7/1280 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız 
ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

îsman PEPE 
Bakan 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA BAŞOĞLU'NUN "NİĞDE İL SINIRI 
CİVARINDA TARİM ALANİ OLARAK KULLANILAN ARAZİYE ŞEHİR ATIKLARININ 

DÖKÜLDÜĞÜNE İLİŞKİN" 7/1280 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ 
HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1- Bakanlığımıza, 24.10.2003 tarihi itibariyle önergede bildirilen Kayseri İline 
bağlı Yeşilhisar Belediyesinin, Niğde İf sınırı civarında tarım alanı olarak kullanılan 
araziye çöp dökümüne ilişkin herhangi bir başvuru bulunmamaktadır. 

2-14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
girmiş olan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile evsel katı atıkların toplanması, 
taşınması ve bertaraf edilmesi konularına dair teknik kriterler belirlenmiştir. Yönetmeliğin 
31'inci maddesine göre; depo tesisi belediye hudutları ve mücavir alan sınırları dışında 
kalan yerlerde ise mahallin en büyük mülki amirinden, belediye hudutları ve mücavir 
alanlar içinde kalan ve büyükşehir belediyesi olan yerlerde ise büyükşehir belediye 
başkanlığı, diğer yerlerde ise belediyelerden İşletme ruhsatı alınması hükmü yer 
almaktadır. Ancak söz konusu idarelerin ruhsat vermeden önce nüfusu 10.000'den az 
yerlerde Mahalli Çevre Kurulunun, fazla olan yerlerde ise tüm bilgi ve dokümanları 
Bakanlığımıza sunarak uygun görüşünü almaları gerekmektedir. 

Ülkemizde atıkların toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertarafı ilgili 
kanunlar ile belediyeler ve büyükşehir belediyelerine verilmiştir. Bakanlığımızca; 
yönetmelik çerçevesinde, katı atık bertaraf tesislerinin yer seçimi, projelerinin 
incelenmesi, inşaat ve işletme aşamalarında denetlenmesi işlemleri ve bu işlemlerin 
mevzuata uygunluğu denetlenmekte olup, bu doğrultuda belediyelerle koordineli olarak 
çalışılmaktadır. Ayrıca mevcut ve döküme kapatılmış eski katı atık depo sahaları da 
denetlenmekte olup, bu tip depo sahalarının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden 
işletilmesi ve rehabüite edilmesi konularında belediyelere yardımcı olunmaktadır. 

Bakanlığımızca, milletlerarası çevre vefinans kuruluşları ile katı atık projelerinin 
yapılması ve hayatiyete geçirilmesi konusunda işbirliği çalışmaları yürütülmekte olup, 
gerek proje yapılması gerekse fınans temininde belediyelere yardımcı olunmaktadır. 
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23. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu 'nun, köylere tarım uzmanı atama kararına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü 'nün cevabı (7/1281) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorunun Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

_ \\\{ S^TUv-
Atilİâ BAŞOÖEU 

Adana Milletvekili 

Ulusal basınımızda yer alan açıklamalarınızdan her köye bir tarım uzmanı 
ataması yapma kararı almış olduğıuıuzu öğrenmekteyiz So? konusu atamalar 
yapılırken; 

a. Bölgelerin yöresel özellikleri ve tarımsal ürün desenleri göz 
önünde bulundurulacak mıdır? 

b . Eleman alımı hangi şartlarda sağlanacak, seçimler kurum 
inisiyatifi ile mi gerçekleşecektir yoksa ÖSYM tarafından mı 
yapılacaktır? Başka bir ifade ile, keyfiyet samimi bir tarımsal 
kalkınmayı mı yoksa köylere kadar inecek bir yeni propaganda 
yöntemini mi amaçlamaktadır? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI : KDD S.O.2.0U 5 S 2 3 03 KASIM 2003 
KONU : Vazıh Som Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi başbakanlığın 23.10 2003 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-251-11/4717 sayılı yazısı 
ekinde Bakanlığımıza intikal eden 20.10.2003 tarih ve KAN. KAR. MD. A. 01. 0. GNS. 
0. 10.00.02-7/1281-3261/12299 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde gönderilen, Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'na ait 7/1281-3261 
esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sami GÜÇLÜ 
Bakan 
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YAZILI SORl ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Atilla BAŞOĞLÖ 
ADANA Milletvekili 

Önerge No : 7/1281-3261 

Ulusal basınımızda yer alan açıklamalarınızdan her köye bir tanm uzmanı 
ataması yapma kararı almış olduğunuzu öğrenmekteyiz. Söz konusu atamalar 
yapılırken; 

SORU) 

a-Bölgelenn yöresel özelliklen ve tarımsal ürün desenleri göz önünde 
bulundurulacak mıdır? 

b-Eleman alımı hangi şartlarda sağlanacak, seçimler kurum inisiyatifi ile 
mı gerçekleşecektir yoksa ÖSYM tarafından mı yapılacaktır? Başka bir ifade ile, 
keyfiyet samimi bir tarımsal kalkınmayı mı yoksa köylere kadar inecek bir yeni 
propaganda yöntemini mi amaçlamaktadır? 

CEVAP) 

a- Bakanlığımızca başlatılan "Köy Merkezli Tarımsal Üretime Destek 
Projesi" kapsamında hizmet götürülecek köy veya beldelerin belirlenmesi 
işlemleri, anılan yerlere hangi branşta Ziraat Mühendisi veya Veteriner Hekimin 
gönderileceği, yerel değerlendirmeler sonucunda bölgenin tarım potansiyeli, 
barınma koşullan ve diğer faktörler de göz önünde bulundurularak Valiliklerce 
yapılacaktır. 

b-Eleman alımlarında hizmet satın alınması istenen Ziraat Mühendisi ve 
Veteriner Hekimler ile mülakat yoluyla iş görüşmeleri yapılacaktır. Bu 
görüşmelerde yazılı sınavla ölçülmesi mümkün olmayan fakat tanm 
danışmanında bulunması gereken kendüıi ifade etme, sözlü algılama yeteneği, 
dinleme ve dinletme becerileri belirlenecektir. Bu amaçla her ilde mülakat 
komisyonları kurulacaktır. Mülakat Komisyonu Bakanlık Temsilcisi 
başkanlığında îl Özel îdare Müdürü, Tanm İl Müdürü, İl Ziraat Odası Başkam 
ve Valilikçe belirlenecek seçilmiş köylerden birinin köy muhtarından 
oluşacaktır. Mülakatta projeye nakdi veya aynı kaynak sağlayan gerçek ve tüzel 
kişiler ile tarımla ilgili sivil toplum kuruluşları birer gözlemci 
bulundurabileceklerdir. Diğer yandan basın yayın kuruluşlarının mülakatları 
izlemesine imkan tanınarak, şeffaflığın sağlanmasına özen gösterilecektir. Köye 
ve köylüye ilgi duyan tüm katılımcıların destekleri ile yürüyecek bu projenin 
Türk çiftçisine ve taranma yararlı olmaktan başka hiçbir amacı 
bulunmamaktadır. 
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24 -Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hazine kesintilerinin vakıfhastaneleri döner ser
maye gelirlerine uygulanıp uygulanmayacağa ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan in 
cevabı (7/1282) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Saym Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN tarafindan 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞOĞIİ; 
Adana Milletvekili 

Üniversite Hastanelerinin döner sermaye gelirlerine uygulanmakta olan 
%15 miktarında hazine kesintileri, vakıf hastanelerine de uygulanmakta mıdır? 
Eğer vakıf hastaneleri söz konusu kesintiyi ödemiyorlarsa, devletimizin 
buralardan tahsil edebileceği gelir miktan, başka bir ifade ile devletimizin yıllık 
gelir kaybı ne kadardır? 

a 
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T.C. 
MALÎYE BAKANLIĞI 

Muhasebat Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.07.0.MGM.0.22/584-1 ^ ^ ANKARA 
KONU : Soru Önergesi: 2 8.13. C J * 2 0 î)~*0 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a)Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 20.10.2003 tarih ve KAN. 
KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02.-7/1282-3362/12300 sayılı yazısı. 

b)Cumhuriyet Halk Partisi T.B.M.M Grup Başkanlığının 13.10.2003 
tarih ve 7/1282 -3262/952 sayılı Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLtT 
nun yazılı soru önergesi, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının ilgi (a) da kayıtlı yazıları 
ekinde alman, Adana Milletvekili sayın Atilla BAŞOGLU'nun Bakanlığıma 
tevcih ettiği ve cevaplandınlmasım istedikleri soru önergesinin cevapları aşağıda 
belirtilmiştir. 

Bilindiği üzere; 29.03.2003 tarihli ve 4833 sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe 
Kanununun 51 inci maddesinin (o) fıkrasında; 

"Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere bağlı döner 
sermayeli işletmelerin aylık gayrisafi hasılatından tahsil edilen tutarın %15' i en 
geç ertesi ayın 20" sine kadar genel bütçeye irat kaydedilmek üzere ilgili 
saymanlıklara yatırılır. Aylık gayrisafi hasılattan irat kaydedilecek oranı %30' a 
kadar yükseltmeye veya % 10'a kadar indirmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Söz konusu ödeme için zorunlu hallerde Maliye Bakanlığınca ek süre 
verilebiiir.Yıl sonu karları ile aylık gayrisafi hasılat üzerinden genel bütçeye 
aktanlacak miktarlar zamanında yatmlmadığı takdirde, 21.7.1953 tarihli ve 
6183 sayılı Kanundaki usullere göre, aylık %2 zamlı olarak tahsil edilir. 
Hesaplanan zam, döner sermayelerin ita amiri ve saymanlarından yan yarıya 
alınır. Ancak, Maliye Bakanlığınca verilmiş ek süreler için zam uygulanmaz. 

Genel Bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere bağlı döner 
sermayeli işletmelerden gerekli görülenlerin birleştirilmesine, devredilmesine ve 
tasfiye edilmesine Maliye Bakanı yetkilidir. 

Genel Bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel kanunlannda 
26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanuna tabi olmayacağı belirtilen döner 
sermaye işletmeleri hakkında da bu madde hükümleri uygulanır." 

hükmü yer almaktadır. 

- 2 4 9 -



T.B.M.M. B : 13 4 .11 . 2003 O : 3 

Anılan Kanun hükmü, genel ve katma bütçeli idarelere bağlı olarak 
kurulan döner sermayeli işletmelerin elde ettikleri gayrisafi hasılattan tahsil 
edilen tutarlar üzerinden belirlenen oranlarda Hazine payı alınmasını 
Öngörmektedir. 

Bu nedenle, hastane gelirlerinden Hazine payı alınabilmesi, bunlann genel 
ve katma bütçeli idarelere bağlı olarak döner sermayeli İşletme şeklinde 
kurulmasına bağlıdır. 

Katma bütçeli bir kurum olan Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
bağlı olarak kurulmuş bulunan Yeni Gureba Hastanesi bir Vakıf Hastanesi 
olmasına rağmen, döner sermayeli işletme statüsünde kurulmuş olması 
nedeniyle gayrisafi hasılatından tahsil edilen tutar üzerinden, diğer kurumlara 
bağiı hastane döner sermaye işletmeleri gibi %15 Hazine payı ödemekle 
yükümlü tutulmuş olup, Ağustos 2003 ayı sonu itibariyle Hazineye 
119.836.500.000.- TL yatırmıştır. 

Özel vakıf üniversiteleri ve diğer vakıfların genel ve katma bütçeli 
idareler statüsünde bulunmamaîan, bunlann bünyesinde faaliyet gösteren vakıf 
hastanelerinin de döner sermayeli işletme vasfını taşımamalan nedeniyle, döner 
sermayeli işletmelerin gayrisafi gelirlerinden Hazine payı alınmasına yetki veren 
2ÖÖ3 Malı Yılı Bütçe Kanununun anılan maddesi kapsamına girmemekte 
dolayısıyla bu hastanelerin gelirlerinden Hazine hissesi alınmamaktadır. 

Diğer taraftan vakıf hastanelerinin gelir ve giderlerine ilişkin hesap 
bilgileri Bakanlığımıza gelmediğinden Hazine hissesinden dolayı yıllık gelir 
kaybı bilinmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. ^jf/ 

«mal ÜNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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25. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu 'nun, kredi kartlarına uygulanan faiz oranlarına ilişkin 
sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun 'un cevabı (7/1283) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorulann Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun tarafindan 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim, 

Atilla BAŞOGCy 
Adana Milletvekili 

I 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanım'a, 6.3.2003 tarihli 
ve 4822 sayılı kanunla eklenen 10/A maddesi 1. fikrası uyarınca, kredi 
kartlarına, temerrüt durumunda, akdi fkiz oranının yüzde otuzunu 
geçmemek üzere gecikme faizi uygulanacağı öngörülmüştür. Oysa 
tüketici vatandaşlarımızdan gelen şikayetler doğrultusunda ve bazı 
bankaların hesap özetlerinden de anlaşıldığı üzere, bankaların, gecikme 
faizlerine yıllık en yüksek kredi kartı akdi faiz oranının yüzde otuz 
fazlasının ilave edilerek hesapladığı,böylece bankaların kanuna karşı 
hile yoluyla yasayı delerek,faiz hesaplamalarını sözleşme dışı 
unsurlara dayandırdığım öğrenmiş bulunmaktayım. Bu uygulamayı 
sürdüren bankalara karşı yasai işlem başlatmayı düşünüyor musunuz? 

2. Kredi kartı sözleşmelerinin özel hukuk ilişkisi olduğu; özel hukuk 
ilişkilerinde de tarafların eşit olması gerektiği malumlarınızdır. Oysa 
maddi durumu her geçen gün kötüleşen vatandaşlarımız, ne yazık ki 
adeta kredi kartlarına muhtaç hale getirilmiş, bu durum da bankaları 
haksız bir şekilde kredi kartı sözleşmelerinin 'üstün' tarafı haline 
getirmiştir. Ülkemizde enflasyon oranının yüzde otuzun altına indiği, 
Hazine borçlanma faizlerinin yüzde kırkın altına indiği, tüketici 
kredilerine uygulanan faizlerin de yüzde üçlere kadar gerilediği bir 
ortamda, bankalar tarafından kredi kartlarına yüzde altının üzerinde 
akdi faiz uygulanmaktadır. Bu konuda vatandaşlarımızın 
mağduriyetini gidermek için ne yapmayı düşünüyorsunuz? 
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T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

SAYI : B I4.0.BHÎ 01- 1 \ O 0 3 KASIN 2003 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 20.10.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1283-3263/3237 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'mın, "Kredi kartlarına uygulanan faiz 
oranlarına" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/1283) esas nolu 
yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA BAŞOĞLU'NUN 
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 

1 - Kredi kartı sözleşmesi, bankalar ile tüketiciler arasında sözleşme serbestisi ilkesine 
göre akdedilen ve karşılıklı olarak iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme türüdür. 4822 saydı 
Kanunla değişik 4077 sayılı TKHK' un 10/A maddesine göre; kredi kartı ile mal veya 
hizmet alımı sonucu nakdi krediye dönüşen veya kredi kartı ile nakit çekim suretiyle 
kullanılan krediler bu sözleşme ilişkisinin konusunu oluşturmaktadır. 

06.03.2003 tarihli ve 4822 sayılı Yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun" un 10 ve 10/A maddeleri uyarmca, tüketici kredisi ve kredi karlı 
sözleşmelerinde, tüketicinin kullandığı kredinin aylık faizi ve bunun 12 ile çarpımı sonucu 
ortaya çıkan yıllık faiz oranının yazılması zorunludur. Bilindiği gibi tüketici kredisi ve kredi 
kartı kullandıran bankaların aylık faiz oranlan birbirinden farklı olmakla birlikte, bu gün 
itibariyle ayhk faizlerin % 2,25 ile % 3 arasında olduğu görülmektedir. 

Yasanın sözleşmeye yazılmasını zorunlu kıldığı bir diğer unsur ise, gecikme faizi 
oranıdır. Bu oranın sözleşmede yazan kredi faizinin % 30 unu geçemeyeceği de Yasanın 
sözleşmeye müdahale ettiği önemli bir düzenlemedir. Bu çerçevede sözleşmenin taraflarını 
bağlayan hükümler, ilgili sözleşmede yer alan hükümlerdir. Örneğin yılın birinci ayında kredi 
kullanan tüketici A' ya uygulanan % 3 aylık faiz oranı, yılın altıncı ayında % 2,25 den kredi 
kullanan tüketici B' ye nasıl uygulanamıyorsa, tüketici A' ya uygulanması gereken % 3,9 luk 
gecikme faizi oranı, yine tüketici B' ye uygulanamaz. Çünkü tüketici B* ye uygulanması 
gereken temerrüt faizi % 2,25 lik kredi faizinin % 30 unu geçemez. Yani aylık % 2,92 dir. 
Bunun aksine bir sözleşme hükmü; Yasanın 6 mcı maddesi uyarınca haksız şarttır. 

Üiğer taraftan, tüketici kredisi ve kredi kartı sözleşmelerinin Yasada yer alan 
düzenlemelerle uyumlu olup olmadığının tespiti amacıyla tüm bankalardan sözleşme örnekleri 
istenmiş olup Bakanlığım hukukçularınca incelemeleri devam etmektedir. Sürdürülen bu 
inceleme, kapsamında Yasa* ya aykırılığın tespiti durumunda, gerekli idari yaptırımların 
uygulanacağına şüphe yoktur. 

2-Söz konusu Yasada, akdi faiz oranına ilişkin herhangi bir kısıtlamanın 
yapılmamusının nedeni ise. piyasa ekonomisi koşullan çerçevesinde sözleşme özgürlüğü 
ilkesine göre serbestçe şekillenecek akdi faiz oranlarına yasal müdahalenin hukuk sistemince 
korunmayacağı düşüncesidir. Zira benzer yasal kısıtlamalara ilişkin Anayasa Mahkemesince 
verilmiş iptal kararlan bulunmaktadır. 

4822 sayılı Yasadan önce, kredi kartı sözleşme ilişkisini düzenleyen bir yasal metin 
Türk hukukunda bulunmamaktaydı. BDDK tararından hazırlan "Banka Kartları ve Kredi 
Kartları Yasa Tasarısı" Taslağı ise kredi kartlarını her yönüyle düzenleyerek bu alanda 
yaşanan hukuki boşluğu giderecek niteliktedir. 

BDDK tarafından 04.06.2003 tarihinde Başbakanlığa sevk edilen söz konusu Taslağa 
ilişkin Bakanlığımız görüşleri, 30.06.2003 tarihinde gönderilmiştir. Bu Tasarının 
yasalaşmasının ardından, tüketicilerin daha etkin bir şekilde korunacağı düşünülmektedir. 
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26. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğütün, hayvan kaçakçılığına ilişkin sorusu ve Tarım ve 
Köyişleri Bakanı Sami Güçlü 'nün cevabı (7/1285) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köy Hizmetleri Bakanı Sayın Prof.Dr.SamiGÜÇLÜ 
tarafindan yazılı olarak cevaplandınlması konusunda gereğini saygüanmla arz 
ederim. 10.10.2003 

Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Ülkemizdeki Tarım ve Hayvancılık île uğraşan çiftçilerimiz perişan bir durumdadır. 
Ülkemizde hayvancılık ne yazık ki gün geçtikçe azalmakta olup, küçükbaş hayvancılık da 
neredeyse yok olma durumuna gelmiştir. Buna rağmen köylümüz, hayvan ve tarım üretimi 
yapabilmek için canını dişine takarak çalışmaktadır. Geçmişte yapılan yanlış tarım 
politikaları yüzünden, et ithalatı bu günkü hayvancılığımızı da zora sokmuştur. Bunun en 
büyük örneğini Doğu Anadolu Bölgemizde yaşamaktayız. Vatandaşlardan gelen 
şikayetlere göre; İran üzerinden Van ve diğer sınır illerimiz tarafindan kaçak hayvan 
geldiği duyumu alınmıştır. Ucuz olması nedeniyle kaçak hayvan alımına yönelen tüccarlar 
sebebiyle; Ardahan başta olmak üzere diğer illerimizde de hayvan alım ve satımını yapan 
besicilerimizin işleri durma noktasına gelmiştir. Bu nedenle tek geçimi hayvan üretimi 
olan köylümüz çok mağdur olmuştur. 

1- Van ve diğer illerimiz üzerinden kaçak getirildiği iddia edilen hayvanların yurda girişini 
engellemek için herhangi bir çalışma yapıyor musunuz? 

2- Tek geçim kaynağı hayvancılık olan ülkemizin gerçek üreticilerini koruyacak herhangi bir 
tedbir alacak mısınız? 
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TC. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SM«A 31 KASIM 2003 
SAY! :KDD.SO.1-01/ " ° - > 
KONU:YazHı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BOYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 20.10 2003 tanh ve A.01.0.GNS 0.10.00.02-7/1285-3265/12303 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazı ekinde gönderilen, Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'e ait 
7/1285-3265 esas nolu yazıîı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte 
sunulmaktadır. 

Bügılennize arz ederim. 

Sami GÜÇLÜ 
Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi :Ensar ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

Esas No :7/I285-3265 

Ülkemizdeki Tarım ve Hayvancılık ile uğraşan çiftçilerimiz perişan bir durumdadır. 
Ülkemizde hayvancılık ne yazık ki gün geçtikçe azalmakta olup, küçük baş hayvancılık 
da neredeyse yok olma durumuna gelmiştir. Buna rağmen köylümüz, hayvan ve tarım 
üretimi yapabilmek için canını dişine takarak çalışmaktadır. Geçmişte yapılan yanlış 
tarım politikaları yüzünden, et ithalatı bugünkü hayvancılığımızı da zora sokmuştur. 
Bunun en büyük örneğini Doğu Anadolu Bölgemizde yaşamaktayız. Vatandaşlardan 
gelen şikayetler© göre; Iran üzerinden Van ve diğer sınır illerimiz tarafından kaçak 
hayvan geldiği duyumu alınmıştır. Ucuz olması nedeniyle kaçak hayvan alımına yönelen 
tüccarlar sebebiyle; Ardahan başta olmak üzere diğer illerimizde de hayvan alım ve 
satımını yapan besicilerimizin işleri durma noktasına gelmiştir. Bu nedenle tek geçimi 
hayvan üretimi olan köylümüz çok mağdur olmuştur. 

SORU-1) Van ve diğer illerimiz üzerinden kaçak getirildiği iddia edilen hayvanların 
yurda girişini engellemek için herhangi bir çalışma yapıyor musunuz? 
CEVAP-1) Sınırlarımızdan kaçak olarak sokulmak istenen hayvan girişlerinin ve 
bunların yurt içinde pazarlanmasının önlenmesi için, kuruluşların görev alanlarına giren 
konularda her türlü tedbirin alınması hususunda Genel Kurmay Başkanlığı, İçişleri 
Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve tüm Sınır İllerin Valilikleri 
nezdînde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. 

SORU-2) Tek geçim kaynağı hayvancılık olan ülkemizin gerçek üreticilerini koruyacak 
hertıangi bir tedbir alacak mısınız? 
CEVAP-2) Bakanlığımız tarafından hayvancılığın desteklenmesi amacıyla 10.05.2CO0 
tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2000/467 sayılı "Hayvancılığın Desteklenmesi 
Hakkında" Bakanlar Kurulu Kararı ve söz konusu Kararname eki, 02.05.2003 tarih ve 
2003/5513 sayılı "Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Karar* ile, buna bağlı olarak çıkarılan Tebliğler gereği 2003 yılında; 

Yurt içinde çiftçi veya Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğünce yetiştirilen Tarım ve 
Köyîşleri Bakanlığınca verilmiş damızlık belgeli kültür ırkı damızlık gebe düveleri satın 
alanlara 360 milyon TL., saf ırk sertifikalı kültür ırkı damızlık gebe düve satın alanlara 
ise 180 milyon TL., 

-Sığırlarında suni tohumlama yaptıran yetiştiricilere; kalkınmada öncelikli illerde 
ve soy kütüğüne kayıtlı işletmelerde 10 milyon T L , diğer illerde ve işletmelerde ise 5 
milyon TL. suni tohumlama primi, 

-Çift cidarlı kazan, pastörizatör veya UHT sistemine sahip, süt ürünleri imal eden 
süt işleme tesislerine süt satan süt üreticilerine, beher litre süt içîn 20.000 TL., aynı 
vasıftaki işletmelere süt satan soy kütüğüne kayıtlı işletmelere ise beher litre süt için 
40.000 TL. süt teşvik primi, 

-Soy kütüğüne kayıtlı sığırlardan suni tohumlama sonucu doğan buzağılara 40 
Milyon TL., ön soy kütüğüne kayıtlı sığırlardan suni tohumlama sonucu doğan 
buzağılara ise 20 Milyon TL., destekleme ödemesi yapılmaktadır. 

2000/467 sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı 
gereği 2004 yılı plan çalışmaları başlatılmıştır. Bu çalışmalarda uygulanacak destekleme 
kapsamının genişletilmesi düşünülmektedir. 

Ayrıca, Bakanlığımız ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonunun bağlı 
bulunduğu Oevlet Bakanlığı arasında yapılan protokol gereği; koyunculuk 
faaliyetlerinden yararlanmak isteyen üreticilerin ferdi kredi uygulamasına yönelik 
"Uygulama Esasları" nın belirlenmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. 
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27. - Denizli Milletvekili Mehmet Neşşar'ın, yönetici atamalarına ilişkin sorusu ve Sağlık 
Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı (7/1288) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSt BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAG tarafından 

yazı l ı olarak yanıtlanması hususunda gereğini yüce makamlarınıza arzederim. 

02*10.2003 

M 

Prof,Dr.Hehmet NEŞŞAR 
Denizli Milletvekili 

1) Bugüne kadar, bakanlıkta kaç adet üst düzey bürokrat, kaç adet 

il sağlık müdürü, kaç adet başhekia değiştirdiniz? 

2) Görevden alman yöneticilerin alınma nedenleri nedir? 

3) Yeni yöneticilerin atanmaları sırasında hangi liyakat kriterle
ri kullanılmıştır? 

257 
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SAĞLIK BAKANLIĞI 
Personel Genel Müdürlüğü 

ANKARA 

Sayı ;B100PER0100000 1 4 2 9 2 2 30.1Ü.Ö3 
Konu: Yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İLGİ: 20.10.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-3237 sayılı yazınız. 

Denizli Milletvekili Saym Prof.Dr.Mehmeî NEŞŞAR tarafından tarafıma 
yöneltilen " Yönetici atamalarına" ilişkin 7/Î288-3268 esas sayılı yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Prof.Dr. Recep AKDAG 
Bakan 
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Denizli Milletvekili Sayın Prof.Dr.Mehmet NEŞŞAR tarafından verilen "Yönetici 
atamalarına" ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

SORULAR: 

1) Bugüne kadar. Bakanlıktan kaç adet üst düzey bürokrat, kaç adet İl Sağlık 
Müdürü, kaç adet Başhekim değiştirdiniz? 

2) Görevden alınan yöneticilerin alınma nedenleri nedir? 

3) Yeni yöneticilerin atanmaları sırasında hangi liyakat kriterleri kullanılmıştır.? 

CEVAPLAR: 

Göreve geldiğimiz tarihten bu güne kadar, gerek müfettiş raporu ve gerekse hizmet 
gerekleri gözönünde bulundurularak Bakanlığımız üst düzey yöneticilerinin görev yerleri 
değiştirilmiş veya kendi istekleri ile istifaen veya emeklilik nedeniyle görevlerinden 
ayrılanların yerine yeniden atama yapılmıştır. 

20.11.2002 tarihinden itibaren, Müsteşar kendi isteği ile görevinden ayrılmış ve yerine 
atama yapılmış, Müsteşar Yardımcılarından (îdinin kendi isteğiyle emekliye sevk edilmesi, 
(1) Müsteşar Yardımcısının asli görevine iade edilmesi nedeniyle boşalan (2) kadro ile 
münhal olan (2) kadroya toplam (4) Müsteşar Yardımcısının ataması yapılmıştır. Ayrıca. (5) 
Genel Müdür. {2} Kurul Başkanı, (1) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, (5) Genel Müdür 
Yardımcısı , (20) Daire Başkanı. (5) Bakanlık Müşavirinin, yine aynı kurum içinde görev 
yerleri değiştirilerek bir başka göreve atanmış, (57) İl Sağlık Müdürü ile (197) Hastane 
Baştabibi'nin ise ikinci görevleri özerlerinden alınarak asli görevlerine iade edilmişlerdir, 

Bilindiği üzere, idare, kamu hizmetinin daha etkin ve yapıcı olarak işleyebilmesi ve 
gelişebilmesi için hizmetin gereklerine ve mevzuat hükümlerine göre personel hareketlerini 
düzenlemek durum ve mecburiyetindedir. Bu gibi düzenleme ve değişiklikler için, hizmetin 
daha etkin, başarılı ve gelişen bir seyir izleyerek yürütülebilmesi düşüncesi ve gayesi asıl ve 
yeterlidir. 

Bu nedenle, Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatında, sağlık hizmetlerinin 
vatandaşlarımıza ehliyet ve liyakat sahibi kişiler tarafından, daha aktif ve verimli bir şekilde 
sunulabilmesi temel amacımız olup, sadece üst düzey görevlere değil bütün atamalarda, 
kamu yaran ve hizmet gerekleri göz önünde bulundurulmaktadır 

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. 
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28. - Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, Optisyenlik Yüksekokulu mezunlarının 
sorunlarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'in cevabı (7/1300) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Aşağıda yer alan soruların, Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Prof. Dr. Nevin Gaye Erbatur 
Adana Milletvekili 

1992 yılından bu yana Optisyenlik Yüksek Okulundan mezun 1100 kişiye 
ruhsatname verilmesi sorununun çözüiemediğine ilişkin şikayetler ulaşmaktadır. 
Yüksekokul mezunu optisyene ruhsatname verilebilmesi için Bakanlığınız tarafından 
herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? Avrupa Birliği standartlarında bir Optik ve 
Optimetrik Meslekler Yasası çıkarılması için Bakanlık olarak bîr girişimde bulunacak 
mısınız? Yüksek okul mezunları yerine eski meslek mensuplarına ruhsatname 
vermek üzere yeni bir sınav açacak mısınız? Şayet açacak iseniz bu durum yüksek 
oku! mezunu optisyenler aleyhine bir sonuç yaratmayacak mı? 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayı :B100TSH0150006 
Konu : Yazüı Soru Önergesi 3 0.10. 0 3. 1 6 3 4 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi :20.10.2003 Tarih ve KAN.KAR.MD A.01.0.GNS.0.10.00.02-3237 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR tararından "Optisyenlik Yüksekokulu 
mezunlarının sorunlarına ilişkin" olarak verilen ve Bakanlığımızca cevaplandırılması tensip 
kılman Yazılı Soru Önergesi'nin cevabı ilişkide gönderilmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
Bakan 
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Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR tarafından 
verilen "Optisyenllk Yüksekokulu mezunlarının sorunlarına 
ilişkin" Yazılı Soru Önergesinin cevabı aşağıda 
sunulmuştur 

SORU 1: Yüksekokul mezunu optisyene ruhsatname 
verilebilmesi için Bakanlığınız tarafından herhangi bir 
çalışma yapılmakta mıdır? 

CEVAP 1: Gözlükçülük mesleğinin icra edilebilmesi 
için gerçek kişilere verilen ruhsatname 1940 tarihli ve 3958 
sayılı Gözlükçülük Hakkındaki Kanun hükümlerine göre 
düzenlenmektedir. 

3958 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği dönemlerde, 
optisyenllk eğitimi veren bir kuruluş bulunmadığından 
Kanunda bu konu ile İlgili bir tanzime gidilmemiştir. 

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler göz sağlığı alanında 
da kendini göstermiş, mesleğin eğitimli ve kalifiye elemana 
olan ihtiyacı had safhaya ulaşmıştır. Bu nedenle 3958 sayılı 
Gözlükçülük Hakkında Kanun'un günün şartlarına uygun 
düşmeyen bazı maddelerinin değiştirilmesi ve 
güncelleştirilmesi ve Kanun'a bazı yeni hükümlerin 
eklenmesi ile bazı hükümlerin de kaldırılması hususunda 
yapılan Kanun Tasarısı Taslağı çalışmalan 1994 yılından bu 
güne kadar sürdürülmüştür. 

3958 sayılı Kanun da değişiklik yapan Kanun Tasarısı 
Taslağı 09.09.2003 gün ve 13482 sayılı yazımızla 
Başbakanlığa sunulmuştur. 

Bu değişiklik tasarısının en önemli maddelerinden biri 
Optisyeniîk Yüksekokulu mezunlarına gözlükçülük 
ruhsatnamesi düzenlenebilmesine olanak vermesidir. 

SORU 2: Avrupa Birliği standartlarında bir Optik ve 
Optimetrik Meslekler Yasası çıkarılması için Bakanlık olarak 
bir girişimde bulunacak mısınız? 

CEVAP 2: Avrupa Birliği Mevzuatının uyumlaştırılması 
ve mesleklerin serbest dolaşımı kapsamında bu konu İle 
ilgili çalışmalar meslek örgütleri ve bilimsel görüşler 
HnnnıltııcnnHa hadat ı lmıst ı r 
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SORU 3: Yüksekokul mezunları yerine eski meslek 
mensuplarına ruhsatname vermek üzere yeni bir sınav 
açacak mısınız? Şayet açacak iseniz bu durum yüksekokul 
mezunu optisyenler aleyhine bîr sonuç yaratmayacak mı? 

CEVAP 3: Bakanlığımızca en son 1993 yılında sınav 
açılarak başarılı olanlara gözlükçülük ruhsatı 
düzenlenmiştir.1992 yılında Optisyenlik Yüksekokulları 
açıldığından bu okullardan mezun olan optisyenlere ruhsat 
verilmesi için 1994 yılında 3958 sayılı Gözlükçülük 
Hakkında Kanun da değişiklik çalışmaları başlatılmış fakat 
bu güne kadar çeşitli nedenlerle sonuca ulaşılamamıştır. 
Dolayısıyla gözlükçülük mesleğinin eğitimli ve kalifiye 
kişilerce yürütülmesi amaçlandığından eski meslek 
mensuplarına yönelik sınav açılması düşünülmemektedir. 
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TURKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI 
• • 

GÜNDEMİ 
13 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

4 KASIM 2003 SALI 

Saat: 15.00 

KISIMLAR 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 

4 

5 

6 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

7 

8 
SOZLU SORULAR 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 



DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün Denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde Bir
leşimin başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2.- (10/9) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporunun Gündemin Özel Gündem

de Yer Alacak İşler kısmında yer alması ve görüşmelerinin 30.10.2003 Perşembe günkü Birleşim
de yapılmasının, Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

(Genel Kurulun 21.10.2003 tarihli 9 uncu Birleşiminde kabul edilmiştir.) 
KOMİSYON TOPLANTILARI 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
-4.11.2003 Sah - Saat: 10.00 
- 5.11.2003 Çarşamba - Saat: 10.00 
- 6.11.2003 Perşembe - Saat: 10.00 
-7.11.2003 Cuma - Saat: 10.00 
- 8.11.2003 Cumartesi - Saat: 10.00 

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu 
4.11.2003 Sah - Saat: 10.00 

* Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komisyonu 
-4.11.2003 Sah - Saat: 14.30 
- 5.11.2003 Çarşamba - Saat: 10.30 
- 6.11.2003 Perşembe - Saat: 10.30 

* Millî Savunma Komisyonu 
5.11.2003 Çarşamba - Saat: 13.00 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu 
4.11.2003 Sah - Saat: 14.00 



TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI GÜNDEMI 
13 ÜNCÜ BİRLEŞİM 4 KASIM 2003 SALI Saat: 15.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

sCfck 

2 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. - Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ve 25 Milletvekilinin, Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal 

ve Ekonomik Boyutlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına 
İlişkin Önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/9) (S. Sayısı : 266) (Dağıtma tarihi : 
15.10.2003) 

3 -SEÇlM 

sÇfck 

4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 - MECLÎS SORUŞTURMASI RAPORLARI 



6 - GENEL GORIIŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ONGORIŞMELER 

1. - Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar ve 26 Milletvekilinin, kamu kurum ve 
kuruluşları ile kamu yararına çalışan vakıf, dernek gibi kuruluşlarda bağış adı altında toplanan 
mali kaynağın araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci. İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

2. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 30 Milletvekilinin, sekiz yıllık kesintisiz 
zorunlu eğitim uygulamasının getirdiği sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

3. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 30 Milletvekilinin, tasarruf sahiplerinin 
mağduriyetine yol açan holdinglerin faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

4. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 34 Milletvekilinin, Diyarbakır Emniyet 
Müdürü Gaffar Okkan ve polis memurları cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/17) 

5. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 32 Milletvekilinin, Doçent Doktor Necip 
Hablemitoğlu cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

6. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 79 Milletvekilinin, İlkokul Öğretmenleri Sağlık 
ve Sosyal Yardım Sandığfnın (İLKSAN) kuruluş amacından uzaklaştığı, yönetiminde 
usulsüzlükler ve yolsuzluklar yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci. İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

7. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 34 Milletvekilinin. İzmir'in Karşıyaka İlçesinde 
otopark olarak düzenlenen bir alanla ilgili mahkeme kararlarının uygulanmadığı iddialarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci. İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

8. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 28 Milletvekilinin, Ankara-Mamak çöplüğünün 
yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci. İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/27) 

9. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 100 Milletvekilinin, kamu vakıfları ile kamu 
bünyesinde kurulu dernek ve yardımlaşma sandıkları konusunun araştırılarak, bu oluşumlardan 
kaynaklanan sorunların çözümü için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

10. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 115 Milletvekilinin, kuruluşundan bugüne 
Atatürk Orman Çiftliğinin durumunun araştırılarak içinde bulunduğu sorunların çözümü için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

11. - Kars Milletvekili Selami Yiğit ve 21 Milletvekilinin, Ermenistan'daki bir nükleer 
santralın ülkemiz için oluşturduğu tehlikenin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

12. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, sosyal güvenlik kurum
larının sorunlarının araştırılarak sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı bir yapı ve işleyişe kavuştu
rulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTİRMASİ YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

13. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 27 Milletvekilinin, ülkemizdeki ulaşım 
sistemlerinin mevcut durumunun ve yol açtığı sorunların araştırılarak öncelikli, ekonomik ve 
güvenli ulaşım politikalarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

14. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 Milletvekilinin, TEKEL'in özelleştirilmesinin 
doğuracağı sonuçların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

15. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 22 Milletvekilinin, Türkiye Taşkömürü 
Kurumunun sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci. İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

16. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür ve 47 Milletvekilinin, bor madeni kaynaklarımızın 
stratejik ve ekonomik değerinin araştırılarak gereği gibi değerlendirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

17. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 73 Milletvekilinin, tütün üreticilerinin 
sorunlarının ve tütün piyasasını düzenleyen 4733 sayılı Kanunun uygulamalarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

18. - Edirne Milletvekili Necdet Budak ve 45 Milletvekilinin, yağ bitkileri tarımı ile bitkisel 
yağ üretimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci. İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

19. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı ve 22 Milletvekilinin, doğal afetlerin yol açtığı 
zararların araştırılarak en aza indirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

20. - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan ve 19 Milletvekilinin, özel kurs ve dersaneler ile etüt 
eğitim merkezlerinin sorunlarının araştırılarak düzenli, verimli bir yapı ve işleyişe kavuşturulması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

21. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 39 Milletvekilinin, ülkemizin madenleri ve 
madencilik politikası konusunda Anayasanın 98 inci. İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

22. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 19 Milletvekilinin, Trakya'da tarım ve 
sanayi sektörlerinin yer seçiminden ve çarpık gelişmeden kaynaklanan sorunların araştırılarak 
dengeli ve sağlıklı gelişmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci. İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/45) 

23. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 24 Milletvekilinin, İzmir'in Konak İlçesinde 
ticaret merkezi olarak projelendirilen bir alanla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci. İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/46) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

24. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 27 Milletvekilinin. Tekirdağ İli başta 
olmak üzere Marmara Bölgesindeki balıkçıların sorunlarının ve çözüm yollarının araştırılması 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

25. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen ve 25 Milletvekilinin, askerî üs ve tesisler ile 
limanların modernizasyonu amacıyla. ABD teknik ve askerî personelinin ülkemizde bulunmasına 
izin verilmesine ilişkin TBMM kararına dayanan uygulamaların ve aykırılık iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci. İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

26. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 42 Milletvekilinin. ERDEMİR'in mevcut 
durumunun ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

27. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 23 Milletvekilinin, tarım ve hayvancılık 
alanındaki sorunların araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci. 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/51) 

28. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 27 Milletvekilinin. Adlî Tıp Kurumu ve ruh ve sinir 
hastalıkları hastaneleriyle ilgili çeşitli iddiaların ve bu kurumların sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

29. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin. Ankara'nın Gölbaşı 
İlçesindeki Mogan ve Eymir Göllerindeki ekolojik sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci. İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

30. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 34 Milletvekilinin, son ekonomik krizlerin 
nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılarak istikrarlı ve sürdürülebilir ekonomi politikalarının 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

31. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 74 Milletvekilinin, 58 inci Hükümet 
döneminde Millî Eğitim Bakanlığındaki atamalar ve kadrolaşma iddialarının araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci. İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

32. - Kocaeli Milletvekili Salih Gün ve 23 Milletvekilinin. SEKA'nın mevcut durumunun 
ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/56) 

33. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 33 Milletvekilinin. Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

34. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 42 Milletvekilinin. Asi Nehrinin taşmasının 
nedenlerinin ve yol açtığı zararların araştırılarak tazmini ve önlenmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

35. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır ve 20 Milletvekilinin, Trakya Bölgesindeki çeltik 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci. İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 
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6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPİLMASİNA DAİR ÖNGÖRİŞMELER 

36. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 Milletvekilinin, tarım sektöründe tohum 
üretimi ve tohumculuğun sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

37. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 Milletvekilinin kamyoncuların ve diğer 
nakliyeci esnafın sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/61) 

38. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen ve 23 Milletvekilinin, İzmit Körfezindeki 
liman ve iskelelerin mevcut durumları ile yol açtıkları zararların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

39. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 25 Milletvekilinin, futbol karşılaşmalarında 
meydana gelen istenmeyen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

40. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, Hasanoğlan 
Beldesindeki Millî Eğitim Bakanlığı yatırımlarının mevcut durumunun araştırılarak tamamlanması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

41. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 42 Milletvekilinin, İzmir-Harmandalı Çöplüğünün 
yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi(10/65) 

42. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 25 Milletvekilinin, çöken tünel nedeniyle 
Malatya-Adana demiryolunda ulaşım yapılamamasının yol açtığı zararların ve onarımın 
bitirilememesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci. İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

43. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler ve 32 Milletvekilinin, Mersin Serbest Bölgesinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci. 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/67) 

44. - Van Milletvekili Mehmet Kartal ve 29 Milletvekilinin, Van Gölündeki kirlenmenin 
önlenmesi ve Van İlinde turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/68) 

45. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen ve 31 milletvekilinin, gemi kaynaklı deniz 
kirliliği ile atık toplama ve arıtma hizmetleri konusunda Anayasanın 98 inci. İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

46. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 44 Milletvekilinin, özelleştirilme uygulamaları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

47. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan ve 24 Milletvekilinin, Akhisar Sigara Fabrikasının 
faaliyete geçmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/73) 
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48. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 25 Milletvekilinin, taksicilerin ve diğer şoför esnafın 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/74) 

49. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 33 Milletvekilinin, Bingöl'de meydana gelen deprem 
felaketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 

50. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik ve 37 Milletvekilinin, Şanlıurfa İlinde 
elektrik enerjisi dağıtımında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

51. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler ve 28 Milletvekilinin, Bingöl'de meydana gelen 
deprem felâketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

52. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 26 Milletvekilinin, eğitimli gençlerin yurt 
dışına göç etme isteğinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

53. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 32 Milletvekilinin, konut edindirme yardımı hesapları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

54. - Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin ve 21 Milletvekilinin, Tıpta Uzmanlık Sınavı 
(TÜS) konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

55. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu ve 23 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve 
üretimindeki ve ihracatındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla. Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

56. - Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir ve 19 Milletvekilinin. Çankırı İlinde Kuzey 
Anadolu fay zonu civarındaki jeotermal enerji kaynaklarının araştırılarak değerlendirilmesi için 
alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) 

57. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak ve 31 Milletvekilinin, 57 nci Hükümet 
dönemindeki ekonomik krizlerde bazı kamu bankaları yöneticilerinin sorumluluğu ile ilgili 
iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

58. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, Bitlis İlinin ekonomik ve sosyal 
sorunlarının araştırılarak kalkınması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

59. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, KOBİ'lerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

60. - Ağrı Milletvekili Halil Özyolcu ve 21 Milletvekilinin. Ağrı İlinin ekonomik ve sosyal 
açılardan yeterince gelişememesinin nedenlerinin araştırılarak kalkınması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 
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61. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 31 Milletvekilinin, Erzurum İlinin ekonomik. 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/87) 

62. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminin yeniden 
yapılandırılması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

63. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminde bilgi 
teknolojilerinin kullanılması ve e-devlet konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 

64. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 19 Milletvekilinin. Manyas Kuş Gölü'nün 
çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/90) 

65. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu ve 21 Milletvekilinin, Tokat İlinin 
ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

66. - Konya Milletvekili Remzi Çetin ve 21 Milletvekilinin, madencilik sektörünün içinde 
bulunduğu durumun araştırılarak altın ve bor madenleri başta olmak üzere yer altı kaynaklarımızın 
değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/92) 

67. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman İli Besni 
İlçesinin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

68. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin ve 21 Milletvekilinin, Türk basınının sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

69. - Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan ve 23 Milletvekilinin, ülkemizdeki demir ve 
çelik üretimi ile ERDEMİR'in mevcut durumunun ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

70. - Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan ve 24 Milletvekilinin. Türkiye Taşkömürü 
Kurumu*nun mevcut durumunun ve taşkömürü üretimindeki sorunların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

71. - Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey ve 58 Milletvekilinin, kamu yatırımları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97) 

72. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman İlinin 
ekonomik ve sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/98) 

73. - Malatya Milletvekili Ahmet Münir Erkal ve 31 Milletvekilinin, kayısı ürününün 
ekonomik değerinin artırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 
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74. - Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ve 42 Milletvekilinin, kamuda bürokrasinin 
azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

75. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 21 Milletvekilinin, üniversite kurulacak 
illerin ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

76. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 22 Milletvekilinin, kamuda geçici işçi statüsünde 
çalışanların durumu konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

77. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya ve 25 Milletvekilinin, Munzur Vadisi Projesi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

78. - Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 21 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve 
tarımsal üretime etkilerinin araştırılarak havzadaki tarımın geliştirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

79. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 27 Milletvekilinin, İzmir Aliağa Nemrut Körfezi 
Liman Projesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

80. - Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar ve 34 Milletvekilinin, eczacıların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

81. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla 
bağımsızlığını kazanan Avrasya ülkeleriyle ilişkiler konusunda Anayasanın 98 inci. İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

82. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 24 Milletvekilinin, Marmara depremi 
sonrasında, yapılan yardımlar ve kamu ihaleleri ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci. İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/108) 

83. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, doğalgaz politikası 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

84. - Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 22 Milletvekilinin, doğalgaz politikası konusunda 
ve Mavi Akım Projesi ile ilgili çeşitli iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci. 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/110) 

85. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir ve 45 Milletvekilinin, sokak çocuklarının 
sorunlarının çözümlenebilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/111) 

86. - Erzurum Milletvekili Mustafa llıcalı ve 42 Milletvekilinin, bürokratik engellerin 
azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

87. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 26 Milletvekilinin, futboldaki şike iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 
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88. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan ve 33 Milletvekilinin, Mersin İlinin ekonomik ve 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

89. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 25 Milletvekilinin, TEKEL'in. 
özelleştirilmesinin sigara sektöründe ortaya çıkaracağı sorunların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

90. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 39 Milletvekilinin, ülkemizdeki demir 
cevheri kaynaklarının değerlendirilmesi ve demirin inşaat sektöründe kullanımı ile ilgili sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/116) 

91. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 21 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/117) 

92. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oğuz 
Oyan, Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, ABD 
askerlerinin Kuzey Irak'ta bir grup Türk Silahlı Kuvvetleri personelini gözaltına alması olayında 
Hükümetin yürüttüğü politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

93. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, elektrik üretim 
politikası ve Bölgesel Elektrik Tarifesi uygulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

94. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 21 Milletvekilinin, Millî Piyango İdaresinin 
özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

95. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 25 Milletvekilinin, LPG ve akaryakıt 
istasyonlarının yer seçiminden kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/121) 

96. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 25 Milletvekilinin, beyin göçünün nedenlerinin, 
boyutlarının ve etkilerinin araştırılarak, önlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

97. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 27 Milletvekilinin, korsan yayıncılığın tüm 
yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/123) 

98. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 36 Milletvekilinin, İskenderun Gümrük 
Başmüdürlüğünde pirinç ithalatındaki yolsuzluk ve kaçakçılık iddialarının araştırılarak alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

99. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 26 Milletvekilinin, Gazi Üniversitesindeki 
akçalı usulsüzlük, yolsuzluk ve ideolojik kadrolaşma iddialarının araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/125) 
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100. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 25 Milletvekilinin, Trabzon-Çaykara-Uzungöl 
Beldesinin çevre kirliliği ve çarpık yapılaşma sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

101. - Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay ve 39 Milletvekilinin, geleneksel Türk el 
sanatları üretici ve sanatkârlarının sorunlarının araştırılarak, el sanatlarının geliştirilmesi, 
korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 

102. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 69 Milletvekilinin, Seydişehir Eti Alüminyum 
Tesislerinin modernizasyonu ve özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/129) 

103. _ r_)jyarbak:ir Milletvekili Muhsin Koçyiğit ve 30 Milletvekilinin. Hazar Gölündeki 
çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/130) 
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1. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara Büyükşehir Belediyesiyle ilgili bir 
Danıştay kararına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/286) (2) 

2. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, muhtarların özlük haklarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) (2) 

3. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Başkent Öğretmenevi konaklama ücretine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/288) (2) 

4. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ülkemizdeki ABD askerî varlığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/291) (2) 

5. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Dünya Turizm Fuarında Suriye'nin İskenderun 
ve Antakya'yı kendi sınırları içinde gösteren bir harita dağıttığı iddiasına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) (2) 

6. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, yapı denetim kuruluşlarında pilot 
bölge seçimine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) (1) 

7. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, narenciye bahçelerinin imara açılmasına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/301) (1) 

8. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir'in bazı ilçelerine bağlı köylerde Tahtalı Barajı 
nedeniyle yapılan yıkımların ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/303) (1) 

9. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden farklı inanç 
gruplarına ödenek ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/304) (1) 

10. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin, İstanbul-Bakırköy-Yenimahalle'deki 
yeşil alanın yapılaşmaya açıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/305) (1) 

11. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, verem hastalarının aşı, ilaç ve tedavilerine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/306) (1) 

12. - Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın, Kamu İhale Kanunu uygulamalarında orman 
köylülerinin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) (1) 

13. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, şekerpancarı üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) (1) 

14. - İstanbul Milletvekili Hasan Aydın'ın, okullara asılmak üzere fotoğrafını bastırdığı 
iddialarına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) (1) 

15. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Irak'a asker gönderme konusunda ABD'nin 
Türkiye'yi uyardığı haberlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/315) (1) 

16. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanının 
açıklamalarının piyasalara etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/316) (1) 

17. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Diyanet İşleri Başkanının görevden 
ayrılmasının sebeplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) (1) 

18. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sinop-Boyabat-Kargı-Ankara Karayolu Projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/318) (1) 

19. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sinop Fen Lisesi Projesinin iptal edildiği iddialarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/319) (1) 

20. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Millî Piyango İdaresince Sinop'ta yapılması 
planlanan Fen Lisesi Projesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/320) (1) 

fi) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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21. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Sinop'un sınır ticareti kapsamına alınıp 
alınmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) (1) 

22. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, enerji üretim santrallerinin faaliyetlerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) (1) 

23. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, ABD'nin İskenderun Limanından füze 
sevkiyatı yaptığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/325) (1) 

24. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın, eşinin Avrupa İnsan Haklan Mahkemesine 
başvurusuna ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/326) (1) 

25. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın, Avrupa İnsan Haklan Mahkemesinde Türkiye 
Cumhuriyeti aleyhine dava açtığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/327) (1) 

26. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın. Niğde bağlantılı karayollarının duble yol yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) (1) 

27. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Adana-Niğde-Ankara otoyolunun yapımına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/329) (1) 

28. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Üniversitesinin bölüneceği iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/330) (1) 

29. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, özürlülerin ve sokak çocuklarının sorunlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/332) (1) 

30. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemirin, sosyal güvenlik kurumlarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/333) (1) 

31. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, Tanıtma Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Türkiye'nin 
Turizm Değerleri" adlı yayına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) (1) 

32. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğü personelinin özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/335) (1) 

33. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, pancarda kota uygulamasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

34. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon İlinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/337) (1) 

35. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, sağlık meslek yüksekokulu mezunlarına sınavlara 
başvuru hakkı tanınmadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/338) (1) 

36. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Irak'taki savaşın durdurulması için girişimlerde 
bulunulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/339) (1) 

37. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan İli Göle İlçesi Halk Bankası şubesinin 
kapatılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/342) (1) 

38. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, nişasta bazlı şeker üretim kotalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/343) (1) 

39. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Enez Balıkçı Barınağının düzenlenmesi 
çalışmalarına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) (1) 

40. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, TEKEL'in Samsun'daki tütün alımlarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) (1) 

41. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat-Almus-Akarçay Sulama Projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) (1) 

42. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Turhal SSK Hastanesinin ek bina ihtiyacına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) (1) 
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43. - Denizli Milletvekili V. Haşim Oral'ın, gözlükçülük kurslarına ve sağlık meslek 
yüksekokulu optisyenlik bölümü mezunlarının durumuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/349) (1) 

44. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Samsun'daki mobil santrallerle ilgili yargı kararları 
konusunda Valiliğin uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) (1) 

45. - Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Samsun'daki mobil santrallerde kullanılan yakıta 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/354) (1) 

46. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Antalya-Mersin karayolunun Silifke-Gazipaşa 
bölümüne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) (1) 

47. - Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki'nin, ihale ilanlarının yayımına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/356) (1) 

48. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Irak politikasıyla ilgili basında yer alan 
bazı iddialara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/357) (1) 

49. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, ABD'nin İskenderun'dan Kuzey Irak'a askerî 
sevkiyat yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/358) (1) 

50. - Sinop Milletvekili Engin Altay'ın. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 
yönetim kurullarında AK Parti ilçe başkanlarının görev aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/359) (1) 

51. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara'da Paris Caddesinde güvenlik 
gerekçesiyle yapılan denetime ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

52. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Millî Piyango biletlerinin üzerindeki bir 
değişikliğe ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/361) (1) 

53. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara Kalecik'teki Ruh ve Sinir Hastalıkları 
Hastanesinin ne zaman tamamlanacağına ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/362) (I) 

54. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, salıverilen tutuklu ve hükümlülerin Emniyet 
ve Jandarma Teşkilatlarındaki kayıtlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/363) 

55. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, TEKEL depolarındaki tütünün vasfına ve satış 
fiyatına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/364) 

56. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl'ün, Kiğı ve Yedisu ilçeleri 
arasındaki ulaşım sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/365) 

57. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun. Antalya deniz ulaşımı projelerine 
ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/366) 

58. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, ABD Dışişleri Bakanıyla yaptığı görüşmeye ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/367) 

59. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Mersin-Mut ve Silifke'ye bağlı bazı köylerin 
Göksu Nehrinden sulanması projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/368) 

60. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, turizm sektörünün savaştan etkilenmesine karşı 
alınacak önlemlere ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/369) 

61. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, göçmen kaçakçılığına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/370) 

62. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, DÖSİM'den işçi çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/372) 

63. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, et ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/373) 
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64. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın. Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel 
Müdürlüğüne ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine atanan personele ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/374) 

65. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Maliye 
Bakanlığına bağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375) 

66. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, özelleştirme bedellerinde taksit ertelemesi yapılıp 
yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/376) 

67. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, emekli gece bekçilerinin silah ruhsatı yenileme 
harçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/377) 

68. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın. gemi adamlarının zorunlu sağlık muayenelerine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/378) 

69. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, TEKEL'in özelleştirilmesinin nedenlerine ve 
sonuçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) 

70. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Keşan Devlet Hastanesi inşaatının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) 

71. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Keşan İlçe Kütüphanesi inşaatının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/382) 

72. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde'nin bazı ilçelerindeki karayolu onarım 
ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) 

73. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin 
üniversite giriş sınavındaki mağduriyetlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/384) 

74. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın. Niğde-Bor-Kemerhisar'da kapatılan Ziraat 
Bankasının yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/385) 

75. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik Kitreli Kasabasında yaşanan sel 
felaketinin zararlarının karşılanıp karşılanmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/386) 

76. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın. Niğde İlindeki Nar Vadisinin turizme açılıp 
açılmayacağına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/387) 

77. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın. Niğde-Çiftlik İlçesi Kitreli ve Duvarlı 
kasabalarının elektrik şebekesi yenileme çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) 

78. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın. Niğde-Çiftlik İlçesinde uygulanacak Köy-Kent 
Projesinin iptalinin ne şekilde telafi edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 

79. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik-Kitreli'de tarımsal sulama kuyusu 
çalışmalarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/390) 

80. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik-Azatlı'da baraj veya gölet yapımı 
planlanıp planlanmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/391) 

81. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın. Niğde-Altunhisar'da küçük sanayi sitesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/392) 

82. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik-Kitreli'deki süt inekçiliği projesine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/393) 

83. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in Sağlık Yüksek Okulları mezunlarının atamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/394) 
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84. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in İzmir İlindeki depremde hasar gören yerlerin afet 
kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

85. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotermal ısıtma sistemine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

86. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Balçova jeotermal merkezi ısıtma sisteminin 
yapımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397) 

87. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in. Balçova jeotermal ısıtma sisteminin maliyetine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 

88. - Denizli Milletvekili V. Haşim Oral'ın, Denizli'nin bazı ilçelerindeki tütün ve anason 
üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/399) 

89. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, RTÜK'ün yapacağı frekans 
ihalesinde istenen Ulusal Güvenlik Belgesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) 

90. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, orman yangınlarının takibine ve orman 
çalışanlarının özlük haklarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) 

91. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, BAG-KUR primlerinde yapılan artışa ve prim 
borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/402) 

92. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, özelleştirilen kuruluşlardaki özürlü işçilerin 
durumuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/403) 

93. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çamardı karayoluna ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/404) 

94. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, emekli maaşlarının aylık olarak ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/405) 

95. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlinde ve Çamardı İlçesinde ağaçlandırma 
çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/406) 

96. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, RTÜK'ün görev süresi biten üyelerinin yerine ne 
zaman yeni üyelerin seçileceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/407) 

97. - Denizli Milletvekili V. Haşim Oral'ın, İrak Savaşı ve ABD'nin malî yardımına ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/408) 

98. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun. petrol sondaj makinelerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/409) 

99. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, orman alanlarının değerlendirilmesi ve gelirlerinin 
artırılması projelerine ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/410) 

100. - Antalya Milletvekili Atilla Emek'in, Manavgat Devlet Hastanesinin bazı ihtiyaçlarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 

101. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Bozyazı İlçe Millî Eğitim Müdürünün 
tayinine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/413) 

102. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Sağlık Yüksek Okulu mezunlarının atamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) 

103. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Tarsus-Çamlıyayla köprü ve yol ihalesinin iptal 
edilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/415) 

104. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, İmar Kanununa göre umumi hizmete ayrılan 
alanlarda cemevlerine yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/417) 

105. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) 

106. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, SSK hastanelerindeki bazı uygulamalara ve 
sözleşmeli personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 
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107. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin. SSK hastanelerinde çalışan sözleşmeli 
personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

108. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, basında yer alan kamu bankaları genel 
müdürlerinin maaşlarıyla ilgili habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/422) 

109. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, Millî Saraylar Daire Başkanlığında çalışan geçici 
işçilerin sözleşmelerinin yenilenmemesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/424) 

110. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Kerkük'teki Türkmen ve Arapların 
güvenliklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/425) 

111. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun. Türkiye'nin Yunanistan politikasına ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/426) 

112. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun. lise son sınıf öğrencilerinin üniversiteye 
hazırlanma amacıyla rapor almalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/427) 

113. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun. ülkemizdeki yabancı askerî üslerin denetimine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/428) 

114. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Fransa'da soykırımı temsil ettiği iddia edilen 
bir anıtın açılışı karşısında Türkiye'nin tavrına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/429) 

115. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, 4325 sayılı teşvikle ilgili Kanunun 
süresinin sona ermesi nedeniyle yeni bir uygulama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/430) 

116. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, İzmir-Bornova Yakaköy'dcki orman 
arazileriyle ilgili uygulamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/431) 

117. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un yaş haddinden emekliye sevk edilen doktorlar 
nedeniyle İzmir'deki hastanelerdeki doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önereesi 
(6/432) 

118. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in turizm işletmelerinin KOBİ kapsamına 
alınıp alınmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/433) 

119. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemirin, İzmir-Karşıyaka İlçesinin SSK hastanesi 
ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/434) 

120. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemirin, ek göstergesi olmayan ve bir derece verilmesi 
uygulamasından faydalanamayan memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/435) 

121. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcf nın, Türkçe konusunda yayımlanan bir genelgeye 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 

122. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in. isteğe bağlı sigortalıların prim borçlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/437) 

123. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, sars hastalığına karşı alınan önlemlere ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 

124. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin. bazı sağlık uygulamalarının bedellerinin kamu 
kurumlarınca karşılanabilmesi için sağlık kurulu raporu istenmesine ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/439) 

125. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in. hububat taban fiyatlarının 
açıklanmasına ve TMO'nun yapacağı alımlara ilişkin Tarım ve Kövişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/440) 

126. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa Devlet Hastanesi inşaatına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/441) 
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127. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, şerbetçiotu üreticilerinin desteklenmesine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/442) 

128. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlinin doğalgaz dağıtım kapsamına alınıp 
alınmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/444) 

129. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Ulukışla Kasabasının süt 
inekçiliği projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/445) 

130. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın. Niğde-Bor'da sanat evi ve müze olarak 
kullanılacak tarihi ev projelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/446) 

131. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır'daki yeni telefon santrallerinin 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 

132. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, yapılan atamalara ve personelle ilgili bazı 
iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/448) 

133. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, dış temsilciliklere gönderilen bir genelgeye ilişkin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/449) 

134. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Dinar Devlet Hastanesinin ambulans ihtiyacına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/452) 

135. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, Almanya'nın bir eyaletinde vatandaşlığa geçecek 
Türkler için yapılacak uygulamaya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/453) 

136. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, üretimdeki girdi fiyatlarının artmasının 
üretim ve istihdama etkisine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) 

137. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın. Bursa İlinde yapılan bazı atamalara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

138. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in. Diyarbakır-Ergani'deki Çayönü antik 
yerleşim birimindeki kazı çalışmalarının ne zaman başlatılacağına ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 

139. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, beyin göçüne ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/459) 

140. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonundan burs alan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/460) 

141. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in. İğdır Kâzım Karabekir Tarım İşletmesinin 
düşük kapasitede çalıştırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/462) 

142. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun. ülkemizdeki hidroelektrik santrallerine ve 
elektrik üretimine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) 

143. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, özelleştirme aşamasındaki Taşucu SEKA 
Akdeniz İşletmesinde çalışan personele ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/464) 

144. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, basında çıkan öğretmenevleriyle ilgili bazı 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

145. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, yurtdışında bulunan Sivas olayı sanıklarının 
iadesiyle ilgili girişimde bulunulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/467) 

146. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcf nın, Kurum İdare Kurulu kararlarının uygulanıp 
uygulanmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) 

147. - Eskişehir Milletvekili Fahri KeskinMn, Tıpta Uzmanlık Sınavına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 
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148. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Emniyet Amirliği binası 
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 

149. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Hükümet Konağı 
inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/472) 

150. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın. Niğde Kültür Merkezi inşaatının ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/473) 

151. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin PTT ve TELEKOM 
binası ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/474) 

152. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin spor salonu ihtiyacına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/475) 

153. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın. Niğde-Çiftlik İlçesinin okul ve derslik ihtiyacına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

154. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesinin Öğretmenevi ve Halk 
Eğitim Merkezi ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) 

155. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi 
inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/478) 

156. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün. Muğla-Milas'da Sarıçay üzerindeki yıkılan 
köprünün ne zaman yapılacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/479) 

157. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yem destekleme primlerine ve hayvancılığın 
desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

158. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, sekiz yıllık eğitim için alınan vergi ve katkı 
payı miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/481) 

159. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, dökme zeytinyağı ihracatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) 

160. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, seracılığın desteklenmesi ile tohum ithali ve 
üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/483) 

161. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, BAG-KUR ve SSK prim borçları için ödeme 
kolaylığı sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/484) 

162. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Ortadoğu ve Arap ülkelerinde çalışan Türk 
vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/485) 

163. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, yoksul öğrencilerin özel okullarda 
okutulması çalışmalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/486) 

164. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir yakınının atanmasına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/487) 

165. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir yakınının atanmasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/488) 

166. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/489) 

167. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, kardeşinin atamasına ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/490) 

168. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir milletvekili eşinin bulunduğu göreve ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/491) 

169. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/492) 
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170. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde teftiş yapan 
mülkiye başmüfettişlerinin halen bulundukları göreve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/493) 

171. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/494) 

172. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun. bazı atamalara ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) 

173. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/496) 

174. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/497) 

175. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı şahısların atamalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/498) 

176. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun. bazı atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 

177. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesinin 
bazı bölümlerinden mezun olanların istihdam sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/501) 

178. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Gebere Barajından yapılan sulamadaki 
ücret tarifesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

179. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, yakınlarının yetişememesi nedeniyle THY uçağının 
kalkışının geciktirildiği şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/503) 

180. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Millî Piyango İdaresinin özelleştirme kapsamına 
alınmasının nedenlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/504) 

181. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Millî Piyango İdaresinin özelleştirilmesine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

182. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, SARS hastalığına karşı ithalata yönelik 
önlem alınıp alınmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) 

183. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan'ın. Ilıca-Ekinözü ve Ilıca-Suçatı 
yollarında asfaltlama çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/510) 

184. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan'ın, Kahramanmaraş organize sanayi 
bölgesinin serbest bölgeye dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/511) 

185. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, THY sabah seferlerinde dağıtılan 
gazetelere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/512) 

186. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Aralık 2001- Aralık 2002 tarihleri 
arasındaki TRT yayınlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) 

187. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun. Adıyaman'daki organize sanayi bölgesi ve 
bazı küçük sanayi siteleriyle ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/514) 

188. - Tokat Milletvekili Resul Tosun'un, SSK ve BAĞ-KUR'luların askerlik 
borçlanmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/515) 

189. - Tokat Milletvekili Resul Tosun'un, din kültürü dersi öğretmenlerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 
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190. - Tokat Milletvekili Resul Tosun'un, tarihi çinilerin envanterine ve korunmasına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/517) 

191. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, özelleştirme kapsamındaki Sarıkamış Ayakkabı 
Fabrikasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

192. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Salihli Devlet Hastanesi ek binasının ne zaman 
hizmete gireceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

193. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli'deki bazı okul inşaatlarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) 

194. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, Antalya'ya doğalgaz verilip verilmeyeceğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) 

195. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Seferihisar'daki depremzedelere yapılacak 
yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/527) 

196. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, özelleştirme sonucu işten çıkarılan işçilerin 
durumlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) 

197. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, özelleştirme sonucu işini kaybeden işçilerin 
istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/529) 

198. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/530) 

199. - İzmir Milletvekili Enver Öktern'in ulacımla ilgili ~ro:e!ere i!i°kir. Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/531) 

200. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sayısal loto sisteminin bakım ve 
onarım ücretine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/532) 

201. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen 
Hazine Garantilerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 

202. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir'in Konak İlçesindeki bazı mahallelerde 
heyelan tehlikesine karşı alınan önlemlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/534) 

203. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Süper Ligdeki şike ve teşvik primi iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/535) 

204. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Çüngüş-Yeniköy'e ziraat 
teknisyeni atanıp atanmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/536) 

205. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, tohum üretimi ve ıslahına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/537) 

206. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, sağlık meslek lisesi mezunlarının istihdam sorununa 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/540) 

207. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde ve Nevşehir TEDAŞ müdürlüklerinin borç 
taksitlendirmedeki farklı uygulamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/541) 

208. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde, Nevşehir ve Aksaray illerindeki çiftçilerin 
elektrik borçlarının taksitlendirilmesi için çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/542) 

209. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, esnafın Halk Bankasından kullandığı kredinin 
faiz oranlarının düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/543) 

210. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, hizmet sınıflarına göre memur emeklilerinin 
özlük haklarındaki farklılığa ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/544) 
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211. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, memurların ilaç katkı payında indirim yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/545) 

212. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın. Niğde'de atıl haldeki ELSAN A.Ş.'ne ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) 

213. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabasındaki yol ve 
sulama suyu kanal çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/547) 

214. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki özelleştirilen Nimsa A.Ş.'ye 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/548) 

215. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, yetiştirme yurtlarında barınan çocuklardan 
ilköğretimi bitiremeyenlerin istihdam sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/549) 

216. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Devlet Hastanesinin iç onarım ve bahçe 
düzenleme ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 

217. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabasına çok 
programlı lise yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/551) 

218. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabası gölet 
projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) 

219. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün. KPSS sınavına öğretmenlik dışındaki meslek 
gruplarının alınmamasının sebeplerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/553) 

220. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, Cezayir'deki deprem nedeniyle internet 
hizmetlerinin aksamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/554) 

221. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın. Nazım Hikmet'in bir şiirinin ders kitabından 
çıkarıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/555) 

222. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in. Eurovision Şarkı Yarışmasının gelecek yıl Selçuk-
Efes'te yapılması için çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/556) 

223. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Misli Ovası sulama kuyularının ruhsat 
işlemine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

224. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın. bilgisayar mühendislerinin öğretmenlikte 
değerlendirilmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/558) 

225. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, SSK hastanelerindeki sözleşmeli personele 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/559) 

226. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, isteğe bağlı sigortalıların prim artışlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/560) 

227. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, prim borcu olan BAG-KUR'luların sağlık 
yardımından yararlanamamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/561) 

228. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, isteğe bağlı BAG-KUR sigortalılarının sağlık 
yardımı alamamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/562) 

229. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Devlete ait şeker fabrikalarında memurlara yemek 
verilmemesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/563) 

230. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi 
Projesinin kredi ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/564) 
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231. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, doğalgaza yapılan zamma ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/565) 

232. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, orman yangınlarını söndürmede kullanılacak uçak ve 
helikopterlerin kiralama ihalelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/566) 

233. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, bazı emekli bakan ve üst düzey bürokratlara araç 
ve personel tahsisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

234. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Kilis-Elbeyli Kaymakamlığının düzenlediği 
bir panele ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 

235. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, tütün alımlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 

236. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, Vatikan Büyükelçiliğince İstanbul Fener Rum 
Patriği için kullanılan bir sıfatın düzeltilmesi için uyarı yapılıp yapılmadığına ilişkin Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/570) 

237. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, bir konferanstaki konuşması sırasında yaşanan bir 
olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/571) 

238. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, sağlık harcamalarına ve KDV tahsilatına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

239. - İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya'nın, Anadolu Liseleri ve Fen Liseleri Sınavı soru 
kitapçığındaki bir soruna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 

240. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla arası ray-bus seferlerine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/574) 

241. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Emen Ovası ıslah çalışmalarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/575) 

242. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Üçkapılı-Çamardı yolunun asfalt 
sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

243. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Diyarbakır'da görevli bazı öğretmenler 
hakkındaki soruşturma iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

244. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Ünlendi Barajı Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

245. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Başbakan'ın bir konuşmasındaki protestocunun 
sorgulanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/579) 

246. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, kurum değiştiren personele ve müftü atamalarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/580) 

247. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, Diyanet İşleri Başkanlığından başka kurumlara 
geçiş yapan personele ve RTÜK'e başka kurumlardan geçen personele ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/581) 

248. - İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu'nun, sağlık meslek liselerine İlahiyat Fakültesi 
mezunu idareci atandığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/582) 

249. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Nevşehir karayolunun bölünmüş yol 
programına alınıp alınmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/583) 

250. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, yönetici atamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/585) 

251. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars TELEKOM abonelerinin borçlarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) 
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252. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Türkiye Çevre Düzeni Planına ilişkin Çevre ve 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 

253. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük-Yenice İlçesindeki 
öğrencilerin yemek ödeneğinin kesildiği iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/588) 

254. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın. Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki 
bir heykelin Burdur'da sergilenip sergilenmeyeceğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/589) 

255. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur Belediyesinin çöp döküm alanına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/590) 

256. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Tunceli'deki kişi başına gayri safi millî hasıla 
miktarının nasıl belirlendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/591) 

257. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Ankara-Evren-Eti Holding İlköğretim 
Okulu binasının fiziki şartlarının yetersizliğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/592) 

258. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) 

259. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun. 2000-2002 yılları arasında araç dağıtımı 
yapılıp yapılmadığına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/594) 

260. - Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu'nun, Marmara, Düzce ve Pülümür depremlerinde 
yıkılan kamu binalarının sorumluları hakkında yapılan işlemlere ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/595) 

261. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, LPG'li araçların taşıt vergisine ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

262. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa-Osmangazi Belediyesi mücavir 
alanından çıkarılan köylerin SİT alanı içinde olup olmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/598) 

263. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa-Osmangazi Belediyesi mücavir 
alanından çıkarılan köylerdeki kaçak yapılara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/599) 

264. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, hemofili hastalarının tedavisinde kullanılan bir 
kan ürününün ithal edilip edilmediğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

265. - İstanbul Milletvekili İsmet Atalay'ın, 22 nci Dönemdeki milletvekili 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki istemlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanından sözlü soru önergesi (6/601) 

266. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ormanların korunması ile kuraklık ve 
erozyonla mücadele amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/602) 

267. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adana Büyükşehir Belediyesi çöplerinin 
Yüreğir İlçesinde oluşturduğu soruna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 

268. - Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, Yozgat'ta kuraklıktan zarar gören çiftçilerin 
durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) 

269. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara'da bir köprülü kavşak inşaatında 
meydana gelen göçüğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 

270. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Dicle İlçesi çiftçilerine 
doğrudan gelir desteği ve mazot paralarının ne zaman ödeneceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) 
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271. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, hidrojen ve borun enerjide ve sanayide 
kullanımına yönelik çalışmalar yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/608) 

272. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Ankara İlindeki köpek barınaklarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 

273. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, kültür merkezlerinin devredileceği haberlerine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/610) 

274. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, işsizliğe karşı alınan önlemlere ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/611) 

275. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Sayıştay denetimi dışında kalan karayolu ihalelerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/612) 

276. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Alanya-Dimçayı-Kargacık arasında bölünmüş 
yol yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/613) 

277. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın. Antalya-Gazipaşa İlçesinin İç Anadoluya 
karayolu bağlantısının sağlanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/614) 

278. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Patara-Kalkan arasındaki karayolunun 
genişletilmesi ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) 

279. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, zabıtaların silah ihtiyacına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

280. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Manavgat'ta görevli trafik ekiplerinin benzin 
ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) 

281. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, yaz aylarında nüfusu artan ilçelerin güvenlik ve 
yönetim hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) 

282. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın. İzmir-Foça'daki kazı çalışmalarının durdu
rulmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/619) 

283. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'a doğalgaz verilip verilmeyeceğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

284. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Türkgözü sınır kapısından mazot ithalatına ve 
Aktaş sınır kapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/621) 

285. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın. Marmaris'teki bir ilköğretim okulunda yapılan teftişe 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) 

286. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman İlindeki belediyelere 
gönderilen ödenek miktarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/623) 

287. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) 

288. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek"in, özelleştirilen KİT'lere ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) 

289. - İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un. tütün alımındaki açık artırma usulüne ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

290. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, yolsuzlukların önlenmesi için alınması gereken 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) 

291. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir çevre yolu projesine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/629) 

292. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, bölgesel elektrik fıyatlandırmasının 
üretim üzerindeki etkilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/630) 
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293. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemirin, İzmir-Menemen İlçesinin hastane ve sağlık 
personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/631) 

294. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlindeki ilköğretim okullarında derslik 
başına düşen öğrenci sayısının azaltılması için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

295. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, elektrikte bölgesel fiyatlandırmanın 
doğuracağı sonuçlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/633) 

296. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur-Bucak-Kızılkaya Beldesindeki 
Ziraat Bankası şubesinin kapatılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/634) 

297. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlinin kadın hastalıkları ve 
doğum hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/635) 

298. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, kamu çalışanlarının maaş ve ücretlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) 

299. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın. Burdur Gölündeki kirliliğin giderilmesi 
için yapılacak çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) 

300. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın. doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/638) 

301. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun. Halkbank'ın özelleştirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/639) 

302. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde'de doğrudan gelir desteği ödemelerinin ne 
zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

303. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'da hayvancılığı teşvik 
çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/642) 

304. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, THY uçaklarındaki bazı hizmetlere ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/643) 

305. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın. Burdur Organize Sanayi Bölgesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

306. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun. yabancı şirketlerin Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'daki petrol arama faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/645) 

307. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ilaçta klinik paketlemeye gidilip 
gidilmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) 

308. - Sivas Milletvekili Nurettin Sözen'in, iş akitleri feshedilen DİV-HAN Demir Madeni 
çalışanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/647) 

309. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın'ın, Zonguldak-Devrek bölünmüş yol projesine ve 
Zonguldak-Ereğli yolundaki çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/648) 

310. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in. emniyet mensuplarına ödenmekte olan dikiş 
paralarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

311.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlinde demiryolunun yer altına alınması ve 
metro yapımı konusunda bir çalışma olup olmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/650) 

312. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, petrol aramalarında gerekli derinliğe inilmediği 
iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/651) 

313. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, ABD'nin Kuzey İrak'ta bölücü terör örgütüne 
destek verdiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 
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314. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürünün 
atanması ve görevden alınmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/653) 

315. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantılarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/654) 

316. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun. Hükümet Programındaki bazı taahhütlere 
yönelik çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/655) 

317. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bölgesel sanayiin iyileştirilmesi çalışmalarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/656) 

318. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan yatırımcılarla 
ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/657) 

319. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun. Hükümet Programında yer alan büyük sanayi 
kuruluşlarının dış piyasalara açılmasının teşvik edilmesi çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) 

320. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sanayinin yeniden 
yapılandırılması çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/659) 

321. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sanayi 
bölgeleriyle ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/660) 

322. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan imalat 
sanayiiyle ilgili çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/661) 

323. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Devlet İstatistik Enstitüsünün bir araştırmasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/662) 

324. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, bazı Devlet üretme çiftliklerinin kiralanmasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

325. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Başbakanlık Konutu ile Başbakanlık Merkez 
Binasında tadilat ve tamirat yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/664) 

326. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Diyanet Takvimi İhalesine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/665) 

327. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği 
korosundaki sanatçı kadrosuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 

328. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Nilüfer Barajı projesine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

329. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan çevre 
konularında sosyal refah ağırlıklı çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/668) 

330. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan 
gecekondularda yaşayanlara ucuz konut üretileceği ifadesine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) 

331. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sağlıksız şehirleşmeye 
karşı yapılan çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/670) 

332. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan doğal afetlere 
yönelik tedbirlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) 

333. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan bölgesel 
kalkınmaya yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi(6/672) 

334. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun. Hükümet Programında yer alan turizm 
potansiyelini geliştirmeye yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/673) 
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335. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu"nun, Hükümet Programında yer alan kültür 
politikalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

336. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu*nun, Hükümet Programında yer alan şehirlerin 
altyapı çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/675) 

337. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sosyal 
güvenlik politikalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/676) 

338. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun. Hükümet Programında yer alan genç nüfusa 
yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/677) 

339. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun. Hükümet Programında yer alan kamu personel 
rejimine yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/678) 

340. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan sağlık 
alanındaki çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

341. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan kültürel mirası 
koruma çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/680) 

342. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan turizmde 
tanıtma projelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/681) 

343. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan eğitim ve 
öğrenimle ilgili bazı ifadelere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) 

344. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Hükümet Programında yer alan eğitimde yeniden 
yapılanmaya dönük çalışmalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/683) 

345. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim 
Fakültesi inşaatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/684) 

346. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Gazi Üniversitesi Kastamonu Fen-
Edebiyat Fakültesi binasının ödenek ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/685) 

347. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, İnebolu Limanının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/686) 

348. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in. Tekel Şanlıurfa Suma Fabrikasının 
kapatılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/687) 

349. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in. üniversitelerin öğretim kadrolarına 
atama yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/688) 

350. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Denizcilik Müsteşarlığında bazı çalışanların işine son 
verildiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

351. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İ •'.mir in Güzelbahçe İlçesine alınan ambulansla 
ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

352. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, SSK hastane ve dispanserlerindeki kantin. 
kafeterya ve çay ocaklarının özelleştirilip özelleştirilmeyeceğine ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

353. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, eczacıların kamu kurum ve kuruluşlarından ilaç 
bedellerini zamanında tahsil edebilmeleri için bir çalışma olup olmadığına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) 

354. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, İstanbul-Edirne karayolundaki yol hizmetlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/693) 

355. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
yönetim kadrolarında yapılan değişikliklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/694) 

356. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Adana Adlî Tıp Kurumunun yerinin değiştirilip 
değiştirilmeyeceğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/695) 
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357. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'm, öğretim programından iki yabancı dilin çıkarıldığı 
iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/696) 

358. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir"in, tüplügaz sektöründeki dağıtım payları ile yergi 
oranına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/697) 

359. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

360. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun. Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/700) 

361. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, eczanelerin kamu kurum ve kuruluşlarından 
ilaç bedeli alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/701) 

362. - M anisa Milletvekili Nuri Çilingir in, Manisa'nın Salihli İlçesinde yanan orman 
alanlarının ağaçlandırılmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

363. - Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon'daki bir kavşak inşaatına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/703) 

364. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, organize sanayi bölgelerindeki elektrik ve 
yatırım indirimlerinin kaldırılmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/704) 

365. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, iki ilköğretim müfettişiyle ilgili 
iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

366. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemirin, İzmir İlindeki okulların elektrik borçlarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) 

367. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, taşınmaz tarihî eserlerin çevresinde koruma alan
ları oluşturulmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/709) 

368. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, İzmir'in Güzelbahçe İlçesinde hizmete giren 
ambulansla ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/710) 

369. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, hastalıkları nedeniyle sözleşmeleri 
feshedilen uzman çavuşların durumuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/711) 

370. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in. kredi kartı faiz oranlarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) 

371. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in. Mersin Devlet Hastanesi çalışanlarının 
ödenmeyen döner sermaye ücretlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/713) 

372. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in. işçi ve memur emeklilerinin maaşlarında artış 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) 

373. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, gazilerin yaşam standartlarını yükseltmek için 
alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/715) 

374. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Yapı-Yol Sendikasına üye bazı çalışanların 
görev yerlerindeki değişikliğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

375. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün. Çorlu Havaalanının etkin kullanımı için 
alınacak önlemlere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/717) 

376. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, kamu kurum ve kuruluşlarındaki sözleşmeli 
avukatlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/718) 

377. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, AB limanlarındaki Türk gemilerinin eksikliklerinin 
tamamlanması için ne gibi önlemler alındığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/719) 

378. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır'a doğalgaz verilip verilmeyeceğine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) 
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379. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingirin. 2003 yılı yaş üzüm ihracat teşvikinin ne zaman 
verileceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) 

380. - İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, Bağdat Büyükelçisinin Irak'a asker gönderil
mesiyle ilgili raporuna ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/722) 

381. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Topluma Kazandırma Kanunundan yararlanmak 
için başvuranlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) 

382. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Yeni Hamam'ın restorasyonuna 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/724) 

383. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Öküz Mehmet Paşa 
Kervan saray f nın restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) 

384. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Sungurbey Bedesteni'nin 
restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/726) 

385. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Kalesi'nin restorasyonuna ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/727) 

386. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, gazi aylıklarında iyileştirme yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/728) 

387. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Yakacık Kasabası hayvancılık 
projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) 

388. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, Ankara Kulübüne malî destek verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) 

389. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, şeker fabrikaları işçilerinin çalıştırılmasındaki 
farklılıklara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/731) 

390. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, işçi emeklilerinin maaşlarında artış yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) 

391. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Maden Köyü Bolkardağı Maden 
İşletmesinin tekrar faaliyete geçirilip geçirilmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 

392. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, beden eğitimi branşındaki öğretmen adayı 
fazlasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) 

393. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Yakacık Kasabasında lise 
açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) 

394. - Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Halk Bankasının piyasa yapıcısı bankalar arasına 
alınmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/736) 

395. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Ko;yiğitMn, besicilere destekleme primi ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/737) 

396. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in. Ziraat ve Halk Bankalarının yeni yönetimine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) 

397. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, okullarda alınan kayıt paralarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) 

398. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, elma ithalatının yerli üreticiye etkisine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) 

399. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Türk Lirasının ABD Doları karşısındaki 
değerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/741) 

400. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-UIukışla Porsuk göleti sulama kanallarının 
ne zaman yapılacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

- 3 1 - 13 ÜNCÜ BİRLEŞİM 



7 - S O Z L U SORULAR 

401. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın. İstanbul-Sultanbeyli İlçesindeki yapıların ruhsat 
durumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

402. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in. ABD'den sağlanan kredinin koşulla sağlandığı 
iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/744) 

403. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in. devlet alacaklarına uygulanan gecikme 
faiz oranının indirilip indirilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/745) 

404. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, kredi kartı borçlarına uygulanan bileşik 
faiz oranına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/746) 

405. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, basında yer alan bir tarım projesine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/747) 

406. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adıyaman, Hakkâri ve Antalya'daki bazı tarihî 
eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/748) 

407. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın. ihracatçıyı teşvik amaçlı önlemler ve 
döviz kuruna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) 

408. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, belediyelere ayrılan yardım miktarındaki 
farklılıkların nedenlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

409. - Ankara Milletvekili Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu'nun. BDDK tarafından el konulan 
bankalara ve mevduat sahiplerinin alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/751) 

410. - Ankara Milletvekili Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu'nun, futbol karşılaşmalarında yaşanan 
olaylara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/752) 

4 1 1 . - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, belediyelere yapılan parasal yardıma 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

412. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, pancar üretimindeki kota 
uygulamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

413. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'ya bağlı bazı ilçe ve köylerin 
altyapı gereksinimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/756) 

414. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in. tıpta üst ihtisas sınavının ÖSYM tarafından yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/757) 

415. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars-Arpaçay II. Etap Cazibe Sulaması Projesi için 
2004 bütçesine ödenek konulup konulmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/758) 

416. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars-Selim Bayburt Barajı için 2004 bütçesine 
ödenek konulup konulmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/759) 

417. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Devlet Hastanesi inşaatı için 2004 bütçesine 
ödenek konulup konulmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) 

418. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in. Kars-Digor-Şirinköy Göleti Projesi için 2004 
bütçesine ödenek konulup konulmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/761) 

419. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in. işyerinin sigorta bildirim zorunluluğu ile ilgili yeni 
bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/762) 

420. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, THY*na ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/763) 

421. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya Oba Çayı ıslahının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 
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422. - Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, BAG-KUR sigortalılarının borçlarının yeniden 
yapılandırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

423. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya"nın, bazı imamların İTÜ Rektörü ve YÖK 
Başkanı hakkında verdikleri demeçlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 

424. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, F-16 uçaklarına takılacak elektronik karşı 
önlem sistemlerinin transferinin ABD tarafından yasaklandığı iddiasına ilişkin Millî Savunma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/767) 

425. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İmarbank'taki yolsuzluk iddiaları nedeniyle 
aranan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

426. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, okullardaki kötü alışkanlıklarla ilgili olarak 
istatistiki çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 

427. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, TMO Şanlıurfa-Bozova ve 
Ceylanpınar Ajans müdürlüklerinin kapatılacağı iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/770) 

428. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Harran Ovasında çoraklaşmayı önleme 
çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

429. - Tokat Milletvekili Feramuz Şahin'in, Bakanlığa bağlı döner sermayeden sağlık 
personeline yapılan ek ödeme matrahlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) 

430. - Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne İlinin elektrik alt yapısının yenileme 
programına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

431. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, orman yangınlarını ve erozyonu önleme 
çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/774) 

432. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlinin kültürel yapısına ve Kuş Cennetine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

433. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükkaşık'ın, Orhaneli Çayı Güzergâh Değişimi ve Yeni 
Bor Konsantratör Tesisi projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/776) 

434. - İstanbul Milletvekili İsmet Atalay'ın. ek motorlu taşıtlar vergisine ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

435. - İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, iptal edilen bir sınav için yatırılan ücrete ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/778) 

436. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun'un, ABD Ankara Büyükelçisiyle ilgili basında 
yer alan iddiaya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/779) 

437. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa-Mardin-Cizre-Habur sınır 
kapısı yönünde duble yol yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/780) 

438. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, KPSS sonuç listelerinin sağlıklı olmadığı 
iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/781) 

439. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın milletvekili lojmanları ile kamp, sosyal tesis ve 
lokallerin satışına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) 

440. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, alternatif turizme yönelik çalışmalara 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) 

441. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'yı ilçelerine bağlayan 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) 

442. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'nın okul ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 
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443. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Organize Hayvancılığı Geliştirme 
Bölgesi Projesi uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/786) 

444. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Taşköprü-Karadere Barajının ne zaman 
bitirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/787) 

445. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, otomotiv ürünlerindeki ÖTV artışına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/788) 

446. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, emekli aylıklarında artış yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/789) 

447. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nm, Eğitim Fakültesi mezunlarının sınıf 
öğretmenliği haklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

448. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, TBMM'deki bir kapalı oturumun tutanaklarını 
istediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/791) 

449. - Antalya Milletvekili Osman Özcan*ın, Antalya İlindeki Gündoğmuş-Topraktepe 
yolunun genişletilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/792) 

450. - Antalya Milletvekili Osman Özcan"ın, Antalya-Gündoğmuş-Ümitli Köyünün içme 
suyu sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) 

451. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in, öğretmenevlerinin özelleştirme 
kapsamına alınmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) 

452. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, özelleştirilen KİT'lerin çalışanlarından kamuda işe 
yerleştirilemeyenlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/795) 

453. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Konut Edindirme Yardımı Fonunun tasfiye sürecine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) 

454. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Ankara-Kızılay Meydanı ve Atatürk 
Bulvarındaki yeni trafik düzenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/797) 

455. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, üreticinin elinde kalan tütünün alımında TEKEL'in 
uyguladığı fiyata ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/798) 

456. - Edirne Milletvekili Rasım Çakırın, Edirne İlinin ekonomik canlılığının artırılması için 
ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/799) 

457. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu*nun, keçiboynuzu üreticilerinin 
sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/800) 

458. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Manavgat Çayı suyunun dışarıya 
pazarlanmasına ve Manavgat Yat Limanı projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/801) 

459. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Manavgat'a yeni bir arıtma tesisi 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/802) 

460. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, silah ruhsatlarına ve suç işlemede kullanılan 
silahlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) 

461. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, yerli ateşli silah üretimine ve satışına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/804) 

462. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
kurullarının çalışmalarına ve Samsun'daki sit alanlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/805) 

463. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm, sperm ve yumurta transferi yasağına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/806) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. X- 19.6.1994 Tarih ve 544 Sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname; Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, 
Enerji. Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/224, 
1/361) (S. Sayısı : 272) (Dağıtma tarihi: 31.10.2003) 

2. - Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev 
ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı: 146) 
(Dağıtma tarihi: 2.6.2003) 

3. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152) (Dağıtma tarihi: 9.6.2003) 

4. X- Akdeniz'de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Bertarafından 
Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/406) (S. Sayısı: 94'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 4.7.2003) 

5. X- Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/285) (S. Sayısı: 211) 
(Dağıtma tarihi: 4.7.2003) 

6. X- Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Kültür Merkezleri Kurulması ve 
Bu Merkezlerin Faaliyeti Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/537) 
(S. Sayısı: 212) (Dağıtma tarihi: 7.7.2003) 

7. X- Batı Avrupa Birliği. Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Görevlilerin Statüsü 
Hakkında Anlaşmanın, Türkiye Tarafından Batı Avrupa Silahlanma Örgütü Faaliyetleri ile İlgili 
Olarak Uygulanması ve Buna İlişkin Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/379) (S. Sayısı: 216) (Dağıtma tarihi: 
14.7.2003) 

8. X- Birleşmiş Milletler Hazır Barış Gücü Düzenlemeleri Sistemine Katkılar Hakkında 
Türkiye Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Arasında Ortak Niyet Beyanının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/429) (S. Sayısı: 217) 
(Dağıtma tarihi: 14.7.2003) 

9. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/447) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi: 14.7.2003) 

10. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Arasında Karşılıklı Kalite Güvence Hizmetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/476) (S. Sayısı: 219) 
(Dağıtma tarihi: 14.7.2003) 

11. X- Kuzey Atlantik Antlaşmasına Romanyanın Katılımına İlişkin Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/614) 
(S. Sayısı: 227) (Dağıtma tarihi: 21.7.2003) 

12. X- Kuzey Atlantik Antlaşmasına Slovenya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/616) (S. Sayısı: 229) (Dağıtma tarihi: 21.7.2003) 

13. X- Kuzey Atlantik Antlaşmasına Letonya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/617) " (S. Sayısı: 230) (Dağıtma tarihi: 21.7.2003) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN PIGER İŞLER 
14. X- Kuzey Atlantik Antlaşmasına Litvanya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin 

Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/618) (S. Sayısı: 231) (Dağıtma tarihi: 21.7.2003) 

15. X- Kuzey Atlantik Antlaşmasına Slovak Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/619) 
(S. Sayısı: 232) (Dağıtma tarihi: 21.7.2003) 

16. X- Kuzey Atlantik Antlaşmasına Estonya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/620) 
(S. Sayısı: 233) (Dağıtma tarihi: 21.7.2003) 

17. X- Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Haklan ve İnsan Haysiyetinin 
Korunması Sözleşmesi : İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık. Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/469) (S. Sayısı: 238) (Dağıtma tarihi: 23.7.2003)' 

18. X- Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Doğal Afetlere Karşı 
Türk-Yunan Ortak Görev Gücü Kurulmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık. İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/484) (S. Sayısı: 239) (Dağıtma tarihi: 23.7.2003) 

19. X- Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/493) (S. Sayısı: 240) (Dağıtma tarihi: 23.7.2003) 

20. X- İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/596) (S. Sayısı: 241) (Dağıtma tarihi: 23.7.2003) 

21. X- İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/597) (S. Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi: 23.7.2003) 

22. X- Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Türkiye-Yunanistan 
Gaz Bağlantısının Gerçekleştirilmesi ve Türkiye Cumhuriyetinden Yunanistan Cumhuriyetine 
Doğal Gaz Arzına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/601) (S. Sayısı: 243) (Dağıtma tarihi: 23.7.2003) 

23. X- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kebek Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik 
Konusunda Mutabakatın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/598) (S. Sayısı: 251) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) 

24. X - Avrasya Posta Birliği Kuruluş Yasasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/435) (S. Sayısı : 258) (Dağıtma tarihi : 31.7.2003) 

25. X - Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Altıncı Ek Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/475) (S. Sayısı : 259) (Dağıtma tarihi : 31.7.2003) 

26. X - Otobüs ve Otokarlarla Uluslararası Arızi Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/510) (S. Sayısı: 260) (Dağıtma tarihi : 31.7.2003) 

27. X - Merkezi ve Doğu Avrupa İçin Bölgesel Çevre Merkezi Şartının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/590) 
(S". Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi : 31.7.2003) 
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8 - KANUN TASARİ VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DIGER İŞLER 
28. - İmar Kanunu ile İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 

İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonları Raporları (1/624) (S. Sayısı : 267) (Dağıtma tarihi: 9.10.2003) 

29. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/622) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) 

30. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve 
Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 
3.7.2003) 

31. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim 
Kurumlan Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma tarihi: 
1.5.2003) (*) 

32. - At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/356) (S. Sayısı: 138) (Dağıtma 
Tarihi: 20.5.2003) 

33. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'ın Her Yıl 
'"Laiklik ve Öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma 
Tarihi: 20.5.2003) (*) 

34. - Bayburt Milletvekili Ülkü GüneyMn; Bayburt İlinde Konursu, Gökçedere ve Masat 
Adıyla Üç Yeni İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/17) (S. Sayısı: 140) (Dağıtma tarihi: 22.5.2003) (*) 

35. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekiİleri Ankara Milletvekilleri Salih 
Kapusuz ve Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile 
Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik 
Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/140) (S. Sayısı: 161) 
(Dağıtma tarihi: 11.6.2003) 

36. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalfnın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/114) 
(S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

37. - Konya Milletvekili Atilla Karfın; 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa 
"Geçici Ek Madde" Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/139) (S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 24.7.2003) 

38. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve 3 Milletvekilinin; Avukatlık Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/169) (S. Sayısı: 
255) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) 

39. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve Üç Milletvekilinin; Kamulaştırma Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/173) (S. Sayısı: 
256) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) 

40. - Olağanüstü Hâl Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (1/647) (S. Sayısı: 268) (Dağıtma tarihi : 15.10.2003) 

41. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/353) (S. Sayısı: 269) (Dağıtma tarihi: 20.10.2003) 
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8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DIGER İŞLER 

42. - Askerî Ceza Kanunu ile Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/606) (S. Sayısı: 270) (Dağıtma tarihi: 22.10.2003) 

43. - İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür. Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı: 271) (Dağıtma tarihi: 22.10.2003) 

44. X - Birleşmiş Milletler ve Yardımcı Personelinin Güvenliği Sözleşmesine 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/364) (S.Sayısı: 273) (Dağıtma tarihi: 27.10.2003) 

45. - Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 31.7.2003 Tarihli 4965 Sayılı Kanun 
ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 274) 
(Dağıtma tarihi: 27.10.2003) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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Dönem : 22 Yasama Yılı: 1 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 266) 

Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ve 25 Milletvekilinin, 
Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyut
larının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belir
lenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına 
İlişkin Önergesi ve (10/9) Esas Numaralı Meclis Araştırması 

Komisyonu Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Son yıllarda ülkemiz gündeminden hiç düşmeyen usulsüzlük ve yolsuzluğun, tüm sosyal ve 
ekonomik boyutlarını, sebeplerini araştırmak, alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını 
arz ederiz. 

Salih Kapusuz 
Ankara 

Ahmet Ertürk 
Aydın 

Recep Koral 
İstanbul 

Zülfü Demirbağ 
Elazığ 

Yüksel Çorbacıoğlu 
Artvin 

Abdürrahim Aksoy 
Bitlis 

Osman Nuri Filiz 
Denizli 

Zeynep Karahan Uslu 
İstanbul 

A. Yekta 

Ahmet Işık 
Konya 

Nevzat Yalçıntas 
İstanbul 

Aziz Akgül 
Diyarbakır 

Özkan Öksüz 
Konya 

Abdülmecit Alp 
Bursa 

Muzaffer Baştopçu 
Kocaeli 

Osman Akman 
Antalya 

Ali Osman Başkurt 
Malatya 

Bayram Özçelik 
Burdur 

Mustafa Tuna 
Ankara 

Alaattin Büyükkaya 
İstanbul 

Murat Yıldırım 
Çorum 

Hasan Kara 
Kilis 

Ümmet Kandoğan 
Denizli 

Fazıl Karaman 
İzmir 

Şevket Orhan 
Bursa 

i Haydaroğlu Fikret Badazlı 
Van Antalya 

(*) Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu imzasını geri almıştır. 



GEREKÇE 
Ülkemizde son yıllarda gündemden düşmeyen, en çok konuşulan konuların başında yolsuzluk 

gelmektedir. (Sonuçlan itibariyle yolsuzluk yoksullukla beraber anılır olmuştur.) 
Hayali ihracat, haksız vergi iadesi ile büyük boyutta kamuoyunun gündemine gelen yolsuzluk 

her geçen gün artarak devam etmiştir. 
Kaçak et ithali, SSK ve Bağkur'daki ilaç vurgununun, özelleştirmelerdeki usulsüzlükler, Beyaz 

Enerji, Mavi Akım, bankalann hortumlanması gibi daha birçok kurum ve kuruluşta meydana gelen 
yolsuzluklar ekonomik boyutları ile ülke ekonomisini tehdit eder boyuta ulaşmıştır. 

Hemen hemen yolsuzlukların bulaşmadığı kurum ve kuruluş yok denecek kadar azdır. Sonuç
ları itibariyle yolsuzluk yoksullukla beraber anılır olması da yaptığı tahribatı anlatmaya yetmek
tedir. 

Yolsuzluk kendine özgü işleyişi ve ulaştığı ekonomik ve politik gücü ile önünde engel 
tanımamakta bu güne kadar ciddi bir mücadeleye de fırsat vermemiştir. Bunun nedeni de çoğu kez 
iradeden yoksun dürüst olmayan yöneticilere, yolsuzluğa bulaşmış devlet memurları, emniyet men
supları ve yargı mensupları ile verilen cezaların yetersizliği olmuştur. 

Büyük yankılarla kamuoyuna duyurulan yolsuzluklar ve failleri birkaç ay tutuklu kaldıktan 
sonra halkın gözü önünde salıverilmekte mal varlıklarına el sürülememekte, yıllarca süren davalar
la kamuoyuna unutturulmakta ve âdeta yapanın yanına kâr kalmaktadır. 

Bu durumda da halkın yöneticilere ve yargıya güveni kalmamakta devlet kurumlarına karşı bir 
güvensizlik oluşmakta adeta yolsuzluklar olağan hale gelmektedir. Bu da yolsuzlukla mücadele de 
en önemli unsur olan halkın desteğini ve kamuoyu baskısını etkisiz hale getirmektedir. 

Bugüne kadar tüm platformlarda konuşulan, tartışılan yolsuzluğun etkileri, sebepleri ciddi 
boyutlarda TBMM'de ele alınmamıştır. Çeşitli zamanlarda verilen yolsuzluk iddialarına ait yazılı, 
sözlü sorular, Meclis Araştırmaları, Genel Görüşme Önergeleri ve Gensorular Meclis çoğunluğunu 
elinde bulunduran hükümet gruplarınca ya reddedilmiş ya da hiç dikkate alınmamıştır. Bu da Mec
lisin halkın gözündeki itibarını kaybetmesinde en büyük neden olmuştur. 

Bizce TBMM bu dönemde tarihi bir görev üstlenmelidir. Bugüne kadar kamuoyunun gün
demine gelen gelmeyen tüm yolsuzluk olayları, bunların nedenleri, yolsuzluğa bulaşmış tüm 
kurum, kuruluş ve kişiler araştırılmalıdır. Halkın, sivil toplum örgütlerinin de bilgilerine baş
vurularak yapılacak olan bu geniş çaplı çalışma kanaatimizce hükümete bu konudaki mücadelesin
de de yardımcı olacak, yolsuzlukla mücadele eden kurum ve kuruluşlara cesaret verecek, parlamen
tonun, devletin ve halkın gözünde güvenini ve itibar kazanmasını sağlayacaktır. 

Temiz toplum hedefimize ulaşmamızın bu konunun Meclisimizce ele alınmasında büyük kat
kısı olacaktır. 

Devletimizi yıpratan, halkımızı ümitsizliğe sevk eden, siyaseti ve siyasetçiyi kirleten yolsuz
luklar ve nedenleri ile önlenmesi için alınacak tedbirlerin tespiti amacıyla bir Meclis Araştırması 
açılması yerinde olacaktır. 

TBMM BAŞKANLIĞINA 
(10/9) Esas Numaralı Meclis Araştırması önergesine katılıyorum. 

Fahri Keskin 
Eskişehir 
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Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının 
Araştırılarak Alınması Gereken önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 

Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10/9) 

ESAS NO.-.A.01.1. GEÇ. 10/9-539 19.6.2003 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 7.1.2003 tarihli 18 inci Birleşiminde 755 no'lu 

karanyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca kurulan (10/9) Esas 
Numaralı Meclis Araştırma Komisyonunun yaptığı araştırma sonucunda düzenlediği raporu ve ek
leri ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Azmi A tef 
Komisyon Başkanı 

İstanbul 
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YOLSUZLUKLARIN SEBEPLERİNİN, 
SOSYAL VE EKONOMİK BOYUTLARININ 
ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA 
KURULAN (10/9) ESAS NUMARALI 

MECLİS ARAŞTIRMASI 
KOMİSYONU 

RAPORU 
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İnsanlar daima yüksek^, temiz ve mukaddes hedeflere yürümetidirter. (Bu hareket 
şeklidir di insan oCanın vicdanını, dimağını ve Sütün insanî kavramını tatmin eder. (Bu 
şekilde yürüyenler, ne kadar Süyükfedakârlık^yaparlarsa, yükselirler ve Su hareket şekli 
mutlaka açıkptur. 

Çünkü afnı açıf^ dimağı açıt^ kalS ve vicdanı açıkjnsantartarafından idare 
olunaSilen toplumlar ancak^Su mânada hareketlerin izleyicisi otaSilirCer. Tikirterini, 
duygulanın ve teşeSbüslerini gizli tutanlar, gizli vasıtalar uygulamaya girişenler mutlaka 
utanma ve sırıtmayı gerektiren, akıl ve mantığın haricinde hareket edenleroEaSitirler. (Bu 
giSi islere girişenlerin sonu ergeç acıdır. 
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T.C. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

YOLSUZLUKLARIN SEBEPLERİNİN, SOSYAL VE EKONOMİK BOYUTLARININ 
ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ 

AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU 

RAPORU 

SUNUŞ 

A. ARAŞTIRMA VE İNCELEMENİN NEDENİ VE DAYANAĞI 

Ankara Milletvekili Salih KAPUSUZ ve 24 Milletvekilinin Yolsuzlukların Sebeplerinin, 
Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının Araştırılarak, Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi 
Amacıyla, Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Gereğince, Bir Meclis 
Araştırması Açılmasına ilişkin olarak, 18. 12. 2002 tarihinde TBMM Başkanlığına verdikleri (10/9) 
Esas Numaralı Önerge, 19.12.2002 tarihinde TBMM Genel Kurulunun 13 üncü Birleşiminde okunmuş 
ve 07. 01. 2003 tarihli 18 inci Birleşiminde görüşülerek, Meclis Araştırması Komisyonunun kurulması 
kabul edilmiş ve bu Komisyonun 12 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, 
Başkanvekili, Sözcü ve Katip Üye seçimi tarihinden başlamak üzere, üç ay olmasına ve gerektiğinde 
Ankara dışında da çalışmasına karar verilmiştir. Buna ilişkin olarak, 07. 01. 2003 tarih ve 755 no'lu 
karar, 09. 01. 2003 tarih ve 24988 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

B. KOMİSYONUN KURULUŞU 

TBMM Genel Kurulu'nun 28. 01. 2003 tarihli 27 inci Birleşimi'nde, (10/9) Esas Numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi yapılmış; Komisyon Üyeliklerine İstanbul Milletvekili 
Azmi ATEŞ, Amasya Milletvekili Hamza ALBAYRAK, İstanbul Milletvekili Nimet ÇUBUKÇU, 
Bilecik Milletvekili Fahrettin POYRAZ, Adana Milletvekili Ali KÜÇÜKAYDIN, Artvin Milletvekili 
Yüksel ÇORBACIOĞLU, Aydın Milletvekili Atilla KOÇ, İstanbul Milletvekili Halide İNCEKARA, 
İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz KETENCİ, İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROGLU, İzmir 
Milletvekili Fazıl KARAMAN ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut YILDIZ seçilmişlerdir. 19.02.2003 
tarihinde toplanan (10/9) Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu; Başkanlığa İstanbul 
Milletvekili Azmi ATEŞ'i, Başkanvekilliğine Amasya Milletvekili Hamza ALBAYRAK'ı, Sözcülüğe 
İstanbul Milletvekili Nimet ÇUBUKÇU'yu ve Katip Üyeliğe Bilecik Milletvekili Fahrettin 
POYRAZ'ı seçmiştir. Bu husus, 28. 01. 2003 tarih ve 756 nolu karar olarak 25. 02. 2003 tarih ve 
25031 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

C. KOMİSYONUN ÇALIŞMA SÜRESİ 

Komisyonumuz, 19. 02. 2003 tarihinde ilk toplantısını yaparak Başkanlık Divanım 
oluşturmuştur. Komisyonumuzun üç aylık süresi, bu tarihten itibaren başlamıştır. 19. 05. 2003 
tarihinde üç aylık çalışma süresi dolmuştur. Çalışmalarını bu süre içinde tamamlayamayan 
Komisyonumuz, İçtüzüğün 105 inci maddesine göre bir aylık ek süre istemiş, Genel Kurulun 13. 05. 
2003 tarihli 78 inci Birleşiminde, Komisyon'un görev süresinin 19. 05. 2003 tarihinden itibaren, bir ay 
süre ile uzatılması 769 sayı ile karara bağlanmıştır. Bu husus, 21. 05. 2003 tarih ve 25114 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanmıştır. 

D. KOMİSYONUN ÇALIŞMALARI 

Komisyonumuz, 19. 02. 2003 tarihinde çalışmalarına başlamış ve ilk toplantısında; öncelikle, 
çalışma gün ve saatleri ile Komisyon çalışmalarında izlenecek usul ve esasları belirlemiştir. Ertesi gün 
yaptığı toplantıda, çok uzun müzakerelerden sonra, farklı değerlendirmeleri zenginlik kabul ederek, 
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bir yol haritası ortaya koymuş, araştırma konusu ile ilgili bilgi ve belgelerin toplanmasına, önerge 
sahibinin ve diğer ilgililerin bilgilerine başvurulmasına karar vermiştir. 

Komisyonumuz, araştırmalarını kişiler-merkezli değil, olaylar-merkezli olarak yaparken hep 
ilkeli davranmaya özen göstermiştir; Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Sayıştay başta olmak üzere, 
Devletin denetim birimlerinin bağlı olduğu bakanlıklara, son genel seçimlere katılan 18 siyasi 
partinin mevcut genel başkanlarına, konuyla yakinen ilgilenen; sivil toplum kuruluşlarına, basın 
mensuplarına, yolsuzlukla mücadele ve tüketici derneklerine, TBMM'de kurulan eski komisyon 
başkanlanna, milletvekillerine, bazı eski yargı mensuplan da dahil olmak üzere, toplam 200'ün 
üzerinde mektup göndererek, ellerinde bulunan son beş yıla ait yolsuzluk olaylanna ilişkin her türlü 
bilgi ve varsa belgelerin, öneri ve düşünceleriyle birlikte, Komisyonumuza iletilmesini talep etmiştir. 
Bu talebini, gelen bilgileri sistematik hale getirmek için, bir bilgilendirme formu ekleyerek yapmıştır. 
Bunların ancak yarısına yakın bir bölümüne cevap alınmıştır. (EK-1) 

Komisyon, görev alanının çok geniş ve kapsamlı olması nedeniyle, yolsuzluklarla ilgili 
kamuoyunda öne çıkmış konulan başlık yapmak suretiyle, beş Alt Komisyon oluşturarak çalışmalannı 
sürdürmüştür. Bunlar, 

1-) Yolsuzluğun tanımı, alanlan, sebepleri, çözüm önerileri, 

2-) Para, Bankacılık (BDDK), Hazine İşlemleri, Gümrük, Sermaye Piyasası Kurumu ve Merkez 
Bankası, 

3-) Enerji, Yapım, İhale işlemleri, Ulaştırma, Milli Savunma, ilgili Üst Kurullar, Yerel 
Yönetimler, 

4-) Sağlık, Sosyal Güvenlik ve Özelleştirme ile 

5-) Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tanm ve Köyişleri Bakanlığı, Üniversiteler, Dernekler, 
Türkiye Tanm Kredi Kooperatifleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Diğer Konularla ilgili 

alt komisyonlardır. 

1 Nolu Alt Komisyon, Başkan Nimet ÇUBUKÇU ve Ahmet Güryüz KETENCİ, 

2 Nolu Alt Komisyon, Başkan Fahrettin POYRAZ, Yüksel ÇORBACIOĞLU ve Halide 
İNCEKARA, 

3 Nolu Nolu Alt Komisyon, Başkan Hamza ALBAYRAK ve Kemal KILIÇDAROĞLU, 

4 Nolu Nolu Alt Komisyon, Başkan Fazıl KARAMAN, Mahmut YILDIZ ve Atilla KOÇ , 

5 Nolu Nolu Alt Komisyon Başkan Ali KÜÇÜKAYDIN, 

olmak üzere, Komisyon üyesi milletvekillerinden oluşmuştur. 

Komisyonumuzda, kendi alanlannda yetkin ve ihtisas sahibi, ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlanndan sağlanan toplam 50 civarında uzman görev yapmıştır (EK 2). Bunun yanı sıra, TBMM 
uzmanlarından da yararlanılmış, gerek görüldüğünde ilgili akademisyenlerin görüşlerine başvurulmuş; 
ayrıca, TBMM'nin her türlü imkanlarından istifade edilmiştir. Çalışmalarımız sırasında, ilgililere 
gönderilen yazılara cevaben gelen bilgi ve belgeler incelenmiş; Komisyon, bu incelemelerde karşısına 
çıkan olaylara ilişkin olarak, yeni bilgi ve belgeler talep ederek çalışmalarını sürdürmüştür. Ayrıca, 
Komisyonumuza gelen şikayetler, somut bilgi ve belge içermesi yönünden değerlendirmeye tabi 
tutularak, konuyla ilgili uzmanlarca incelenmiş, ön raporlar hazırlanarak alt komisyon başkanlan veya 
milletvekilleri tarafından komisyonun gündemine getirilmiştir. Yine, gerek görüldüğünde şikayet 
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sahipleri komisyona davet edilerek, konuyla ilgili olarak bilgilerine müracaat edilmiştir. Bazılarında, 
bunlara ek olarak, milletvekillerinin öncülüğünde konu ile ilgili uzmanlardan oluşan heyetlerle yerinde 
inceleme ve tespitler yapılmış, raporlar hazırlanmıştır. 

Komisyonun nihai raporu, "Komisyon Başkanının Sunuşu"ndan sonra, beş kısımdan 
oluşmaktadır. Her kısım, kendi içinde bölümlere ayrılmıştır. Bu ayrım, Komisyonun ilk toplantılarında 
aldığı karar doğrultusunda oluşturulan Alt Komisyonların çalıştığı alanlar esas alınarak yapılmıştır. 

Bünyesinde akademisyenlerin de yer aldığı "Yolsuzluğun Tanımı, Alanları, Sebepleri, Çözüm 
Önerileri ile İlgili Alt Komisyon" tarafından; ulusal alanda Türkiye'deki hükümet ve hükümet dışı 
kuruluşlar tarafından hazırlanmış yolsuzlukla ilgili raporlar, ulusal ve uluslararası alanda yayımlanmış 
bilimsel çalışmalar ile çeşitli ülkelerin yolsuzlukla mücadele konusundaki çabalan ve mevzuatları, 
bölgesel ve uluslararası teşkilatların yolsuzlukla mücadeleye ilişkin bildiri, belge ve sözleşmeleri 
incelenmiştir. Ayrıca, Cumhuriyet döneminden bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 
sunulan konu ile ilgili Kanun Tasan ve Teklifleri ile kurulan Meclis Araştırma ve Soruşturma 
Komisyonlan ve bunlann çahşmalan değerlendirilmiştir. Özellikle, hükümetler tarafından izlenen 
ekonomik politikalar ve programlar incelenerek, Türkiye'de yolsuzluğa yol açan yönetsel, yapısal 
ve toplumsal nedenler belirlenmiş, bunların yol açtığı sonuçlar tartışılmış, genel ve özel çözüm 
önerileri geliştirilmiştir. 

Raporun diğer kısımlarında; Alt Komisyonlann araştırma ve incelemeleri sonucunda yazılan 
raporlar, her bir kısım içinde bir ana rapor ve gerektiği kadar da özel raporlardan oluşmuştur. Her Alt 
Komisyon; çalışma alanı ile ilgili olarak, bu alanda var olan sorunlan nedenleriyle birlikte, her kısmın 
genel bölümünde tartışıp, giderilmesi yönünde öneriler de bulunmuştur. 

Bunun yanı sıra, Alt Komisyonlar, çalışmaları sırasında kendilerine ulaşan bilgi ve belgeler ile 
Komisyona davet edilen kişilerin verdikleri bilgiler ışığında, yasalara aykırılık tespit edilen hususlarla 
ilgili olarak, özel raporlar hazırlamışlardır. Bu özel raporlarda, yolsuzluk ve usulsüzlüğe konu olan 
eylem ve işlemler belgeleriyle ortaya konmuş, yasalara aykınlıklan belirtilerek, ilgililerin 
sorumlulukları ifade edilmiş; suç oluşturduğu kanaatine varılan olaylar, neticesi TBMM Başkanlığı'na 
bildirilmesi talebiyle ilgili mercilere idari ve adli soruşturma için iletilmiştir. Bunun yanı sıra, bazı 
konuların daha ayrıntılı biçimde incelenmesi için, Meclis Araştırması ve cezai sorumluluğu 
bulunduğu kanaatine varılan bakanlar hakkında Meclis Soruşturması açılması yönünde kanaatimiz 
ifade edilmiştir. 

Komisyonumuz, çalışma ilkesi olarak kamuoyunun hassasiyetlerini de gözeterek, yolsuzluk ve 
usulsüzlüklerin araştın İmasında tam bir tarafsızlık içinde, hiçbir ön yargıya sahip olmaksızın 
çalışmalanna başlamıştır. Bu bağlamda, kamu oyunda belli konularda isimleri öne çıkmış kişilere 
yönelik olarak çalışmak yerine, kamu oyuna mal olmuş konular üzerinde çalışmıştır. Yasalara aykırılık 
tespit edilen konularda, yeri geldikçe belgelere dayalı olarak, kişilerin sorumlulukları gündeme 
getirilmiştir. 

Yolsuzluklann incelenmesinde ve araştın İmasında ortaya konan bu yöntemle, Komisyon 
ulusal güvenliği ve Ülkemizin geleceğini tehdit eder düzeye gelen yolsuzlukla mücadele çalışmasını, 
siyasal bir hedef gütmeden sürdürmüştür. 

Komisyon üyeleri, bu çalışmalarında, Türkiye ve Türk milleti sevgisini rehber edinerek, 
parti kimliklerini Komisyonun dışında tutmaya özen göstermişlerdir. 

Komisyon; görevi süresince 700'c yakın yazışma gerçekleştirmiş, onbinlerce sayfa bilgi ve 
belge temin ederek incelemiş, düzenlenen 41 oturumda 51 kişiyi Komisyona davet ederek yaklaşık 
120 saat süreyle dinlemiş, tatil günleri de dahil yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmüştür. 
Raporunu da, hukuki altyapısını en sağlam şekilde oluşturmak suretiyle, haftalarca süren çok 
titiz müzakereler sonucunda tamamlamıştır. 



Komisyon çalışmaları esnasında, bazı bilgi ve belgelere ulaşma konusunda TBMM 
içtüzüğünün 105 inci maddesi ve Bankalar Kanunu başta olmak üzere; ilgili yasalardaki kimi 
hükümlerden kaynaklanan "bankacılık sırrı" ve "ticari sır" engeliyle karşılaşmıştır. Ayrıca, 
araştırma konusunun çok geniş olmasından dolayı, İçtüzüğün 105 inci maddesinde öngörülen 
Komisyonun süresinin yetersiz kaldığı görülmüştür. Hem "ticari sır" engelinin kaldırılması, hem de 
araştırma komisyonlarının süresinin uzatılması konusunda Komisyonca girişimlerde bulunulmuş, 
ancak Komisyonumuz süresinin bitimine kadar bir sonuç alınamamıştır. Komisyonumuz sır kavramı 
dolayısıyla delil niteliğinde olan ve çalışmaları açısından önem arz eden bir çok belgeye 
ulaşamamıştır. (EK 3 ) 

Bu bağlamda, araştırma alanının çok geniş olmasına karşın Komisyon süresinin yetersizliği 
başta olmak üzere, "ticari sır" kavramı gerekçe gösterilerek, bazı bilgi ve belgelere 
ulaşılamaması ve mercek altına alınan dönemde de görev yapan bazı bürokratların, talep edilen 
bilgi ve belgeleri vermedeki isteksizlikleri, Komisyonumuz çalışmalannda en önemli engeller 
olarak ortaya çıkmıştır. 

Ancak, Komisyonumuz, görev süresinin sınırlı oluşu ve karşılaştığı söz konusu engeller 
nedeniyle, çok arzu etmemize rağmen, bir çok alanda inceleme ve araştırma yapma imkanı 
bulamamıştır. Bu bakımdan, Komisyonumuz çalışmalarını başlattığı ilk toplantısında yol haritasını 
çizerken zamanaşımı engeliyle karşılaşma ihtimalini göz önüne alarak, son beş yılı mercek altına 
almıştır. Ancak, güncelleşen olaylann kaynağına ulaşılması gerektiğinde, en son tarihe kadar 
gidilmiştir. 

Ülkemizde ulusal birlik ve bütünlüğü tehdit eder hale gelen yolsuzluk; Komisyonumuzun 
tespitine göre, genel olarak; 

Kamu gücü ve kaynakları ile özel kuruluşlardaki görev, yetki ve kaynakların mevzuata uygun 
veya aykırı yöntemlerle kamunun zararına olarak, özel çıkarlar için kullanılması " biçiminde 
tarif edilebilir. 

Yolsuzluk yeni bir olgu değildir. Ancak, son yıllarda, yolsuzluk; tüm ülkeleri saran ve 
sarsan evrensel bir virüs ve ülkelerin toplumsal ve ekonomik dokularını tahrip eden ölümcül bir 
hastalık halini almıştır. Komisyonumuzun kuruluş önergesinde de yer verilen son yıllardaki bir 
çok operasyon ve skandalin ortaya koyduğu gibi, Ülkemiz de bu salgının etki ve zararlannı 
derinden yaşamaktadır. 

Yolsuzluklann yaygınlaşmasına, 1980'li yıllardan itibaren gündeme oturan küreselleşmenin 
de ivme kazandırdığı görülmektedir. Küreselleşme ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler, hem 
malların, hem paranın akışını hızlandırmıştır. Ancak, bu gelişmelerin sağladığı kolaylıklar, suçlular ve 
suç örgütleri tarafından suç işlemekte ve işlenen suçların sağladığı gelirlerin gizlenmesi ve 
aklanmasında da kullanılmaktadır. 

Yolsuzluk, gelişmekte olan ya da reform sürecinde bulunan ülkelerde, kaynakların 
yağmalanmasına neden olarak, kalkınmanın önünde engel oluşturmakta; sosyal ve ekonomik 
reformları geciktirmekte ve toplumdaki suçların artmasında zincirleme etki yaratarak, insan haklarının 
büyük ölçüde ihlâl edilmesine ve sö/ konusu ülkelerin vatandaşlarının yoksullaşmasına yol 
açmaktadır. 

Örgütlü suçla bağlantılı yolsuzluklar da, iyi yönetim ve demokrasinin geliştirilmesi ile 
hukukun üstünlüğü ve insan haklarının uygulanmasına engel olmakta, aynı zamanda siyasi istikrar, 
güvenlik ve ekonomik gelişmeye önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Ayrıca, son zamanlarda iç ve dış 
kamuoyunun önünde cereyan eden bir çok olayda görüldüğü gibi yolsuzluk, iş hayatına, kamu 
yönetimine, genel olarak, ekonomiye ve piyasa şeffaflığına zarar verici bir olgudur. 
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Uluslararası toplumda genel kabul gören bir düşünce, yolsuzluğun demokratik 
devletlerin ortak değerlerine büyük bir tehdit oluşturduğu yönündedir. Yolsuzluklar istikrarsızlık 
yaratmakta, güvenlik, iktisadî ve insanî boyutun birçok yönünü etkilemektedir. Özellikle, 
yoksulluk ve gelir dağılımında adaletsizliği tetiklemektedir. Bu nedenlerle, demokratik devletler, 
yolsuzluklar ve yolsuzlukları doğuran koşullarla mücadele etmek, iyi yönetim ve toplumsal 
bütünlük için olumlu bir çerçeve yaratmak, yolsuzluklarla savaşmak amacıyla, ihtiyaç duyulan 
mekanizmaları oluşturmak, mevcut uluslararası araçları daha verimli kullanmak ve birbirlerine 
yardım etmek zorunluluğu duymaktadırlar. 

Raporumuzun, yolsuzlukla mücadele konusunda uluslararası yaklaşımlar bölümünün 
incelenmesinden anlaşılacağı üzere, gerek Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, Avrupa 
Konseyi, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi uluslararası ve ulus-üstü resmi örgütler gerekse, 
Uluslararası Saydamlık Örgütü gibi sivil kuruluşlar, küresel yolsuzlukla savaş alanında öncü bir rol 
oynamakta, önemli çalışmalara imza atmaktadır. Söz konusu faaliyet ve çalışmalar sonucu hazırlanan 
belgelerin bağlayıcı olanlarına taraf olunması, Devletlerin yolsuzluğa karşı mücadelede irade ve 
kararlıklarının önemli bir göstergesi olarak algılanmakta ve kabul edilmektedir. 

Yolsuzluk, ulusal planda da ne pahasına olursa olsun mücadele edilmesi gereken bulaşıcı 
bir virüstür. Nitekim bütün ülkelerde olduğu gibi, Türk hukukunda da; rüşvet, irtikap, zimmet, 
devlet işlemlerinden menfaat sağlama, görevi kötüye kullanma, emniyeti suiistimal ve 
dolandırıcılık, yolsuzlukların değişik şekilleri olarak düzenlenmiş bulunmaktadır. Söz konusu 
fiillerin, yol açtıkları zararla orantılı caydırıcı ve etkin yaptırımlarla karşılanması gereği açıktır. 

Diğer yandan, yolsuzluk eylemlerinin ortaya çıkartılması, deliliendirilmesi ve faillerinin 
yasadışı fiillerinden kaynaklanan gelirlerden mahrum bırakılması konularında uluslararası ve 
karşılaştırmalı hukuktaki mekanizma ve düzenlemelerin mevzuatımıza yansıtılması da, çağdaş 
bir hukuk Devleti olmanın gereğidir. 

Yolsuzlukla mücadelede toplumun her alanında etik kurallarının oluşturulması ve 
yerleşmesinin sağlanması bir başka önemli konu olarak gözükmektedir. 

Belirtmek gerekir ki, yolsuzlukla en seri ve etkili bir şekilde mücadele edilmesi, yalnız 
parlâmento, devlet denetim kuruluşlan, adlî makamlar ile kolluk güçlerinin değil; aynı zamanda, bütün 
vatandaşların ve toplumun tüm kesimlerinin görevidir, iliç kuşkusuz, bu mücadele insan haklarına 
saygı çerçevesinde yürütülmelidir. 

Sadece, yolsuzluk yapanları cezalandırmak yetmez. Yolsuzlukla mücadelede suçun 
önlenmesi, suç işlendikten sonra suçluların bulunup cezalandırılması kadar önemlidir. Suçun 
önlenmesi ise, suçu yaratan boşlukların diğer bir deyişle, yolsuzluk koşullarının kaldırılmasıyla 
mümkündür. Bu nedenle, kamu yararını esas alan açık ve şeffaf bir özelleştirme ile devletin 
gereksiz yüklerden arındırılması ve ekonomide verimlilik artışı sağlanması, devlet işleyişinin ve 
devlet kuruluşlarının işlemlerinin basitleştirilmesi, e-devlet projesi çerçevesinde kamu 
yönetiminin, bu arada kamu ihalelerinin saydamlığının her seviyede sağlanması, böylece, 
devletin kamuoyu ve sivil toplum denetimine açılması, gelir dağılımı alanındaki eşitsizliklerin 
giderilerek insanların yaşam standartlarının düzeltilmesi gerekmektedir. 

Bu arada, araştırma ve soruşturma makamlarının bankalardaki bilgilere kolay ve hızlı bir 
biçimde ulaşmalarının sağlanması, yolsuzluk yapanların her türlü "sır" kavramı zırhı altına 
saklanmalarının önlenmesi, kara para aklamayla mücadele ve vergi mevzuatlarının geliştirilerek 
etkinleştirilmesi, yolsuzlukla topyekün mücadelede büyük önem taşımaktadır. 

Ayrıca, iyi yönetim, hukukun üstünlüğü ve sivil toplumun güçlendirilmesi, demokratik hak 
arama anlayışının ve vatandaşlık bilincinin gelişmesi doğrultusunda atılacak adımlar, çağdaş ve etkin 
bir yolsuzlukla mücadele stratejisinin başlıca halkaları olarak benimsenmelidir. 
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Bu duygu ve düşüncelerle, raporumuzu Yüce Meclisin ve kamuoyunun takdir ve 
değerlendirmelerine sunar, Komisyon Başkan ve Üyeleri olarak; maddi ve manevi her türlü 
desteği veren Meclis Başkanımız Sayın Bülent ARINÇ başta olmak üzere, bilgi akışı ve uzman 
sağlanmasında desteklerini esirgemeyen tüm yetkililere, değerli katkılan için fedakarlıkla çalışan 
bütün Komisyon personelimiz ve uzman arkadaşlanmıza, aynca gösterdiği çok yakın ilgi ve moral 
destekten dolayı temsilcileri olmakla onur duyduğumuz Yüce Milletimize şükranlanmızı sunanz. 
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I.KISIM 

BİR OLGU OLARAK YOLSUZLUK : NEDENLER, ETKİLER VE ÇÖZÜM 
ÖNERİLERİ 
GİRİŞ 

Kalkınma, büyüme ve refahın tüm toplum katmanlarına adil bir biçimde dağıtılması birçok 
ülkenin temel sorunları arasında yer almaktadır. Bazı ülkeler doğal kaynaklar yönünden zengin 
olmalarına karşılık yeterli büyüme sağlayamamaktadır ve kişi başına gelirleri son derece düşüktür. Öte 
yandan, kalkınmanın insani boyutunda yeterli düzeyde eğitilmiş insan gücü bulunan bazı ülkelerde de 
ekonomik istikrarsızlık gözlenmektedir. 

"Temel çevresel, toplumsal ve ekonomik hizmetlerin, bu hizmetlerin dayandığı ekolojik ve 
toplumsal sistemlerin varlığını tehdit etmeksizin herkese sunulduğu" sürdürülebilir kalkınma tamım 
dikkate alındığında;1 evrensel kriterler olarak düşünülen kişi başına gelirin yükseltilmesi, daha uzun 
yaşam beklentisi veya bebek ölüm oranının azaltılması ülkeden ülkeye değişmektedir. 

Ülkelerin tarihsel ve kültürel değerleriyle yukarıda sayılan evrensel kriterler arasındaki açık 
farklılıklar dünyanın her yerinde mevcuttur. Bununla birlikte, değişik ülkelerdeki farklı uygulamaları 
açıklayan ve evrensel bir niteliğe sahip temel bir insani unsur bulunmaktadır: kişisel çıkar} Bu çıkar 
tanımı kişinin kendi ailesi ya da arkadaş gruplannın refah ve saadetini de içerebilir. Düşünürlerin 
"hırs" ve "tamah," ekonomistlerin ise, "yarann en çoklaştınlması" biçiminde tanımladıklan kişisel 
çıkar üretim sürecinde denetlenememesi, yaygın yolsuzluğun ortaya çıkmasına yol açabilmektedir. 

Kişisel çıkar, iyi yönetildiği takdirde üretici etkinliklere yönlendirilerek, kaynaklann verimli 
kullanılmasını sağlayabilir. Kötü yönetilen kişisel çıkar ise, toplumsal refah konusunda yıkıcı bir etki 
yaparak kaynaklann israf edilmesine yol açar. İnsanlann kaynaklan hem üretim hem de kişisel yarar 
sağlamak amacıyla kullanmalan durumunda ekonomik etkinliğin olumlu yararlan bölünerek 
ekonomik anlamda "rant arama" olarak tanımlanan süreç başlar. 

Globalleşme eğilimiyle dünya ekonomisinin bütünleşmesinin etkileri ülkeleri ekonomik 
yaşamın liberalleştirilmesine yönlendirmektedir. Bu sürecin önemli bir tamamlayıcısı olan ilke 
ekonomi yönetimlerinin saydam ve hesap verebilir bir biçimde yeniden yapılandınlmasıdır. 

Sovyetler Birliği'nin dağılması ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte, 
uluslararası para hareketlerinin dayandığı ilkeler değişmiştir." Önceki dönemde iyi yönetişim ilkelerine 
uymayan siyasi rejimlerin iş başında olduğu, genellikle, iki taraflı anlaşmalara dayanan yatınm 
ortamında kredi verenler neredeyse koşulsuz yatırım yaptıklan ülkelerin siyasi düzenlerini olumlu 
anlamda değiştirmek niyetinde de olmamışlardır. Günümüzde, yüksek rekabet ortamında yatmmlann 
beklenen geri dönüşümleri sağlaması önem kazanmıştır. İstikrarlı makro-ekonomik politikalar, sağlıklı 
düzenleyici yapılar, daha saydam ve hesap verebilen kamu kurumlan ve mülkiyet ve yatınmcı 

1 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Sürdürüleblilir Kalkınma ve Yönetişim, Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Zirvesi Türkiye Ulusal Raporu TEMA III, İstanbul: IULA-EMME, 2002, s. 11-2. 
" Susan Rose-Ackerman, Corruption and Government, Causes, Consequences, and Reform, Cambridge: 
Cambridge University Press, 1999, s. 2. 
3 Vito Tanzi, "Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope, and Cures," George T. Abed ve 
Sanjeev Gupta, deri., Governance, Corruption & Economic Perfonnance, Washington, D.C.: International 
Monetary Fund, 2002, s. 2-4. 
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haklarının korunması "doğrudan yabancı sermaye yatınmlan" ve "uluslararası mali piyasalara" 
anlamlı düzeyde ulaşmak için temel ön koşullar haline gelmiştir. 

Merkezi ve planlı ekonomiden serbest piyasa ekonomisine geçen ülkelerde düzenleyici 
mekanizmaların bulunmayışı "rant arama," "yolsuzluk" ve "büyük çaplı soygunlar"a neden 
olmaktadır. Bunların yanı sıra, düzenli, açık, adil ve rekabetçi seçimlerle iş başına gelen yöneticilerin 
bulunduğu demokratik ülkelerde etkin bir sivil toplumun geliştirilmesi, hükümetin hesap vermesi ve 
yönetimin olabildiğince saydamlığa sahip olması önem kazanmaktadır. 

Yolsuzluk ve "iyi yönetişim" konularının giderek önem kazanmasının başka nedenleri de 
bulunmaktadır. Her şeyden önce, ticari ve düzenleyici örgütler yanında uluslararası mali kurumlar da 
saydam siyasa oluşturulması ve uygulanması konularında uluslararası standartlar geliştirmektedirler. 
Bu bağlamda, başta Uluslararası Para Fonu (IMF) olmak üzere, Dünya Bankası ve Uluslararası İskan 
Bankası gibi kuruluşlar mali ve bankacılık alanlarında standartlar ve ilkeler oluşturmaktadırlar.. 

Hükümet dışı örgütler (NGO) ve medya dahil öteki sivil toplum örgütleri de daha saydam ve 
hesap verebilen ekonomi yönetimlerinin oluşturulması konularına ilgi göstermektedirler. Gelişen 
teknoloji ve Internet aracılığıyla, hükümetlerin ekonomik başarıları yanında başarısızlıkları da hızlı bir 
biçimde kamuoyunun bilgisine sunulabilmektedir. Bu tür haberler arasında yolsuzluk ve görevi 
suistimal olaylarının yaygınlığı, global kamuoyunun iyi yönetişime ilgisini artırmıştır. Hükümet dışı 
örgütler, kendi hükümetlerinin daha etkin ve verimli çalışması için izleme görevi yapmak yanında, 
Uluslararası Saydamlık örgütü gibi kuruluşlar yolsuzlukla doğrudan mücadele etmektedirler. Ayrıca, 
ülkelerin saydamlık, hesap verme ve iyi yönetişim göstergeleri itibariyle siyasi ve ekonomik risk 
değerlendirmesi yapan örgütler de bulunmaktadır. 

Uluslararası Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Birleşmiş Milletler (BM) ve 
Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlar ve ulus üstü siyasi yapılar yolsuzlukla mücadele konusunda 
sözleşme ve ilkeler geliştirerek yolsuzluk konusunda uluslararası kamuoyu yaratılması, yolsuzluğun 
azaltılması ve iyi yönetişimin yaygınlaştırılmasına çalışmaktadırlar. 

Türkiye'de yapılan saha araştırmaların sonuçlarına göre, yolsuzluğun toplumsal, siyasal ve 
ekonomik yapılar üzerindeki olumsuz etkileri artmaktadır. Son yıllarda yaşanan kronik ekonomik 
krizlerin temel nedenleri arasında kamu yönetimindeki yolsuzluk olgularının etkisi yadsınamaz. 3 
Kasım 2002 tarihinde yapılan erken genel seçim sonuçlan, vatandaşların siyasi reform ve yolsuzlukla 
mücadelede etkin mücadele isteminin bir yansıması olarak ta yorumlanmaktadır. 

Uluslararası Saydamlık Örgütü'nün yayınladığı 2002 yolsuzluk algılaması endeksinde Türkiye 
102 ülke arasında 64 üncü sırada yer almaktadır. Başta TESEV, TÜSIAD ve TOBB olmak üzere 
hükümet dışı birçok kuruluş (siyasal partiler ve diğer sivil toplum kuruluşları) tarafından yapılan saha 
çalışmaları yolsuzluğun yaygınlığını kanıtlamaktadır. 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Plam'nda da belirtildiği gibi kamu yönetiminde insan 
kaynaklarını, idari ilke ve işleyişi kapsayan bütünleştirilmiş, köktenci ve sürekli bir reform gereklidir. 
Bu çerçevede, kamu yönetiminde görevlerin dağıtımı, örgütsel yapılar, personel sistemi, kaynaklar ve 
bunların kullanımı ile kamu ile ilişkiler sistemindeki eksiklikleri giderecek çalışmalar, 12 Ocak 2002 
tarihli Bakanlar Kurulu kararında 57'nci Hükümetin öncelikleri arasında ilan edilmiştir. 

Çeşitli kamu kuruluşlarından temsilcilerin katılımıyla oluşturulan "Kamu 
Yönetiminde Saydamlığın Artınlması ve İyi Yönetişimin Güçlendirilmesi" Yürütme Komitesi, bu 
konuda bir Eylem Planı hazırlamıştır. Eylem Planı kamu yönetiminde etkililik ve verimlilik 
yoksunluğu yanında, saydamlığın bulunmayışını yolsuzluğun başlıca nedenleri olarak benimsemiştir. 
Eylem Planı, yolsuzluğun azaltılmasıyla ilgili olarak risk azaltıcı, disiplin artına, denetim sağlayan, 
bürokrasiyi azaltan ve güven artına stratejik hedefler belirlemiştir. Bu hedefleri gerçekleştirmek üzere 
bir dizi işleyimsel amaç da belirlenmiştir. 
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Ocak 2003'te 58'nci Hükümetin ilan ettiği Eylem Planı'nda da yolsuzlukla ilgili bir bölüm yer 
almıştır. Öncelikler arasmda, Avrupa Konseyi Yolsuzlukla İlgili Ceza ve Medeni Kanun 
Sözleşmesi'nin onaylanması, ceza kanunundaki yolsuzlukla ilgili yaptırımların artırılması, siyasi 
partilerin fmansmamnda saydamlığın güçlendirilmesi, "sır" kavramıyla ilgili hükümleri gözden 
geçilerek bilgiye ulaşmanın güçlendirilmesi ile Hükümet, kamu yönetimi ve sivil toplum arasındaki 
diyalogun artınlması sayılmaktadır. Bu bağlamda Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nde oluşturulan 
bir çalışma grubu teknik işbirliği konusunda öncelikli üç alan belirlemiştir: Kamu hizmetlerine ilişkin 
hükümlerin açıklık, katılım ve kalite ilkelerine göre geliştirilmesi ve yolsuzlukla mücadelede uzman 
birimlerin güçlendirilmesi ve bunun sürekli eğitimle desteklenmesi ve kamu bilincinin güçlendirilmesi. 

Nisan 2003'te kurulan 59 uncu Cumhuriyet Hükümeti de, programında yolsuzlukla 
mücadeleye özel bir önem ve değer verdiği gibi, uygulamalanyla 57 nci ve 58 inci hükümetler 
döneminde hazırlanan eylem planlannın takipçisi olacağını göstermiştir. 

Bu bağlamda; Türkiye'de yolsuzlukla mücadele stratejilerinin geliştirilmesi ve yaşama 
geçirilmesi için bir çok ön koşulun var olduğunu söylemek olanaklıdır. Son yıllarda, konuyla ilgili 
olarak beliren kararlı siyasi irade ve liderlik yanında, gerek yasal düzenlemeler gerekse, yolsuzluğun 
önlenmesi konusunda kamu yönetimince geliştirilen program ve kuruluşlar önem taşımaktadır. Bu 
konudaki kararlılığın ve etkinliğin sürdürülmesinde kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve sivil toplumun 
sürece etkin bir biçimde katılımı da dikkat çekicidir. Aynca, özellikle kamu yönetiminde öngörülen 
reform girişimlerinin de sürece olumlu katkıda bulunacağı açıktır. 

Bununla birlikte, 2002 Eylem Planı'nda öngörülen eşgüdüm ve yürütme mekanizmalannm 
yaşama geçirilememesi almacak önlemleri geciktirmiştir. Konunun kapsamı ve boyutlan 
düşünüldüğünde, alınacak önlem ve girişilecek eylemlerin eşgüdümünün büyük önem taşıdığı 
görülecektir. Türkiye'deki mevzuat ve örgüt hiyerarşisi böyle bir yapılanmayı daha da gerekli 
kılmaktadır. 

Yolsuzlukla Mücadele konusunda 57 nci Hükümetin Eylem Planı ile 58 nci Hükümetin Acil 
Eylem Planının birlikte değerlendirilerek; kamu yönetiminde saydamlığın güçlendirilmesi, iyi 
yönetişimin sağlanması ve yolsuzlukla mücadele edilmesi için, Eylem Planı'nda öngörülen ve öteki 
yolsuzlukla mücadele önlemlerinin yürütülmesi, eşgüdüm sağlanması ve sonuçlann izlenmesi için 
gerekli mekanizmalann güçlendirilmesi temel amaç olmalıdır, ikinci olarak, kamu yönetiminde 
yolsuzluk ve devlet kaynaklannın yağmalanmasını önleyici kapasitelerin artınlması ve yolsuzluk 
riskinin azaltılmasına çalışılmalıdır. Denetim olanaklanmn güçlendirilmesi ve kalitesinin arttınlması 
yanında, ceza hukuku sistemimizin soruşturma ve kovuşturma kapasitelerinin Avrupa Birliği ve 
uluslararası standartlara kavuşturulması öncelik taşımalıdır. Örgün yanında yaygın eğitim olanaklannı 
da kullanarak kamuoyunun bilinçlendirilmesi sürecin devamlılığı ve etkililiğinde en hassas araçlar 
arasındadır. Son olarak, sivil toplum örgütlerinin ve temsilcileri aracılığıyla iş dünyasının yolsuzlukla 
mücadele sürecine etkin katılımı ile bu kuruluşlann izleme ve etkileme kapasitelerini geliştirmelerine 
yardımcı olunmalıdır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL ANLAMDA YOLSUZLUK VE YOLSUZLUK TÜRLERİ 

1.1 YOLSUZLUK TANIMI VE TEMEL UNSURLARI 

1.1.1 YOLSUZLUĞUN TANIMI 

Yolsuzluğun çok çeşitli bilimsel tanımlan yapılmıştır. Yaygın bir tanıma göre, yolsuzluk 
"kamu gücünün özel çıkarlar amacıyla kötüye kullanılmasıdır."4 Daha kapsamlı yolsuzluk tanımı ise 
"kamu gücüyle" sınırlı olmayan "herhangi bir görevin özel çıkarlar için kötüye kullanılmasını" içerir.5 

Kaynaklann kullanılmasında tekelci yetkiye sahip olan, görevleriyle ilgili konularda tek başlanna 
karar alma yetkilerini kötüye kullanan ve hesap verme mekanizmalan bulunmayan görevlilerin bu 
süreçte kendi çıkarlannı gözetmeleri yolsuzluğa neden olmaktadır. Böylece, yolsuzluğu aşağıdaki 
formülle açıklayabiliriz:6 

YOLSUZLUK = TEKELCİ YAPILAR + TEK BAŞINA KARAR ALMA YETKİSİ + HESAP 
VERMEME 

Birleşmiş Milletler Bölgeler Arası Suç ve Adalet Araştırmalan Enstitüsü'nün (UNICRI) bir 
raporuna göre yolsuzluk; "kamu ve özel kuruluşların karar verme mekanizmalarındaki yozlaşma ve 
bozulma" olarak ifade edilmektedir. 

Dünya Bankası tarafından kullanılan en yaygın ve basit yolsuzluk tanımına göre, yolsuzluk 
ukamu gücünün özel çıkarlar amacıyla kötüye kullanılmasıdır. " Bu tanımı esas alarak yolsuzluğun 

Dünya Bankası, wvMl.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/ ve Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası 
Kalkınma Ajansı, \vww.usaid.gov/democracy/anticori-uption/index. html 

Uluslararası Saydamlık Örgütü, "Background Information to the Corruption Perceptions Index," 
www. transparency. org. de/documents/cpı/2000/qanda.html 
6 Robert Klitgaard, Controlling Corruption, Berkeley: Univeristy of Califonia Press, 1988. 
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özel sektör faaliyetlerinde görülmediği söylenemez. İhale ve işe alma süreçleri başta olmak üzere 
yolsuzluk özel sektörde de gözlemlenen bir olgudur. 

Yolsuzluk olgusunun çok karmaşık unsurlar, süreçler ve ilişkiler içermesi nedeniyle 
tanımlanmasında da önemli güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Bu nedenle; uluslararası belgelerin bir 
çoğunda yolsuzluk kavramını tanımlamak yerine, türlerinin ve biçimlerinin belirtilmesiyle 
yetinilmiştir. 

Yolsuzluk tanımı, uluslararası sözleşme niteliğindeki belgelerden sadece 4 Ocak 1999 tarihli 
Avrupa Konseyi Yolsuzlukla Mücadele Özel Hukuk Sözleşmesinin 2 nci maddesinde yer almaktadır. 

Anılan sözleşmenin amacı açısından yolsuzluk; "...doğrudan doğruya ya da dolaylı yollardan 
rüşvet ve yasadışı bir menfaat temin eden kişinin yürüttüğü görevlerin veya gerekli davranışların 
yasalara uygun bir şekilde yerine getirilmesinde sapmalara yol açan rüşvet veya başka her türlü 
yasadışı menfaatin talep edilmesi, teklif edilmesi, verilmesi ya da kabul edilmesi" anlamına 
gelmektedir. 

Yolsuzluk her ne kadar kamu sektörü ile özdeşleşen bir olgu olsa da yolsuzluğun özel sektör 
faaliyetlerinde görülmediği söylenemez. İhale ve işe alma süreçleri başta olmak üzere yolsuzluk özel 
sektörde de gözlemlenen bir olgudur. 

Yolsuzluğun tanımı konusunda gelinen en son aşama, özel sektörü de kapsayacak şekilde 
şöyle ifade edilmektedir; "Emanet edilmiş yetkinin, kamusal ve özel çıkarları zedeleyecek şekilde her 
türlü kötüye kullanımı". 

Nitekim; Uluslararası Saydamlık Örgütü (Transparency International) Viyana'da 
yürütülmekte olan Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesinin Mart 2003 tarihindeki 
5'inci dönem görüşmeleri sırasında yayımlandığı bir bildiriyle, özel sektördeki yolsuzluk olgusuna 
dikkat çekmiş ve özel sektörde yolsuzluk olgusunun kabul edilmesi gereğine dair aşağıdaki gerekçeleri 
belirtmiştir: 

a-) Bir çok ülkede özel sektör, kamu sektöründen daha büyüktür, 

b-) Özelleştirme, kaynak yaratma gibi nedenlerle iki sektör arasında ilişkiler mevcuttur, 

c-) Özel sektördeki yolsuzluğu hoş görmek kamuya olan güveni sarsmaktadır, 

d-) OECD nezdinde ve bir çok ülkede özel sektöre karşı da harekete geçme ihtiyacı 
görülmektedir. 

Yolsuzluğun tanımlarını çoğaltmak mümkündür. Hangi biçimde tanımlanırsa tanımlansın 
yolsuzluk, bir olumsuzluğu ve ahlaki zafiyeti ifade etmekte; genel anlamda toplumsal yozlaşmaya ve 
bozulmaya işaret etmekte ve kamu sektörü, özel sektör, sivil-asker bürokrasi, siyaset ve medya yani 
her alanda görülebilmektedir. 

1.1.2 YOLSUZLUĞUN TEMEL UNSURLARI 

Bir yolsuzluk eylemi ya da ilişkisinde dört esas unsur bulunmaktadır: Ortak yetkiyle 
donatılmış kişi ya da kişiler, kişi ya da grubun karar alma gücünü veya ortak yetkilerini düzenleyen 
mevcut kurallar, kuralların kişi ya da grup tarafından ihlal edilmesi ve kuralların ihlal edilmesi 
sonucunda kişi ya da gruba çıkar sağlanırken ortak değerlere zarar verilmesi. 

1.1.2.1. YETKİ UNSURU 

Yolsuzluk olgusu -zimmet suçu gibi bazı türleri istisna olmak üzere- karşılıklı ilişkiyi 
içerdiğinden çok taraflıdır. Taraflardan birisi "yetkili"dİT. Demokratik sistemlerde ortak yetkiyle 

7 Mark E. Warren, "Corrupting Democracy," Amerikan Siyasi Bilimler Derneği Yıllık Toplantısında sunulmuş 
tebliğ, Boston, 29 Ağustos-1 Eylül 2002, s. 11-12. 
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donatılmış kamu görevlileri dışında, ortak karar alma ve ortak eylem sürecine dahil olan dernekler, 
şirketler ve öteki kuruluşlar da bu kapsamda sayılır. Bir başka deyişle, "yetki" kavramı kamu ve özel 
sektör ayınım yapmaksızın kişi veya kişilerin ortak yetki kullanma veya ortak karar alma gücü olarak 
ifade edilir. 

1.1.2.2. YETKİ VEREN KURALLAR 

Özellikle siyası yolsuzluklar incelendiğinde, "kamusal sorunların ne olup olmadığı kadar bu sorunların 
nasıl çözümlenmesi gerektiğini" düzenleyen kurallann önemli olduğu görülmektedir. Demokrasinin en 
temel kuralı ortak karar ve eylemlerden etkilenenlerin bu süreçlere katılmasıdır. Bireylere kendilerini 
etkileyecek kamusal konulan etkilemede eşit olanak tanıyan bu süreç toplumsal yazılı (yasalar ve 
diğer düzenlemeler) ve sözlü (örf ve adet) çeşitli kurallarla düzenlenmektedir. Bireysel haklan 
düzenleyen kurallar yanında ortak amaç ve hedeflerden kaynaklanan asli kurallar da bulunmaktadır. 

Kurallar ne kadar özgül ve daha az tartışmalı olursa yolsuzluğa yol açan görevlerle ilgili 
uyulması gereken koşullan belirlemek daha kolay olmaktadır. 

1.1.2.3. KURALLARIN KİŞİ VEYA GRUPLAR TARAFINDAN İHLAL EDİLMESİ 

Bir görevlinin kendisine verilen yetkiyi "yazılı" kurallara aykın olarak kullanması veya 
yasalan ihlal etmesi unsuru, en geniş anlamda, kamusal (ortak) yarann ihlali şeklinde anlaşılmaktadır. 
Karar ve eylemlerden etkilenenlerin bu kararlann alınması ve işlemin yapılmasına dahil edilmesi 
kuralının ihlali yolsuzluk olarak tanımlanmaktadır. 

Bu nedenle, "demokraside meydana gelen yolsuzluğun aslında bir demokrasi yolsuzluğu 
olduğu ve bunun diğer siyasal sistemlerde olanaksız olduğu" iddia edilmektedir.8 Ortak yaşam ve 
amaçlan oluşturan ahlaki değerlerin bireysel tamah ve hırs nedeniyle kirletilmesi şeklinde ortaya çıkan 
yolsuzluğun demokrasiye verdiği zarar sadece tamah ve hırstan değil, bunlann ortak karar alma 
sürecine meşruiyet verecek kişi veya kurumlann dışlamasından da kaynaklanmaktadır. 

Demokratik siyasal sistemlerde yolsuzluğa yol açan kararlar halk tarafından kabul 
görmeyeceğinden kamuoyundan gizli tutulur. Bir başka deyişle, yolsuzluk, açıkça bir riyakarlık 
eylemidir. Bazı koşullarda yolsuzluğun gizlilik unsuru gözardı edilebilmektedir. Özellikle, 
yolsuzluğun toplum geneline yayıldığı ve yolsuzluklara kanşanlann arkalannda güçlü destekçilerinin 
bulunduğu durumlarda gizliliğe ihtiyaç duyulmayabilir.9 

1.1.2.4. ÇIKAR UNSURU 

Yolsuzluk kavramı demokratik kurallann kötü bir biçimde uygulanması yanında kendilerini 
yetkili kılan kurumsal ve toplumsal düzenlemelere karşın başkalanmn aleyhine kendilerine çıkar 
sağlayanlara yöneltilen bir suçlamadır. 

Yolsuzluğun oluşması için en az iki ya da daha fazla kişinin çıkanmn bulunması gerekir. Bu 
çıkar, yolsuzluk olaylannda maddi bir nitelik (rüşvet veya zimmet) taşıyabileceği gibi, bazı 
durumlarda, kayırmacılık (nepotizm, kronizm veya patronaj) gibi doğrudan ekonomik bir anlamı 
bulunmayan ilişkiler şeklinde karşımıza çıkabilmektedir. Her iki koşulda da yetkili kişi ya da kişiler, 
yetkilerini özel bir amaç için kurallara aykın bir biçimde kullanmaktadır. 

Aynı şekilde; ekonomik ve siyasal nüfuzun kullanılması da bir etkileme aracıdır. Siyasi ya da 
ekonomik güce sahip kişiler bu güçlerini kullanarak yetkili kişiden ayncalıklı bir işlem yapılmasını 
isteyebilirler. Bu durumda kişi, ileride kendisi için kullanabileceği bir çıkar olanağına sahip 
olmaktadır. 

8 Donatella della Porta ve Alberto Vanucci, Corrupt Exchanges: Aciors, Resources, and Mechanisms ofPoliticai 
Corruption, New York: Walter de Gruyter, 1999. 
9 Kemal Özsemerci, Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri, Yüksek 
Lisans Tezi, TODAİE, Ankara, Ekim 2002, s. 17. 
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1.2 YOLSUZLUK TÜRLERİ 

Yolsuzluk olgusunun sınıflandırılmasına ilişkin bir görüşe göre, yolsuzluk karşılık esasına, 
taraflar arasındaki menfaat transferine ve dolayısıyla bir trampa ilişkisine dayamr. Bu nedenle de 
ancak yetkiyi kullanan ve bu yetki kullanımından yararlanan ve/veya yararlananlar varsa yolsuzluktan 
söz edilebilir. Bu görüş; doğal olarak kendi mantığına uygun biçimde sadece rüşveti yolsuzluk olarak 
benimsemektedir. 

Ancak, ağırlıklı görüşe göre, zimmet, irtikap, görevi kötüye kullanma, nüfuz suistimali 
kayırmacılık gibi fiiller de yolsuzluk türleri arasındadır. Ancak bunlardan bir kısmı ceza yasalarında 
veya ceza hükmü içeren özel yasalarda yaptırıma bağlanan eylemler olarak sayılırken, bir kısmı da 
herhangi bir suç tanımı içinde yer almamaktadır. 

Bu durumda, yolsuzluk türlerini veya eylemlerini iki ana başlık altında incelemek 
mümkündür. 

a-) Doğrudan Ceza Yaptırımına Bağlanmış Yolsuzluk Eylemleri ve 

b-) Dolayısıyla Ceza Yaptırımına Bağlanan veya Suç Sayılmayan Yolsuzluk Eylemleri. 

Komisyonumuz, bu sınıflandırmayla uygulamadaki ve teorideki genel sınıflandırmaların 
tamamen dışına çıktığının farkındadır. 

Gerçekten de mevcut araştırmalardaki sınıflandırma, genellikle; "Siyasal, yönetsel" veya 
"Siyasal, yönetsel ekonomik"; yada "maddi çıkar içerikli, maddi çıkara dayanmayan" ayırımlarına 
dayanmaktadır. Ancak; çoğu kez siyasal, yönetsel ve ekonomik eylemler iç içe geçebilmekte; eylemin 
hangi tür sınıflamanın kapsamı içine alınmasında güçlükle karşılaşılmaktadır. Örneğin; patronaj ve 
lobicilik siyasal sınıflandırma içerisinde yer bulabildiği gibi, sonuçta yönetsel kararlarla oluştuğu veya 
yönetsel kararların zafiyete uğratılması sonucunu doğurduğu için yönetsel sınıflandırma içinde 
sayılabilmektedir. 

Aynı şekilde "kayırmacılık" genellikle "maddi çıkara dayanmayan" tasnifi içinde yer 
almakla birlikte; kayırmacılık sonucunda hak etmediği mevkiye getirilen bir kamu görevlisinin 
getirildiği makamın maddi olanaklarından yararlanacağı kuşkusuzdur. 

Yolsuzluk türlerinin net bir şekilde ayrıma tabi tutulamaması sorunu uluslararası belgelerdeki 
yolsuzluk sınıflandırmalarında da kendini göstermektedir. 

Amerika Devletler Örgütünün (Organization of American States, OAS), 29 Mart 1996 tarihli 
Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesinin "Yolsuzluk Eylemleri" başlıklı 6 ncı maddesine göre bir 
sınıflandırma yapılmıştır: 

a-) Kamu görevi ifa eden bir kişi yada bir kamu görevlisinden, doğrudan doğruya ya da 
dolaylı yollardan, kamu görevini ifa etmesi için veya bu görevini yerine getirmekten imtina 
etmesi için para ile ifade edilen bir değerin ya da hediye, armağan, vaat v.b. gibi kendisi, 
başka birisi veya bir kurum için sair menfaatlerin talep edilmesi veya kabul edilmesi; 

b-) Kamu görevi ifa eden bir kişi yada bir kamu görevlisine, doğrudan ya da dolaylı 
yollardan, kamu görevini ifa etmesi veya bu görevini yetine getirmekten imtina etmesi için 
para ile ifade edilen bir değerin ya da hediye, armağan, vaat v.b. gibi kendisi, başka birisi 
veya bir kurum namına sair menfaatlerin önerilmesi veya verilmesi, 

c-) Kendisi adına ya da üçüncü taraflar adına yasadışı menfaatler elde etmek amacıyla kamu 
görevi ifa eden bir kişi ya da kamu görevlisi tarafından kamu görevinin ifa edilmesi ya da 
kamu görevini ifa etmekten imtina edilmesi; 

d-) Bu madde de atıfta bulunulan eylemlerden herhangi birisinden dolayı ortaya çıkan 
malların hile ile ele geçirilmesi; 
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e-) Bu madde de belirtilen eylemlerin herhangi birinin tertip edilmesine, işbirliği içinde 
yapılmasına veya gerçekleştirilmesine katılma ya da bu olaylarda yardımcı, işbirlikçi, 
kışkırtıcı, lider veya yardımcı olarak yer almak. 

Avrupa Konseyinin Yolsuzluklarla Mücadeleye İlişkin 27.01.1999 tarihli "Ceza Hukuku 
Sözleşmesi," aktif ve pasif rüşveti, kara para aklama suçunu, nüfuz ticaretini ve "yanlış veya eksik 
bilgiye dayalı bir fatura yada herhangi bir muhasebe belgesini düzenlemek yada kullanmak", 
"yasalara aykırı bir biçimde herhangi bir ödeme kaydının yapılmaması" şeklindeki muhasebe 
fiillerini, yolsuzluk olarak kabul etmektedir. 

15 Kasım 2000 tarihli "Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi"nin 8 
nci maddesinde, yolsuzluklar aşağıdaki gibi sayılmaktadır: 

1-Her taraf Devlet, kasten işlenmesi halinde aşağıdaki eylemlerin suç haline 
getirilmesi için yasal ve diğer gerekli önlemleri alacaktır. 

(a) Bir kamu görevlisine resmi görevlerinin yerine getirilmesi çerçevesinde 
bir işlem yapması veya yapmaktan kaçınması için, kendisi veya üçüncü bir kişi veya 
lehine, haksız bir menfaatin doğrudan veya dolaylı olarak vaadedilmesi, teklif 
edilmesi yada verilmesi; 

(b) Bir kamu görevlisinin resmi görevlerinin yerine getirilmesi çerçevesinde 
bir işlem yapması veya yapmaktan kaçınması için, kendisi veya üçüncü bir kişi veya 
taraf lehine, haksız bir menfaati doğrudan veya dolaylı olarak talep etmesi veya 
kabulü; 

2-Her taraf Devlet, bu maddenin 1. fıkrasında sözedilen eylemlerin, yabancı 
kamu görevlileri veya uluslararası memurların katılımıyla gerçekleşmesi halinde, 
bunların suç haline getirilmesi için gerekli yasal ve diğer önlemleri almayı 
değerlendirecektir. Aynı şekilde, her Taraf Devlet yolsuzluğun diğer biçimlerini de 
suç haleni getirmeyi değerlendirecektir. 

3-Her Taraf Devlet bu maddeye göre ihdas edilen bir suça iştirak eylemini 
de suç haline getirmek için gerekli olabilecek benzer önlemleri alacaktır. 

4-Bu maddenin 1. fıkrasının ve bu sözleşmenin 9. maddesinin uygulanması 
bakımından, "Kamu görevlisi", kamu görevi yapan veya iç hukukta tanımlandığı 
şekilde kamuya yönelik bir hizmet gören ve bu hizmeti veren kişinin bulunduğu 
Taraf Devletin ceza yasasına göre de hizmeti bu şekilde uygulayan kişi anlamına 
gelir. 
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1.2.1. DOĞRUDAN CEZAİ YAPTIRIMA BAĞLANAN YOLSUZLUK TÜRLERİ 

1.2.1.1. RÜŞVET 

En genel anlamıyla rüşvet; "yetkili birisine başkası tarafından toplumun usul ve kurallarına 
aykırı bir şekilde menfaat vaat edilerek yada sağlanarak bir işin yaptırılması" şeklinde 
tanımlanabilir." 

Türk Hukuk Lügatında ise; rüşvet: "...Memur sayılan kimsenin vazifesine giren bir iş için (...) 
kanunca verilmesi icabetmeyen bir para veya mal alması veya herhangi bir menfaat temin emesi, 
yahut para, mal veya menfaat hakkında taahhüt veya teminat kabul etmesidir" . 

Rüşvet suçu, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) üçüncü faslında yer alan, 211 ve 219 ncu 
maddeler arasında düzenlenmiştir. Buna göre, rüşvet, 

Ceza Kanununun tatbikinde memur sayılanların, kanunen veya nizamen yapmaya 
veya yapmamaya mecbur oldukları şeyi yapmak veya yapmamak için aldıkları veya 
başkalarına aldırdıkları para, hediye ve her ne nam altında olursa olsun 
sağladıkları diğer menfaatler ile bu maksatla alıp sattıkları veya ihale eyledikleri 
taşınır ve taşınmaz malların gerçek değeri ile verilip alınan bedel arasındaki fahiş 
fark "tır. 

1.2.1.2. ZİMMET 

Tek taraflı olma özelliği nedeniyle diğer yolsuzluk türlerinden ayrılan zimmet kavramı, 
"memurun ya da özel yasalarına göre memur sayılan kamu görevlilerinin görevleri gereği zilyetlik 
alanlarına tevdi edilen kamusal kaynaklan yasalara aykırı şekilde kendisi ya da üçüncü kişiler için 
harcaması, kullanması ya da mülk edinmesidir." Özel sektörde ya da görevli olmayan memurlar 
yönünden karşılığı ise, "hizmet sebebiyle emniyeti suiistimal "dir. 

Tek yönlü olması nedeniyle, zimmetin, yolsuzluk suçu sayılmamasına ilişkin bir görüş de 
bulunmaktadır. Ancak özellikle ülkemizde yaşanan grup şirketlerine ve paravan şirketlere yüksek 

10 Bu bölümde kısaca belirtilen suçların dışında kalanlara, raporun "Türkiye Deneyimi" başlıklı bölümünün 
"Türk Mevzuatı" alt başlıklı bölümünde değinilmiştir. 
" Ahmet Mumcu, Osmanlı Devletinde Rüşvet, Özellikle Adli Rüşvet, Ankara: AÜHF yayını, 1969, s. 1. 
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hacimli (montanh) krediler verilerek ya da "back to back" (hortumlama) kredilerle özel bankalann 
içinin boşaltılması suretiyle oluşan, Cumhuriyet tarihimizin en büyük yolsuzluk olayı, "zimmet" ve 
"hizmet sebebiyle emniyeti suiistimal" suçlarının da yolsuzluk sayılması gereğini bir kez daha ortaya 
koymuştur. 

TCK'nun 202 nci maddesine göre; 

Görevi sebebiyle kendisine tevdi olunan veya muhafaza, denetim veya 
sorumluluğu altında bulunan para veya para yerine geçen evrak veya senetleri veya 
diğer malları zimmetine geçiren memura altı yıldan oniki yıla kadar ağır hapis ve 
meydana gelen zararın bir misli kadar ağır para cezası verilir. 

1.2.1.3. İRTİKAP 

Bilimsel çalışmalarda, "haraç" veya "aktif yiyicilik" ya da "aktif rüşvet" olarak nitelendirilen 
"irtikap"ın rüşvetten farkı; bu süreçte, hizmet alan tarafın, ikna ya da manevi cebir yöntemleriyle 
memura bir bedel ödemeye zorlanmasıdır. Ancak çoğu kez, rüşvet ile irtikap arasındaki ayırım kolay 
yapılamamaktadır. TCK'nun 209 uncu maddesinde düzenlenmiştir. 

1.2.1.4. KARA PARANIN AKLANMASI 

Yasadışı yollardan elde edilen gelire kara para denildiği gibi bu gelirin normal ve temiz bir 
kazanç gibi yasal ekonomiye sokulması da, kara para aklama olarak ifade edilmektedir. 

Hukukumuzda, kara paranın aklanması 13.11.1996 tarih ve 4208 sayılı kanunla suç olarak 
kabul edilmiş ve böylece mevzuatımıza "kara para" deyimi de girmiştir. Yasanın çıkartılma amacı, 
birinci maddesinde ifade edildiği şekilde, "kara para aklanmasının önlenmesi konusunda uygulanacak 
esasları belirlemektir." 

4208 Sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (a) fıkrası hükmüne göre; aşağıda yer alan kanunlarda 
suç sayılan fiillerin işlenmesi suretiyle elde edilen para ve sair menfaatler karapara kabul edilmiştir: 

a-) 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun, 

b-) 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun, 

c-) 2238 Sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkındaki Kanun, 

d-) 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Hakkındaki Kanun, 

e-) 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 359/b maddesindeki fiiller, 

f-) TCK'nun 125 ila 173 üncü maddeleri arasında yer alan "Devletin Şahsiyetine Karşı İşlenen 
Cürümler" ve 

g-) TCK'nın bazı maddelerinde yer alan suçlar. 

Bu maddeler de konu edilen fiiller ise, adam kaçırma, şantaj, silah kaçakçılığı, kalpazanlık, 
sahte para ve resmi bilet ticareti, resmi mühür, damga ve evraklarda sahtekarlık, uyuşturucu madde 
ticareti, fuhşa aracılık, yağma, yol kesme, adam kaldırma, ağır dolandıncılık ve hileli iflas ve 2 Ocak 
2003 tarih ve 4782 sayılı kanun ile eklenen rüşvet ve uluslararası ticari işlemlerde yabancı kamu 
görevlilerine rüşvet verilmesidir. 

1.2.1.5. DOLANDIRICILIK 

Günümüzde, özellikle ticaret ve sanayiinin gelişmiş olduğu toplumlarda oldukça sık rastlanan 
"dolandırıcılık" suçu ekonomik değerlere karşı işlenen bir suçtur. 

TCK'nun 503 üncü maddesinde, "Bir kişiyi kandırabilecek nitelikte hile ve desiseler yaparak 
hataya düşürüp onun veya başkasının zararına, kendisine Veya başkasına haksız menfaat sağlayan 
kişinin işlemiş olduğu bir suç" olarak, tanımlanmaktadır. 
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1.2.1.6. EMNİYETİ SUİSTİMAL 

Emniyeti suiistimal ya da güveni kötüye kullanma, herhangi bir kimsenin başkasına ait olup 
belli bir surette kullanılmak üzere teslim alman şeyden kendisi ya da başkası hesabına 
faydalanılmasıdır. 

TCK'nun 508 inci maddesinde, " Her kim başkasına ait olupta iade veya muayyen bir suretle 
istimal etmek üzere kendisine tevdi veya her ne namla olursa olsun teslim olunan bir şeyi kendisinin 
veya başkasının menfaatine olarak satar veya rehneder veya sarf ve istihlak eder yahut ketim ve inkar 
eyler veyahut tahvil ve tağyir ederse ( ) cezalandırılır" hükmü mevcuttur. 

Aynı Kanunun 510'uncu maddesine göre, "Geçen iki maddede (TCK Madde 508 ve 509) 
yazılı cürümler meslek ve sanat veya ticaret veya hizmet sebebiyle veya emanetçi sıfatıyla veyahut 
idare etmek için kendisine tevdi olunan veya teminat olarak teslim edilen şeyler üzerinde yapılırsa 
(...)" ifadesi bulunmaktadır. 

Bu suç, uygulamada en çok hizmet sebebiyle işlenildiğinden, 510 uncu madde "hizmet 
sebebiyle emniyeti suiistimal suçu" olarak da, tanımlanmaktadır. 

1.2.1.7. İÇERDEN ÖĞRENENLERİN TİCARETİ (INSIDER TRADING) 

2499 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin A/l bendine göre, sermaye piyasası araçlarının 
değerini etkileyebilecek, henüz kamuya açıklanmamış bilgileri kendisine veya üçüncü kişilere menfaat 
sağlamak amacıyla kullanarak sermaye piyasasında işlem yapanlar arasındaki fırsat eşitliğini bozacak 
şekilde mameleki yarar sağlamak veya bir zararı bertaraf etmek, içerden öğrenenlerin ticareti olarak 
tanımlanmaktadır. 

1.2.2. DOLAYLI OLARAK CEZA YAPTIRIMINA BAĞLANAN VEYA SUÇ SAYILMAYAN 
YOLSUZLUK TÜRLERİ12 

Bu bölümde, TCK'nda veya ceza hükmü içeren diğer kanunlarda suç olarak tanımlanmayan, 
ancak unsurlarının mevcudiyeti halinde görevi ihmal ya da görevi suiistimal suçlarının kapsamında 
düşünülebilecek yolsuzluk eylemleri açıklanmaktadır. 

1.2.2.1. RANT KOLLAMA 

Rant kollama, "çıkar ve baskı gruplarının, devlet tarafından suni olarak yaratılmış bir 
ekonomik transferi elde etmek için giriştikleri faaliyetlerdir." 

Suni rant bazı ekonomik faaliyetlerin devlet tarafından düzenlenmesi veya ekonomik 
faaliyetler üzerine sınırlar konulması suretiyle ortaya çıkmaktadır. Rant kollama kavramı da; suni 
rantın, baskı ve çıkar grupları tarafından elde edilmeye çalışılmasını ifade etmektedir. Rant kollamanın 
bazı türleri ise şunlardır: 

a-) Monopol kollama: Devlet tarafından imtiyaz hakkı verilen bir monopolün elde edilmesi 
için baskı ve çıkar gruplarının girişmiş oldukları faaliyetlerdir. 

b-) Tarife kollama: Çıkar Ve baskı gruplarının yurtiçi piyasada karlarını maksimum düzeye 
çıkarmak için mal ve hizmetlerin ithalinde yasaklamalar ya da ithalat vergisi konulması için giriştikleri 
lobicilik faaliyetleridir. 

c-) Lisans Kollama: İthalatta tahsisli kotalardan lisans belgesi almak için yapılan lobicilik 
faaliyetleridir. 

12 Coşkun Can Aktan, Politik Yozlaşma ve Kleptokrasi, 1980-1990 Türkiye Deneyimi, İstanbul: Afa Yayıncılık 
A.Ş., 1992. 
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d-) Kota Kollama: İthalatın kota veya kontenjan sistemine tabi olması durumunda bazı kişi 
ve kurumların global kota ve tahsisli kotaların artırılması girişimleridir. 

e-) Teşvik kollama: Çıkar ve baskı gruplarının, faizsiz veya düşük faizli krediler, tarımsal 
ürünler için destekleme alımları, vergi istisna ve muafiyetleri gibi devletten mali yardım elde etmek 
için yaptıkları faaliyetlerdir. 

i-) Sosyal yardım kollama: Ekonomide kişi ve kurumların lobicilik yaparak devletten sosyal 
gayeli mali yardım (ör. işsizlik yardımı, fakirlik yardımı vb..) elde etme faaliyetleridir. 

1.2.2.2. LOBİCİLİK 

Lobicilik, çıkar ve basta gruplarının siyasal karar alma sürecinde, iktidar partilerini, muhalefet 
partilerini, bürokratları etkileyerek, kendi menfaatleri doğrultusunda yönlendirmeleridir. Bu tür 
faaliyetlerle, kamu sektöründe en uygun kararm alınması engellenmektedir. 

Lobicilik faaliyetleri; seçimler aşamasında bir siyasal partiye maddi ya da diğer şekillerde 
yardımda bulunma, seçimlerden sonra milletvekillerini çeşitli şekillerde etkileyerek, parlamentoda 
kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmelerini sağlama, biçimlerinde ortaya çıkabilmektedir. 

1.2.2.3. OY TİCARETİ 

Oy ticareti, yasama faaliyetlerinin yürütüldüğü aşamada ortaya çıkan siyasal bir yozlaşma 
türüdür. Yasama faaliyetlerini yürüten parlamentoda, siyasal kararların alınmasında , siyasi partilerin, 
menfaatleri doğrultusunda parlamentoya sunduktan kanun tasan ve tekliflerini karşılıklı olarak 
desteklemelerine "oy ticareti" denir. Bu durum karşılıklı oy alışverişi anlamına gelmektedir. 

Oy ticaretinin, bazı durumlarda parlamentonun karar alma sürecini hızlandırdığı iddia 
edilmektedir. Ancak çoğu durumda oy ticareti siyasal yozlaşmaya neden olabilmektedir. Uygulamada, 
siyasal partilerin, genellikle, "ortak çıkartan" doğrultusunda birbirlerini destekledikleri görülmektedir. 
Örneğin, milletvekili maaşlannm yükseltilmesi, emekli ikramiyesinin artınlması, milletvekili 
emekliliğinin kolaylaştırılması gibi konularda milletvekillerinin daha kolay anlaştıkları görülmektedir. 

1.2.2.4. KAYIRMACILIK 

Kayırmacılık, kamu işlemlerini yerine getiren görevlinin, yakmlanm haksız yere ve yasalara 
aykırı olarak kayırması, arka çıkmasıdır. Türkçe'de kullanılan "iltimas" kavramı da kayırmacılık ile eş 
anlamlıdır. Halk dilinde kullanılan "torpil" kavramı da iltimas ve kayırmacılık kavramlanna karşılık 
gelmektedir. Kayırmacılığın değişik türleri bulunmaktadır: 

a-) Akraba kayırmacılığı (nepotizm) 

Beceri, yetenek, basan ve eğitim düzeyi vb. unsurlar dikkate alınmaksızın sadece politikacı, 
bürokrat ve diğer kamu görevlileri ile olan akrabalık ilişkileri esas alınarak bir kimsenin bir devlet 
görevinde istihdam edilmesi atanması ya da terfıen yükseltilmesidir. 

Akraba kayırmacılığı, geleneksel bağların ve ilişkilerin yoğun olarak yaşandığı az gelişmiş 
ülkelerde daha yaygın olarak görülmektedir. 

Bazı yazarlar nepotizm olgusunda kamu görevlisinin bir çıkan olmadığını ileri sürmekle 
birlikte, bazı yazarlar da tam tersini düşünmektedirler. Bunun sonucunda kamu görevlisinin "itibar 
görme", "takdir edilme"' gibi psikolojik ve toplumsal kazanç elde ettiği; aynca hak etmeden 
bulunduğu statünün maddi olanaklarından yararlanması nedeniyle maddi çıkar elde ettiği 
kuşkusuzdur. 

b-) Eş-dost kayırmacılığı (kronizm) 

Kamu görevlilerinin işe alınmasında liyakat (yeterlik) ve eşitlik ilkeleri yerine eş-dost ilişkileri 
esas alınması suretiyle yapılan kayırmacılıktır. 
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Nepotizmde kayınlan kişi akraba, kronizmde ise eş-dost olmaktadır. Günümüzde Türkiye'de 
yaygın olarak görülen "Hemşehri kayırmacılığı" da kronizmin özel bir türü olarak değerlendirilebilir. 

c-) Siyasal kayırmacılık {partizanlık/patronaj) 

Siyasal partilerin, iktidara geldikten sonra kendilerini destekleyen seçmen gruplarına çeşitli 
şekillerde ayrıcalıklı işlem yaparak, bu kimselere haksız menfaat sağlamaları olarak tanımlanmaktadır. 

Partizanlık, merkezi kuruluşların yanında, özellikle, mahalli kamu hizmetlerini yürüten 
kurumlarda daha yaygın olarak görülmektedir. Siyasal kayırmacılığa birçok ülkede olduğu gibi 
Türkiye'de de yaygın olarak rastlanmaktadır. 

Siyasal kayırmacılığın bir başka biçimi de, üst düzey bürokratların siyasi iktidarların 
değişmesiyle birlikte, ideoloji, nepotizm-kronizm gibi faktörler esas alınarak, görevden alınmalandır 
ki literatürde bu duruma "patronaj" adı verilmektedir. 

d-) Hizmet kayırmacılığı 

Siyasal iktidarın gelecek seçimlerde yeniden iktidarda kalabilmek amacıyla bütçe 
tahsisatlarını, oylarını maksimize edecek şekilde kendi seçim bölgelerine tahsis etmesi ve böylece 
bütçe kaynaklarını yağmalamasıdır. 

Bu tür yozlaşma ile kamu kaynaklarının dağıtımında yerleşim bölgeleri ve ihtiyaçlar dikkate 
alınmamakta, hizmetler siyasal iktidarların kendi seçim bölgelerine götürülmektedir. 

1.2.2.5. DİĞER 

Yukarıda belirtilen hususlar dışında; kurumsal bilginin kötüye kullanılması, anayasa ihlalleri, 
politik faaliyetlerde harcanan paranın kaynağının gizli tutulması, mal beyanında bulunmama veya 
eksik mal beyanı verme, hediye alma, hukuka aykırı dinlemeler (yviretapping) politik bilgi sızdırma 
(political espionage) özellikle yerel kamu hizmetlerini yürütmekle görevli hizmet birimlerinde yaygın 
olarak görülen aşırı partizanlık (zealotry), siyasi kayırmacılığın bir türü olan gönül yapma (suvasyon) 
gibi eylemler de çeşitli araştırmalar ve çalışmalarda yolsuzluk türleri arasında sayılmaktadır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

YOLSUZLUĞUN TARİHÇESİ 

Yolsuzluğun tarihi, neredeyse devletlerin tarihi kadar eskidir. Tarihin her döneminde ve 
dünyanın her yerinde yolsuzluklarla karşılaşılmıştır. Bu nedenle; rapordaki "tarih" başlığı, 
yolsuzlukların tarihini yazmak iddiasına değil; sadece dünyadaki ve Osmanlı ve Cumhuriyet 
tarihimizdeki bazı kilometre taşlannı anımsatmak ihtiyacına vurgu yapmaktadır. 

2.1 YOLSUZLUĞUN DÜNYA TARİHİ 

Sümerolog Veysel Donbaz'ın çözdüğü İstanbul Arkeoloji Müzesinde bulunan M.Ö. 4000 
yıllarına ait bir Sümer tableti, rüşvetin ilk belgesi niteliğindedir: 

"Sümer Okul Günleri" adım taşıyan bu tablette okulunda başarısız bir öğrenciden 
bahsediliyor. Bu öğrencinin ailesi de çocuklarının derslerinde başarılı olmasını istiyorlar. Bu 
amaçla öğretmeni evlerine davet ediyorlar öğretmeni yedirip içiriyor, hatta türlü hediyeler 
de veriyorlar. Bütün gecenin bu şekilde geçtiği yazılı tablette. Sonra ne mi oluyor? 
Sorusunun cevabı tabletin devamında veriliyor ve başarısız öğrenci birden sınıfın en başarılı 
öğrencisi oluveriyor. Sınıfın şefi yani başkanı yapılıyor. 

2300 yıl önce Brahman Başbakanının yolsuzluğun 40 yolunu saydığı; eski Çin'de ise, rüşveti 
önlemek üzere memurlara maaşlarına ek olarak "yang-lien" adıyla bir ek ödemede bulunulduğu 
bilinmektedir. 

İki bin yıl önce Hint Kralı Kathilya bu konuyu ele alan "Arthastra" adlı bir kitap yazmıştır. 

İlk çağın önemli hukuk eserlerinden olan Hamurabi Kanunlarında ise, rüşvetle ilgili bir 
konuda hüküm veren yargıcın, sonradan bu hükmü değiştirmesi halinde görevinden alınacağı, bir 
daha kesinlikle yargıçlık yapamayacağı ve davaya konu olan miktarın on iki katı tutarında tazminat 
ödeyeceği hükmü yer almıştır. 

Eski Yunan'da para ve mal düşkünlüğü bir hayli yaygındı. Yoksul insana kötü gözle bakılırdı. 
Memurlar arasında rüşvet olayının artması sonucunda, ünlü Yunanlı Hatip ve devlet adamı 
Demostenes (İ.O. 384-322) kendini rüşvetle mücadeleye adamış, ancak kendisi de rüşvet almak 
suçundan mahkum olmuştur.'" 

Platon, "Devlet memurları hiçbir hediye almadan hizmet etmelidirler. Buna uymayanlar yargı 
kararlarıyla cezalandırıldığında cenaze merasimi yapılmadan gömülmelidirler" derken, herhalde, 
yolsuzluğun, dünyada bu günkü boyutlara ulaşabileceğini tahmin etmemişti. 

Dante, yedi yüz yıl önce, rüşvetçileri cehennemin en derinine koyarak, ortaçağda yolsuz 
davranışlara duyulan nefreti yansıtmıştır. Shakespeare, bazı oyunlarında yolsuzluğa yer vermiştir. 

19 uncu yüzyılın sonlarında yolsuzlukla mücadelede hakim olan görüş, yolsuzluğun nedenini 
partizan müdahalelerde, görmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde Devlet Başkanı J. Garfıeld'in 
politik destekten yoksun işsiz birisi tarafından öldürülmesi üzerine, sistem sorgulanır ve Devlet 
Personel Birimini oluşturan ve patronajı azaltan Pendleton Kanunu (1883) çıkartılmıştır. Böylece, 
"ganimet" sisteminden "liyakat ve kariyer" sistemine geçilmiştir. 

Daha sonra "İlerlemeci Yöntemi" savunanlar devreye girmişlerdir. Devletin etkinliği ve 
demokratik sorumluluk için, kamu yönetimi sisteminin parti politikasından bağımsız olması gerektiği 
belirtilir ve moral değerlerin (dürüstlüğün) önemi vurgulanmıştır. Kurallann standartlaştmlmasım 

1 Günay Kanmaz, "Rüşvet ve Yolsuzluklar ve Bunlarla Mücadele Yollan", Uzman-Der Dergisi, 2 (8). 1999, s. 
15. 

14 



sağlamak üzere merkezileştirme önerilmiştir. Örgütsel etkinliğin ve rasyonelliğin sağlanması önem 
kazanmıştır. 

Son olarak, ortaya çıkan ve hala hakim olan ve geniş görüş açısı olarak adlandırılabilecek 
Panoptik yöntem ise, Jeremy Bentham'ın 19 ncu yüzyılda hapishanelerin görünmeyen bir gardiyan 
tarafından gözetlenebilmesi için önerdiği Panopticon isimli gözetim düzeninden esinlenerek 
geliştirilmiştir. İletişim ve bilişim teknolojisini de kullanan bu yöntem bütünsel bir anlayışı ifade 
etmektedir. 1970'lerdeki skandalların yeni mali unsurlar içermesi ve bunu soruşturacak savcıların ve 
denetçilerin yeni güç ve kaynaklara sahip olmaları ihtiyacı üzerine geliştirilmiştir. Yolsuzluk tanımı 
genişletilir; yolsuzluğun her zaman için beklenir olması esası getirilmiştir. Örgütsel stratejilerin 
yetersizliği; araştırma, gözetim ve denetime dayanan cezai yaptırımların kesin olarak uygulanması 
gerektiği vurgulanmıştır. Bu görüşle birlikte, yeni örgütler, birimler oluşturulmuş; eski birimler 
personel ve teknoloji açısından yenilenmiş ve dış kontrol tekniklerinin ileri uzantıları kullanılmaya 
başlanmıştır. 

Özellikle, 1990'lardan sonra bütün dünyada yolsuzluklarla mücadeleye özel bir önem 
verilmesi bir tespiti doğrulamaktadır: Uygarlık ilerledikçe kan suçları azalmakta; hile suçlan 
artmaktadır. 

2.2. TÜRKİYE'DE YOLSUZLUĞUN TARİHİ 

2.2.1. OSMANLI DEVLETİNİN GÜNÜMÜZE OLAN ETKİSİ 

Türkiye Cumhuriyetinin temellerini oluşturan Osmanlı Devletinin zengin kültürel ve 
toplumsal dokusunun Cumhuriyet döneminde de etkilerini sürdürdüğü, Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin güçlü bir devlet olmasında Osmanlıdan devralman tarihsel ve kültürel zenginliğin 
yadsınamaz ağırlıkta bir payı olduğu kuşkusuzdur. Ancak tarihsel süreç nesnel bir bakış açısıyla 
değerlendirilirse, toplumların geleceğe yönelik vizyon yaratma imkanları olur. 

Osmanlı Devletinden devraldığımız mirasın övünç ve onur duyacağımız yanlan çok fazladır. 
Ama kabul etmek gerekir ki; tarihçiler, Osmanlı İmparatorluğunun çöküşünü hazırlayan önemli 
nedenler arasında "rüşvef'in de bulunduğunu yazmaktadır. Tanzimatın ilanından sonra padişah ve 
yüksek rütbeli memurlar başta olmak üzere, devleti idare edenlerin rüşvet almamak üzere Kuran'a el 
bastığını bilinmektedir. 

Osmanlı'da rüşvet özellikle memur atamalannda son derece yaygın olduğu gözlenmektedir. 

16 ncı yüzyıla kadar, Osmanlı devletinde güçlü bir otoritenin kurulduğu, devletin güçlü ve 
düzenli memur kadrosuyla, idare örgütüyle ülkenin her köşesine egemen olduğu söylenebilir. 

Merkez otoritesinin gücü ve ülkedeki denetimi 1600'lü yıllara kadar hemen her alanda kendini 
belli etmektedir. Devletin, çağın koşulları içinde çok gelişmiş bir bütçe düzeni vardır. Mali konularda 
en küçük bir aksaklık bile hoşgörüyle karşılanmamaktadır. 

Daha sonraki dönemlerde ise, tarih kitaplarında Osmanlı Devletine rüşveti ilk bulaştıranın 
Şemsi Paşa olduğu belirtilmektedir: 

Tarihçi Peçevi'nin bir başka tarihçi olan Ali'den aktararak yazdığına göre. III. Murad'ın 
vezirlerinden Şemsi Paşa ataları Kızıl Ahmetli ailesinin öcünü almak için bir bahane bulup, 
padişaha 40.000 altın rüşvet almayı kabul ettirmiştir. Böylece rüşvet hastalığını devletin en 
yüksek katına da bulaştırdığını tarihçi Ali'ye bizzat kendisi anlatmıştır. 

14 İsmail Cem, Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi, İstanbul: Cem Yayınevi, 1989, s. 99. 
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Aynı Şemsi Paşa bu olaydan sonra da padişaha verilen dilekçeleri yüklü rüşvetler 
karşılığında almaya ve aldığı rüşvetlerin bir bölümünü de padişaha vermeye, böylece bir 
komisyoncu gibi çalışmaya başlamıştır.15 

16 ncı yüzyıldan sonra, Osmanlı Devleti'nde idari sistem ile birlikte mali sistem de çözülmeye 
başlamış; devlet, yavaş yavaş otoritesini kaybetmiş, yolsuzluk ve rüşvet için uygun bir ortam 
oluşmuştur. 

Bu gelişmeyi destekleyen ve güçlendiren başka bir etken 16.yüzyıl sonlarına doğru 
imparatorluğun içine düştüğü mali ve parasal sıkıntı sonucu dar gelirli kamu yöneticilerinin giderek 
artan geçim sıkıntısı içine düşmeleri ve bunun sonucu olarak dürüstlük ve saygınlıkları üzerinde 
olumsuz etkilerin ortaya çıkmasıdır. 

Böylece, genel olarak sistemin yozlaşması ve parasal sıkıntıların da kamu yöneticileri üzerinde 
daha çok baskılar getirmesi sonucu Türk kamu yönetimi-halk ilişkilerinde rüşvet büyük boyutlara 
varan bir yaygınlık kazanmış ve zaman içinde gelenekselleşmiştir.16 

16 ncı yüzyıla ilişkin olarak, Defterdar San Mehmet Paşanın gözlemleri de, bu dönemde 
yolsuzlukların çok görülmeye başlandığı yönündedir. Bu dönemde yolsuzluğun boyutları 
genişlemiştir: 

Osmanlı düzenindeki bu bozulmalar devlet yönetimini olumsuz yönde etkilemiştir. Özellikle 
toprak edinme imkanının genişlemesi, iltizam usulünün yaygınlaşması ve yeni iş alanlarının 
açılması memurların ilgisini karlı uğraşılara çekmiştir. Nüfuzlarından yararlanan memurlar, 
kolaylıkla toprak edinmekte, sürülerle koyun beslemekte, kaçakçılık yapmaktadırlar.17 

Osmanlı toprak düzeni 16 ncı yüzyılın ortalarından başlayarak, derebeyler ve mültezimler 
elinde çökmeye başlamıştır. Köylü halk, çoğu zaman mal, ırz ve can güvenliğinden mahrum kalmıştır. 
Halk, eşkıyanın yanında, devlet adına ya da devlet desteği ile karşısına çıkanlardan kaçmak zorunda 
kalmıştır. 

Yine bu dönemde yazılan birçok eserde, kendileri de genelde birer yönetici olan yazarlar, 
rüşvetin olumsuz yanlarını belirtmekte ve önlenmesi için çareler önermektedirler. 

Bu eserlerden en önemlileri olarak, Lütfı Paşa'nın 16 ncı yüzyılda yazdığı Asafname'si, Koçi 
Bey'in 17 nci yüzyılda yazdığı kendi adıyla anılan RisalesiAl nci yüzyılın fikir adamlarından 
Hazerfan Hüseyin Efendi'nin Talhis al-Bayan fi Kavanin-i Al-i Osman adlı eseri ve Defterdar San 
Mehmet Paşa'nın 1703 yılında Üçüncü Ahmet'e sunduğu Nasa-ih ul-Vuzara va al-Umara adlı eserleri 
sayılabilir. 

Padişahlann da rüşvet ve yolsuzlukları önlemek için çeşitli çarelere başvurduklan 
bilinmektedir. 

Orhan Bey ve II.Murad sabahlan saray kapısı önünde yüksek bir yere çıkarak halkın 
dertlerini şahsen duymak isterlerdi. Divan-ı Hümayun'un ilk görevi şikayet dinlemektir, 
Hükümdarlar Fatih Sultan Mehmed'den itibaren Divan'da hazır bulunmak geleneğini de 
kaldırdıktan sonra "Adalet Köşkü" denilen ve Divana açılan bir penceresi olan yerden 
özellikle davaları dinlemişlerdir. IV.Mehmet bu amaçla Edime Sarayında değişiklikler 
yaptırmıştır. Osmanlı hükümdarlarına bu geleneğin Anadolu Selçuklularından geçtiği 
bilinmektedir. Padişahlar fırsat buldukça tebdil gezerlerdi. Casus tuttukları ve bunların 
yolsuzluklar hakkında ilginç şifreli raporlar sundukları bilinmektedir. Padişah veya vezir-ı 
azam reayanın şikayetleri üzerine gerekirse müfettiş yollar; ya da inanılır ve güvenilir bir 
mahalli memuru teftişle görevlendirirdi. Bütün bu şikayetlerin ve teftişlerin sonucunda 
düzeltilmesi gerekli bir aksaklık görülürse, bunlar çıkartılan adaletnamelerde belirtilir ve 

'" Mumcu, agk.. s. 87. 
0 Yavuz Bayar, "Türk Kamu Yönetiminde Rüşvet.'" Amme İdaresi Dergisi. 12(3). 1979. s. 48. 
'" Cem, agk.. s. 218. 
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reayanın hakkının korunması, rüşvet ve benzeri yolsuzlukların yasaklandığı, aksine hareket 
eden yöneticilerin şiddetle cezalandırılacağı bildirilirdi.18 

Kadı ve naipleri rüşvet almaktan alıkoyabilecek bir önlem ise, temyiz olanağının 
bulunmamasıdır. Divan-ı Hümayun, kadıların verdiği kesin hükümleri son merci olarak görüşür ve 
gerekirse bozabilirdi. Böylece, en küçük bir naibin bile verdiği kararlann veziri azam başkanlığındaki 
bir kurulda görüşülebilmesi, hatta bazen bizzat sultan tarafından bile duruma el konulması halk için 
büyük bir güvence niteliğindeydi. 

Tanzimat döneminde, ilk defa değişik toplumsal gruplar tarafından otoritenin paylaşımı 
gündeme gelmiş; dolayısıyla kamu yönetimi üzerinde de toplumsal grupların etkileme çabaları ortaya 
çıkmıştır. 

İkinci Mahmut döneminde, köklü reformlar gerçekleştirilmeye, özellikle de, o devir 
Avrupa'sını model alan modern bir bürokrasi oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Örneğin, ehliyetsiz kişilerin memur olmasını önlemek için sıkı sınav usulleri uygulanmıştır 

Rüşvete karşı alman en önemli önlem kamu görevlilerinin, görevlerine ilişkin suçlann 
cezalandırılması için bir ceza kanunnamesinin yürürlüğe konmasıdır, ikinci Mahmut kanunnamede, 
özellikle, rüşvet suçunun cezalandırılmasını emretmişti. Kanunda, en küçük rütbeli memurdan, en 
yüksek rütbeli memura kadar, herhangi bir memurun rüşvet aldığı tespit edildiği takdirde, 
cezalandırılacağı belirtilmektedir. 

Rüşveti önlemeye ilişkin daha ciddi önlemler, 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı'nda 
yer almıştır. Tanzimat Fermanı ile rüşveti önlemeye ilişkin etkili tedbirler de öngörülmüş, Ferman 
yayınlandıktan bir yıl sonra, 1840 yılında yürürlüğe giren Ceza Kanunnamesinin beşinci faslında 
rüşvet suçu geniş şekilde düzenlenmiştir. 

1849 yılında ise, bütün memurlara, rüşvet almayacaklarına ilişkin yemin etme usulü 
getirilmiş; 1855 yılında yürürlüğe giren nizamname ile rüşvet sayılacak ve sayılmayacak hediyeler 
tespit edilmiştir. 

1858 yılında ise, Fransız Ceza Kanunundan yararlanılarak yeni bir Ceza Kanunu yapılmış; bu 
Kanun'da da rüşvet ile ilgili hükümler -Nizamnamenin rüşvet sayılan ve sayılmayan hediyeler ile ilgili 
hükümleri de dahil olmak üzere- yer almıştır. 

Tanzimat Döneminde alman önlemler ile ilk zamanlar başanlı sonuçlar elde edilmeye 
başlandığı söylenebilir. Bu dönemde, rüşvetle savaşmak için iyi niyetle alman ve dönemin dürüst ve 
değerli devlet adamlarınca yürütülen tedbirlerin uygulanması, daha sonra yine gevşemiş ve Osmanlı 
Devleti yıkılana değin rüşvet ve yolsuzlukların yaygınlığı azalmamıştır. 

18 agk., s. 261-262. 
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OSMANLI ARŞİVİNDEN SEÇMELER 

Tarih: 1220 (Hicrî) Dosya No: 120 J j ^ j j ^ Fon Kodu: HAT 
1 

İstanbul'a zahire almağa gönderileceklerin rüşvet verüp fıkaraya eza etmelerinin ve peşin para verilmedikçe 
mahsul almalarının meni'ne dair ellerinden sened alındığı hakkında. 

Tarih: 1207 (Hicrî) Dosya No:255 Gömlek No:14520 Fon Kodu: HAT 

Benim vezirim, Ocakiı'dan rüşvet alan Yeniçeri ağasını azl ve nefyeyledim. Yeni Ağaya tenbihatı hâvi Ferman 
2 yazasın. Kethüda nasb olunan İbrahim Efendi'ye hakkaniyet üzere hizmet edüp rüşvet almamasını tekid 

eyleyesin! Kış geliyor, Hotin Kalesi elyevm Nemçelü'de, teslim etmeyince müsâleha sahih olmaz Reis Efendi 
nizâm versin. Elçiyi ilzam eylesin. Çıkan Yeniçeri ağasının Ali Fevzi namındaki hazinedarın diyar-ı âhare 
nefyedesin. 

Tarih: 1206 (Hicrî) Dosya No: 193 Gömlek No:9441 Fon Kodu: HAT 

3 Vüzera tayinlerinde Sadrazam tarafından usulsüzlük ve padişahın tepkisini çeken yanlışlıkların yapıldığı, 
vüzeradan mansıb için rüşvet alınmaması istendiği buna riayet edilmediği tekaüde ayrılacakların uygun 
seçilmediği vb. hususlarda kaymakam paşaya hitab. 

Tarih: 1204 (Hicrî) Dosya No:273 Gömlek No:16086 Fon Kodu: HAT 

4 Rikab Kethüdalığı'na tayin olunan Çelebi Efendi'nin Edirne'den hareketine ve Ordu Kethüdalığı'ndan kendi 
arzusiyle istifa etmesi Sadrazamı müteesir ve tevcihden memnun olduğuna ve yeni Peksimetcibaşı'ya 
affolunan bin altın rüşvet sözü eskisine söylenmiş yalnız bir sözden ibaret olduğuna dair. 

Tarih: 20/R/1276 (Hicrî) Dosya No:111 Gömlek No:66 Fon Kodu: A.JMKT.MVL. 
5 Manatoglu Yongeki'ye rüşvet vermesinden, Gelibolulu Yorgaki'ye ise rüşvet almasından dolayı hapis sürgün 

ve aldığı rüşvetin iki mislinin istirdadı cezası verildiği. 

Tarih: 16/S/1276 (Hicrî) Dosya No:110 Gömlek No:10 Fon Kodu: A.}MKT.MVL. 

g Hassa Ordusu Piyade İkinci Redif Alayı Birinci Taburu mensubatından beş neferden rüşvet alarak 
zamanından önce hizmet tezkeresi veren Başçavuş Canib ile İbrahim Kavas ve neferat-ı merkumenin 
sorgulanıp cezalandırılmaları. 

Tarih: 02/Ca/1274 (Hicrî) Dosya No:302 Gömlek No:22 Fon Kodu: A.}MKT.UM.. 
7 Aşar ve ondalık rüsumu tahsilinde yolsuzluk yapan Belgradcık Müdürü Yusuf Efendi ile mültezimler 

hakkında gerekli kanuni işlerin yapılması. 

Tarih: 25/Ş/1272 (Hicrî) Dosya No:92 Gömlek No:47 Fon Kodu: A.}MKT.DV.. 
8 Tüccar Lasbak Kasar'ın zahiresini İskenderiye'den taşırken yolsuzluk yaptığı iddia edilen kaptan hakkında 

tahkikat ile gereğinin icrası. 

9 
Tarih: 23/B/1272 (Hicrî) Dosya No:180 Gömlek No:43 Fon Kodu: A.JMKT.NZD. 

Yolsuzluktan dolayı Kırkkilise mülkî idarî ve mali yöneticilerinin azli ve yerlerine yenilerinin tayini. 

Tarih: 25/C/1272 (Hicrî) Dosya No:226 Gömlek No:98 Fon Kodu: A.JMKT.UM.. 

10 Ekseri büyük valilerin akrabalarını yanında istihdam etmekte oldukları ve bunların devlet işlerine 
karışmalarının birtakım yolsuzluklara neden olduğundan bunun men'ine dair olan irade-i seniyyeyi aldığı; 
kendisinin bu konuya gereken titizliği gösterdiği ifadesini havi Yemen valisi'nin yazısı. 

11 
Tarih: 22/Z /1270 (Hicrî) Dosya No:164 Gömlek No:28 Fon Kodu: A.JMKT.UM.. 

Âşâr tahsilatında yolsuzluk yapıldığı iddiasının tahkik edilerek men olunması. 

Tarih: 08/Ş/1268 (Hicrî) Dosya No:38 Gömlek No:15 Fon Kodu: A.}AMD. 
1 2 Askeri havalelerin tahsili sırasında yolsuzluk yapan Arabistan Ordusu süvari mülazimi Hasan Ağa'nın 

cezalandırıldığı. 
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2.2.2. CUMHURİYET DÖNEMİ 
2.2.2.1. GENEL OLARAK 

Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte, yöneticilere yakınlık ya da akrabalık gibi konumlarına 
bakılmaksızın yolsuzluğa bulaşmış kimseler hakkında hesap sorulması sağlanmıştır. Tek partili siyasal 
hayatın hakim olduğu 1923-1946 döneminde, devletin en üst yöneticilerinden bir bakan Yüce Divana 
sevkedilmiş ve Havuz-Yavuz davası adıyla amlan bu olay, sanıklarının mahkûmiyeti ve siyasal 
yaşamlarının bitmesi ile sonuçlanmıştır.1 

1946'da çok partili demokrasiye geçilmesinden sonra da, yolsuzluk söylentileri eksik 
olmamıştır. Dönemin Gümrük ve Tekel Bakanı Suat Hayri ÜRGÜPLÜ'nün beraat ettiği ve bakanlığın 
bir çok memurunun adımn karıştığı bir yolsuzluk davasından çok az kişi mahkûmiyet almıştır. 
Bununla birlikte, olaya adı karışanların çoğunun siyasi geleceği bu gelişmelerden olumsuz 
etkilenmiştir. 

1950'lerden sonra kamu yönetimi, bürokrasi ve iktidardaki parti arasında bir mücadele alanına 
dönüşmüştür. Tek parti döneminin yarattığı bürokrasi karşıtı tepkiler nedeniyle bu dönemde izlenen 
kamu yönetimi politikası, devlet erkinde bürokrasinin gücünün zayıflaması ve yeni ekonomik 
girişimler gibi siyasal iktidarlar tarafından kolayca denetlenebilecek alternatif bürokratik yapıların 
geliştiriltirilmesi sonucunu doğurmuştur. 

1950'lerde yaygınlık kazanan popülist politikalar 1960 sonrası dönemde de etkisini 
sürdürmüştür. 1960'lann ikinci yansından itibaren ve özellikle 1970'lerde ivme kazanan bürokrasinin 
"siyasallaşması" sürecinde, "siyasal kayırmacılık" ve "nepotizm" yaygınlaşmıştır. Bu dönemde, Türk 
siyasal hayatında onlarca yıldır etkin olan siyasal iktidarlardan güç alan ve aile ve akraba ilişkisine 
dayanan, "hayali ihracat" ve "mobilya yolsuüuklarü' başta olmak üzere, yeni yolsuzluk türleri 
Türkiye'nin gündemini sarsmıştır. Bu konularda, TBMM'ye pek çok soruşturma önergesi verilmiş; 
ancak bu önergelerden yüce divana kadar uzananı olmamıştır. 

"Tüm bu gelişmeler bir yandan bürokrasiye egemen olan ahlaki değerlerin aşınmasına yol 
açarken diğer yandan da toplumsal değerlerin geleneksel öğelerinin kamu bürokrasisine girmesi için 
kapıların açılması" sonucunu doğurmuştur. 

12 Eylül 1980 askeri darbesiyle birlikte geçmiş dönemdeki bazı siyasilerin hakkında yolsuzluk 
soruşturmaları açılmış ve 13 Nisan 1982 tarihinde Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar, 16 Mart 
1982 tarihinde de Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı görevini kötüye kullanmak suçlanndan 
Yüce Divan'da mahkum olmuşlardır. 1980 öncesindeki önemli yolsuzluk olaylarından biri de 
"Lockheed Skandali" olup, tüm dünyada çok sayıda tutuklama ve mahkumiyetlere neden olan bu olay, 
Türkiye'de aydınlatılamamıştır. 

12 Eylül 1980'den sonra, yeterli kurumsal mekanizmalar ve bürokratik değerlerin 
bulunmadığı bir ortamda uygulanmaya çalışılan "liberalleşme" politikaları, yönetimin yasalar ve 
kurallar dışında ve denetimden uzak bir şekilde işlemesine yol açmıştır. Para piyasalannm 
hegomonyasındaki bu dönemde, Türkiye'nin makro ekonomik perfomasında kötüleşme eğilimleri 
görülürken, gelir dağılımı bozulmuş, siyaset kredi kaybederek toplumdan soyutlanmıştır. 

Hazine Müsteşarlığı verilerine göre, ekonomide liberalizasyon politikalarının uygulandığı 
1980 sonrasında başlıca harcama kalemlerinin konsolide bütçe içindeki yüzde olarak paylan aşağıdaki 

19 Kemal Zeki Gençosman, Yakın Tarihimizde Yolsuzluk ve Rüşvet Olayları, İstanbul: ŞDL yayınları, 1976. 
20 Erinç Yeldan, "The Impact of Financial Liberalization and the Rise of Financial Rents on Income Inequality, 
The Case of Turkey," Working papers No. 206, The United Nations University, Kasım 2000. 
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tabloda gösterilmektedir.21 Özellikle, 1990-1997 döneminde faiz dışı transfer harcamalan büyük bir 
artış kaydetmiştir. Bununla birlikte, son bir kaç yıldır transfer harcamalannm konsolide bütçe içindeki 
payı azalma eğilimi göstermektedir. Öte yandan, kamu cari harcamalan Uluslararası Para Fonu 
programlan ve bütçe öncelikleri nedeniyle kısıtlanamrken; kamu yatınmlan da düşük bir seviyede 
izlemektedir 

KONSOLİDE BÜTÇE GİDERLERİ, 1980-2001 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

1980'lerden bu yana ortaya çıkan başlıca yolsuzluk olaylan arasında, Devlet Bakanı İsmail 
Özdağlar'ın adının kanştığı rüşvet yolsuzluğu, F-16 savaş uçağı alımıyla ilgili rüşvet olayı, İstanbul 
Bankası yolsuzluğu, Jaguar Olayı, Karayolları Yolsuzluğu, İSKİ yolsuzluğu, İLKSAN yolsuzluğu, 
TURKBANK yolsuzluğu, Hayali İhracat yolsuzluklan sayılabilir. 

Öte yandan, dışa açık ekonomik yapılanma ve dönüşüm sürecinde izlenen teşvik, kredi ve fon 
politikalan devlet harcamalarının denetlenememesi sonucunda yolsuzluklara yardımcı olmuştur. 
"Devlet Hazinesi 'nden çeşitli çıkar gruplarına gittikçe artan miktarlarda fon aktarılması" şeklinde 
tanımlanan transfer ekonomisi günümüzde bir çok demokratik ülkede olduğu gibi Türkiye'nin de iç ve 
dış borç sarmalına girmesine neden olmuştur.22 

Hazine'nin iç ve dış borç yükü, yatınm ve cari harcamalara aynlan bütçe olanaklannı 
azaltmakta, gelir dağılımım daha da bozmaktadır. Böylece, devlet borçlanmn artışı, tıpkı enflasyon 
gibi yolsuzluklar için uygun koşullan yaratmaktadır. 

" http://www.hazine.gov.tr/yayin/hazineistatistikleri/2-4B.xls 
"' Vural Savaş, Anayasal İktisat, İstanbul: Beta Yayıncılık, 1989. Ayrıca bakınız, Vural Savaş, "Türkiye 
Cumhuriyeti'nin Ekonomik Gelişimi (1923-1989), Maliye Yazılan, Temmuz-Ağustos 1989. 
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Harcama Kalemlerinin Konsolide Bütçe Giderlerine Oranı, 1975-1999 

YILLAR 
1975 
1976 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

2000 

Toplam 
Cari 
51,7 
47,0 
44,2 
45,4 
44,1 
45,9 
42,1 
45,0 
40,9 
39,4 
39,4 
37,4 
38,2 
37,5 
46,8 
52,8 
50,5 
56,1 
45,6 
41,1 
37,7 
32,6 
34,8 
33,4 
32,7 

-

Personel 
38,0 
37,0 

34,8 
35,3 
35,7 
31,7 
26,2 
27,6 
25,7 
23,7 
24,0 
22,5 
26,1 
26,1 
36,1 
42,5 
42,0 
47,1 
38,4 
32,9 
29,4 
24,7 
26,1 
25,1 
24,9 

_ 

Diğer 
Cari 
13,7 
10,0 
9,4 
10,2 
8,4 
14,2 
15,8 
17,4 
15,2 
15,7 
15,4 
14,8 
12,1 
11,4 
10,7 
10,3 
8,5 
9,1 
7,3 
8,2 
8,3 
7,8 
8,8 
8,3 
7,8 

_ 

Yatırım 
19,8 
22,1 

22,9 
20,4 
16,4 
17,2 
20,2 
20,8 
18,1 
18,3 
19,4 
19,9 
15,6 
12,9 
10,2 
10,1 
9,0 
8,6 
7,5 
5,6 
5,4 
6,0 
7,3 
5,7 
5,0 

_ 

Toplam 
Transfer 

28,5 
30,9 

33,0 
34,2 
39,5 
36,9 
37,7 
34,2 
41,0 
42,4 
41,2 
42,7 
46,2 
49,6 
43,0 
37,1 
40,5 
35,3 
46,8 
53,3 
57,0 
61,4 
57,9 
60,8 
62,2 

_ 

Faiz 
Ödemeleri 

3,0 
2,5 

2,3 
2,2 
3,0 
2,9 
5,0 
5,5 
8,1 
11,6 
12,7 
16,3 
17,8 
23,7 
21,7 
20,8 
18,5 
18,2 
24,0 
33,2 
33,7 
38,0 
31,8 
39,1 
37,8 

52,3 
Kaynak: T.C. Sayıştay Başkanlığı, 2000 Yılı Mali Raporu, Ankara, Ekim 2000. Tablo 30, s. 162. 
Açıklamalar: 1982 yılı 10 aylık verileri içermektedir. 2000 yılı Temmuz ayı verileridir. 

Daha sonra iktidara gelen hükümetler döneminde, iç güvenlik ve terörün öncelikli gündem 
maddesini oluşturması, yolsuzluğun boyutlarını daha da artırmıştır. Bürokratik yapıdaki kuralsızlık ve 
denetim boşluğu, güvenlik alanında Özel Operasyon Timleri ve devlet içinde bazı yasa dışı örgütlerin 
kurulmasına yol açmıştır. Bunun sonucunda bürokrat-siyasetçi-mafya üçgeninden oluşan Susurluk 
Skandali ortaya çıkmıştır." 

Mevcut müesseselerin geri planda kalarak alınmış kararların bir kişiye, lidere atfedilmesi ve 
tüm devlet idaresinin bir tek kişi tarafından temsil edildiğinin kabul edilmesr şeklinde tanımlanan 
iktidarın kişiselleşmesi eğilimleri de 1980 sonrasında politik yozlaşmanın yaygınlaşmasına neden 
olmuştur. 

21 TBMM Susurluk Meclis Araştırma Komisyonu Raporu, 27.5.1997 Tarihli 98 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 
24 Aktan, agk, 1992, s. 112-3. 
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CUMHURİYET ARŞİVİNDEN SEÇMELER 

Tarih: 13/9/1925 Sayı: Dosya: Fon Kodu: 51..0.0.0 Yer No: 2.6..5. 

1 Bazı müftü ve müsevvidlerin fetva karşılığında para ve eşya aldıkları işitildiğinden, tesbit edildiği takdirde 
bu gibilere kanuni muamele yapılacağı. 

Tarih: 21/10/1949 Sayı: Dosya: 11019 Fon Kodu: 30..10.0.0 Yer No: 129.929..19. 

2 Radyo ses ve saz sanatkar ve stajyerlerinin imtihanlarını yapan jüri heyetine kanuna aykırı para ödemekle 
suçlanan Suphi Ziya Özbekkan ve Şefik Parkan'ın suçsuz görülmeleri nedeniyle soruşturmalarının iptali. 

Tarih. 16/6/1927 Sayı: Dosya: 6017 Fon Kodu: 30..10.0.0 Yer No: 58.390..19. 

3 Askeri fabrikalar inşaat ihalelerinin kendi firmasına verilmesi için Avusturyalı Mühendis Alfred'in teklif 
ettiği komisyonun kabul edilmemesi ve kendisine yapılacak muamele için ilgililere emir verilmesi. 

Tarih: 18/12/1929 Sayı: 8686 Dosya: Fon Kodu: 30..18.1.2 Yer No: 7.62..10. 
4 

Askerlere ait irtikap ve rüşvet hakkında kanun teklifi. 

Tarih: 27/11/1929 Sayı: 8653 Dosya: Fon Kodu: 30..18.1.2 Yer No: 6.60..17. 
5 

İrtikap ve rüşvet hakkında Kanun Layihası. 

Tarih: 12/5/1928 Sayı: Dosya: Fon Kodu: 272..0.0.12 Yer No: 59.159..5. 

6 Giresun'da mülteci olmadıkları halde mülteci muamelesi gördükleri iddiasında bulunan yangmzede Tahsin 
ve sekiz arkadaşları hakkındaki muamele ile şikayet sebeplerinin araştırılması. 

Tarih: 1/5/1928 Sayı: Dosya: Fon Kodu: 272..0.0.12 Yer No: 59.159..1. 

7 

11 

Yozgat'ın Salmanlı nahiyesinin Midiliçoğlu (Aydıngün) köyünde arazi dağıtımı esnasında yapılan 
yolsuzlukların araştırılması. 

Tarih: 18/8/1924 Sayı: Dosya: Fon Kodu: 272..0.0.11 Yer No: 19.91..18. 

Denizli'deki iskanda yapılan yolsuzluk ve buraya gelen muhacirlere ait listenin takdimi. 

Tarih: 20/4/1920 Sayı: Dosya: Fon Kodu: 272..0.0.10 Yer No: 2.11..9. 

9 Keşap'ta Rum emval-i metrukesine ait fındık mahsulü bedellerine el koyan ikinci Kolordu emrinde emekli 
Binbaşı Şerif Efendi hakkındaki işlemlerin tamamlanması. 

Tarih: 15/4/1920 Sayı: Dosya: Fon Kodu: 272..0.0.10 Yer No: 2.11..6. 

10 Samsun'da Rum Emval-i Metruke Komisyonu'na ait parayı zimmetine geçiren Ziraat Bankası eski Muhasibi 
Fehmi Efendi'nin bulunarak, tahkikatın ikmali. 

Tarih. 22/8/1926 Sayı: Dosya: 2823 Fon Kodu: 30..10.0.0 Yer No: 31.172..23. 

Samsun-Sivas demiryolu hattındaki yolsuzlukların yerinde tetkik edilmesine dair. 

Tarih: 6/3/1924 Sayı: Dosya: 2816 Fon Kodu: 30..10.0.0 Yer No: 31.172..16. 

1 2 Yolsuzluk yaptıklarından dolayı Mülga Harbiye Nezareti Müsteşarı İsmail Hakkı ile Erkan-ı Harbiye 
Kaymakamlığından emekli S^Kih Bey hakkındaki soruşturmaya dair. 

Tarih: 6/10/1923 Sayı: Dosya: 2813 Fon Kodu: 30.10.0.0 Yer No: 31.172..13. 

1 3 İstanbul Rüsumat İdaresi'ndeki yolsuzlukla ilgili, İstanbul Şark-ı Karib Antreposu Müdürü Fehtar'm Sıhhiye 
ve Muavenet-i İctimaiyye VekiliDoktor Rızanur'a yazdığı mektup. 
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2.2.2.2. YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE TBMM DENETİM YOLLARI: ARAŞTIRMA VE 
SORUŞTURMA KOMİSYONLARI, 1923-2002 

TBMM Türk toplumunda en az güven duyulan kurumlar arasında bulunmakla birlikte,25 

sorunların çözümünde katkısı beklenen veya katkısı gerçekleşen kurumlar arasında ilk sırada yer 
almaktadır.26 

Yürütmenin güçlendirilmesi eğilimleri sonucunda yasama yetkisinin çeşitli usullerle yürütme 
tarafından kullanıldığı günümüz demokratik siyasal sistemlerinde yasama meclislerinin denetim işlevi 
büyük önem kazanmıştır. Parlamenter bir sistemde yürütmenin denetlenmesi çok önemlidir.27 

Özellikle iki seçim arasındaki dönemde iktidarı kötüye kullanabilecek hükümetlerin denetlenmesi 
yaşamsal öneme sahiptir. 

Cumhuriyet döneminde Yasama meclisinin denetim yollan olarak soru, gensoru ve meclis 
soruşturması ilk defa 1924 Anayasası'yla (Madde 22, 50, 61-67) hukuk sistemimize girmiştir. 1961 
Anayasası TBMM'nin denetim yollarının sayışım artırmıştır Genel görüşme ve meclis araştırması 
Millet Meclisi ve Senato tarafından kullanılabilecek denetim yetkileri arasında sayılmıştır (Madde 88). 

TBMM, 1982 Anayasası'nın 7'nci maddesi uyarınca "yasama", yine Anayasa'nın 87'nci 
maddesinde tammlanan görev ve yetkileri arasında sayılan "Bakanlar Kurulunu ve bakanları 
denetlemek" ve yine Anayasa'nın 98, 99 ve 100'üncü maddelerinde sayılan ve tanımlanan bilgi 
edinme ve denetim yollarıyla "denetim" yetkisini kullanmaktadır. 

Anayasa'nın 98'inci maddesi denetim yollarını genel olarak saymaktadır. Buna göre, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi soru, Meclis araştırması, genel görüşme, gensoru ve 

Meclis soruşturması yollarıyla denetleme yetkisini kullanır. 
Soru, Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere 

Başbakan veya bakanlardan bilgi istemekten ibarettir. 
Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden 

ibarettir. 
Genel görüşme, toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir. 

Soru, Meclis araştırması ve genel görüşme ile ilgili önergelerin verilme şekli, içeriği 
ve kapsamı ile cevaplandırılma, görüşme ve araştırma yöntemleri Meclis İçtüzüğü ile 
düzenlenir. 

Sonuçlan itibariyle en etkili denetim yollarından olan "meclis soruşturması" 100'üncü maddede 
düzenlenmiştir: 

Başbakan veya bakanlar hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının 
en az onda birinin vereceği önerge ile, soruşturma açılması istenebilir.Meclis, bu istemi en 
geç bir ay içinde görüşür ve gizli oyla karara bağlar. 

Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, güçleri 
oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar 
arasından her parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak onbeş kişilik bir komisyon 
tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay 
içinde Meclise sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona iki aylık 
yeni ve kesin bir süre verilir. Bu süre içinde raporun Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına teslimi zorunludur. 

Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır, dağıtımından 
itibaren on gün içinde görüşülür ve gerek görüldüğü takdirde ilgilinin Yüce Divana şevkine 

i5 Yılmaz Esmer, Devrim, Evrim, Statüko: Türkiye'de Sosyal, Siyasal, Ekonomik Değerler, İstanbul: TESEV, 
1999, s. 42, Tablo 3.5. 
26 Konrad Adenauer Vakfı, Türk Gençliği 98 Suskun Kitle Büyüteç Altında, Ankara: Mat Foto Ofset, ty, s. 88-
91, Tablo 124-127. 
27 Ergun Özbudun, Parlamenter Rejimde Parlamentonun Hükümeti Murakabe Vasıtaları, Ankara: AÜHF 
Yayınları, 1962. 
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karar verilir. Yüce Divana sevk kararı ancak üye tamsayısının salt çoğunluğunun gizli oyuyla 
alınır. 

Meclisteki siyasi parti gruplarında, Meclis soruşturması ile ilgili görüşme yapılamaz 
ve karar almamaz. 

Hükümetin güvensizlik oyuyla düşürülmesiyle sonuçlanabilen "gensoru" ise Anayasa'nın 99. 
maddesinde tanımlanmıştır: 

Gensoru önergesi, bir siyasi parti grubu adına veya en az yirmi milletvekilinin imzasıyla 
verilir. 

Gensoru önergesi, verilişinden sonraki üç gün içinde bastırılarak üyelere dağıtılır; 
dağıtılmasından itibaren on gün içinde gündeme alınıp alınmayacağı görüşülür. Bu görüşmede, ancak 
önerge sahiplerinden biri, siyasi parti grupları adına birer milletvekili, Bakanlar Kurulu adma Başbakan 
veya bir bakan konuşabilir. 

Gündeme alma kararıyla birlikte, gensorunun görüşülme günü de belli edilir; ancak, 
gensorunun görüşülmesi, gündeme alma kararının verildiği tarihten başlayarak iki gün geçmedikçe 
yapılamaz ve yedi günden sonraya bırakılamaz. 

Gensoru görüşmeleri sırasında üyelerin veya grupların verecekleri gerekçeli güvensizlik 
önergeleri veya Bakanlar Kurulunun güven isteği, bir tam gün geçtikten sonra oylanır. 

Bakanlar Kurulunun veya bir bakanın düşürülebilmesi, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla 
olur; oylamada yalnız güvensizlik oylan sayılır. 

Meclis çalışmalarının dengeli olarak yürütülmesi amacına ve yukardaki ilkelere uygun olmak 
kaydıyla gensoru ile ilgili diğer hususlar İçtüzükte belirlenir. 

Tek parti ve Demokrat Parti döneminde TBMM'nin denetim yollan etkili bir şekilde 
kullanılmamıştır. Bu dönemlerde yolsuzluk kapsamında değerlendirecek bazı soru önergelerinin 
verildiği görülmektedir. Tek parti dönemimin son yıllannda "Seçimlere karıştırılan fesat ve 
yolsuzluklar hakkında" sunulan önerge üzerine dönemin İçişleri Bakam Şükrü Kaya'nm güvenoyu 
alması yanında, "Şeker fiyatlarına yapılan zam dolayısıyla Başbakan hakkında gensoru açılması " gibi 
önergeler de gündeme gelmiştir. Demokrat Parti'nin TBMM'de büyük bir çoğunluğa sahip olduğu 
1950-1960 arasında, muhalefetin denetim işlevini yerine getiremediği açıktır. Bununla birlikte, bu 
dönem, muhalefet milletvekilleri aleyhine açılan "Tahkikat Komisyonlan"yla önem kazanmıştır. 

TBMM'YE GELEN MECLİS ARAŞTIRMASI, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE GENSORU ÖNERGELERİ, 1961-2003 

0 Meclis Araştırması • Meclis Soruşturması G Gensoru 
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1961 Anayasası döneminden bu yana, muhalefet partilerinin TBMM'nin denetim yollarını 
aşırı bir biçimde kullandıkları iddia edilmektedir. Bununla birlikte, aşağıdaki tablodan da görüleceği 
gibi, özellikle meclis araştırma önergelerinin büyük bir bölümü TBMM genel kurulunca 
reddedilmiştir. Önergeler arasında yolsuzluk, kayırma ve rüşvet iddiaları da bulunmaktadır. 

Eldeki verilere göre, birçok hükümetin hesap vermekten kaçındığı gerçeğine karşm, Anavatan 
Partisi'nin büyük bir meclis çoğunluğuna sahip olduğu 1983-1991 ve Doğru Yol Partisi ve Sosyal 
Demokrat Halkçı Parti'nin (1993'ten sonra Cumhuriyet Halk Partisi) koalisyon hükümeti döneminde 
(1991-1995) meclis araştırma önergeleri büyük oranda kabul edilerek sonuçlandırılmıştır. 

TBMM İçtüzüğü'nün 105'inci maddesinin son fıkrasına göre "Devlet sırları ile ticari sırlar 
Meclis araştırmasının kapsamının dışında kalır." Bu hüküm meclis araştırma komisyonunun 
çalışmalannı sınırlamaktadır. 1961-2002 yıllan arasmda yer alan on dönemde TBMM'ye sunulan 
meclis araştırma önergeleri ve bunlardan kabul edilip komisyon kurulanlann sayısı şöyledir: 

Meclis 
Araştırması 

Komisyonu 

Önergeleri 

Gelen 

Kabul edilip 
komisyon 
kurulanlar 
ve raporu 
görüşülenler 

Reddedilen 

Genel 
Görüşmeye 
çevrilen 

Yazılı 
soruya 
çevrilen 

Geri alınan 

İade edilen 

İşlemden 
kaldırılan 

Hükümsüz 
kalan 

Toplam 

DÖNEMLER 

12 

1961 

1965 

23 

2 

4 

2 

-
-

15 

23 

13 

1965 

1969 

53 

4 

14 

3 

-
1 

31 

53 

14 

1969 

1973 

125 

6 

2 

1 

1 

1 

-

114 

125 

15 

1973 

1977 

173 

2 

7 

6 

-
-

158 

173 

16 

1977 

1980 

89 

4 

9 

1 

8 

-
-

67 

89 

17 

1983 

1987 

68 

61 

-
-
-

7 

68 

18 

1987 

1991 

151 

9 

84 

-
-
8 

50 

151 

19 

1991 

1995 

247 

52 

15 

2 

2 

-
-

176 

247 

20 

1995 

1999 

313 

63 

6 

-
-
3 

250 

313 

21 

1999 

2002 

294 

26 

11 

1 

-
-
5 

244 

294 
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Onyedinci Dönemde (1983-1987) verilen ve büyük bir bölümü rüşvet, nüfuz kullanma, haksız 
kazanç ve menfaat sağlama konularında verilen 68 Meclis Araştırması önergesinin 61'i reddedilmiş, 
yedisi hükümsüz kalmıştır. 

Onsekizinci Dönemde kurulan "Horzum 01ayı"( 10/56) ve "25 Mart 1984 tarihinden bugüne 
kadar Belediyelerde ve İl Genel Meclislerinde yapıldığı iddia edilen kanunsuz uygulamaların tespiti" 
(10/72)) konulu komisyonlar çalışmalarına başlamış, ancak raporlarını TBMM'ne sunamadan dönem 
sona ermiştir. 

Ondokuzuncu Dönemde (1991-1995) konuyla ilgili olarak kurulan Meclis Araştırma 
komisyonları şunlardır: "Gümrük ve T.M.O. Depolarındaki Yolsuzluklar" (10/4), "Hayali İhracat" 
(10/5, 8), "STAR-1" (10/11), "Faili Meçhul Cinayetler" (10/90, "İSKİ ve İstanbul Belediyelerindeki 
Yolsuzluklar" ("0/123, 132), "Siyasi Partilerin ve Genel Başkanları İle yakınlarının Mal Varlıkları" 
(10/198) ve "Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'ndaki Yolsuzluklar" (10/212). 

Yirminci Dönemde kurulan 29 Meclis Araştırması Komisyonu'ndan yolsuzluklarla ilgili 
olanlar şunlardır: "Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü'ndeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarım araştırarak 
gereken tedbirleri belirlemek amacıyla" (10/6), "Refah Partisi'nin Süleyman Mercümek ile 
bağlantılarının ve maddi ilişkilerinin araştırılarak iddia edilen hukuk dışı mali kaynaklarının tespiti 
amacıyla" (10/63), "Yurt dışmda açılan temsilcilikler ve buralarda görevlendirilen personel ile çeşitli 
nedenlerle yurt dışına gönderilen kamu görevlilerinin nicelik, nitelik ve mali yüklerinin bütün 
yönleriyle araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla" (10/90), "Yasadışı 
Örgütlerin Devletle olan bağlantıları ile Susurluk'ta meydana gelen kaza olayının ve arkasındaki 
ilişkilerin aydınlığa kavuşturulması amacıyla" (10/89, 110, 124, 125 ve 126), "Petrol Ofisi Genel 
Müdürlüğü yolsuzluk ve usulsüzlük nedeniyle 1993-1994 yıllarında meydana gelen kurum zararının 
tespit edilmesi amacıyla" (10/160), "Polis tarafından dinlenen telefonlar hakkındaki iddialan 
araştırmak amacıyla" (10/108), "Özelleştirme uygulamalarıyla ilgili usulsüzlük ve yolsuzluk 
iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla" (10/19, 29, 40, 88, 98, 127, 
150 ve 166), "Bazı gazete kuruluşlarının amaçlan dışmda fon kaynaklı kredi kullandıklan iddialannı 
araştırmak amacıyla" (10/22), "TBMM Genel Kurul Salonu ihalesindeki yolsuzluk iddialan" (10/230, 
231, 232 ve 233) ve "İç ve dış borçlar ile alman kredilerin nerelerde kullanıldığının tespiti amacıyla 
(10/25 ve 57). 

Yirmibirinci dönemde (1999-2002) ise, "YÖK, İstanbul Üniversitesi Rektörü ve Üniversite 
giriş smavlan ile ilgili olarak ileri sürülen yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaannm araştınlarak 
üniversitelerde yaşanan sorunlara çözüm bulunabilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla" (10/14, 126,132, 133 ve 139) Meclis Araştırması komisyonlan kurulmuştur. Aynı dönemde, 
"(Basın) Medyanın sorunlanmn araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla" 
(10/18, 23, 79, 212, 244 ve 257) bir komisyon kurulmuş, ancak çalışmalannı tamamlayamamıştır. 

3 Kasım 2002 erken genel seçimiyle oluşan Yirmiikinci Dönem TBMM'ye gelen toplam 118 
adet Meclis araştırması önergesi verilmiş bunlardan üçü kabul edilerek Meclis Araştırması 
komisyonlan kurulmuştur. Bu komisyonlar şunlardır: "İzmit Büyükşehir Belediyesi İzmit Kentsel ve 
Endüstriyel Atık Su Projesi İle İlgili İddialann Araştınlması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması 
Komisyonu,"(10/4) "Yasama Dokunulmazlığı Konusunda Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu" 
(10/70) ve "Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlannın Araştınlarak Alınması 
Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu" (10/9). 

Meclis soruşturma ve gensoru önergeleri ise, gerek çoğunluk hükümetleri gerekse koalisyon 
dönemlerinde büyük çoğunlukla reddedilmiştir. Bir başka deyişle, meclis soruşturması yolu, 
parlamento çoğunluğuna sahip siyasi iktidar izin vermedikçe, etkili bir denetim yolu olarak 
kullanılamamış, ya da siyasi pazarlık ve manevralara konu olmuştur. 
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2.2.2.3.YÜCE DİVANA SEVK EDİLEN BAKANLAR 

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Yüce Divana 12 bakan sevk edilmiştir. 

Yüce Divan'a (Divanı Ali) ilk sevk kararı 26 Ocak 1928 tarihinde alınmış ve Meclis, 
Cebelibereket (Osmaniye) Milletvekili ve Bahriye Eski Bakam İhsan (Eryavuz) ile Ertuğrul (Bilecik) 
Milletvekili Dr. Fikret'i (Onuralp), Yavuz Zırhlısı'nm onarımında yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla Divanı 
Ali'ye sevk etmiştir. Sonuçta, İhsan Eryavuz 2 yıl ağır hapis, Fikret Onuralp ise 4 ay hapis cezasına 
çarptırılmıştır. 

Yüce Divan'a son olarak, 20 Ocak 1993 tarihinde, ANAP Hükümetlerinde Bayındırlık 
Bakanlığı'nda bulunmuş olan Safa Giray ve Cengiz Altınkaya sevk edilmiştir. Otoyol ihalelerinde 
yolsuzluk iddiasıyla yargılanan Giray ve Altınkaya, 12 Nisan 1995 tarihinde Yüce Divanda 
aklanmışlardır. 

YÜCE DİVANA SEVKEDİLEN CUMHURİYET HÜKÜMETLERİ BAKANLARI 

BAHRİYE ESKİ BAKANI İHSAN BEY (ERYAVUZ): (1928) 

Cebelibereket (Osmaniye) Milletvekili ve Bahriye eski Bakanı İhsan Bey (Eryavuz) hakkında, Yavuz 
Zırhlısı'nın onarımında yolsuzluk yaptığı iddiasıyla, Başbakan İsmet İnönü'nün Malatya Milletvekili sıfatıyla 18 
Aralık 1927'de verdiği önerge doğrultusunda, 24 Aralık 1927 tarihinde Meclis Soruşturma Komisyonu kuruldu. 
"Yavuz-Havuz Olayı" olarak bilinen bu olay nedeniyle Bahriye eski Bakanı İhsan Bey, 26 Ocak 1928'de 
dokunulmazlığı kaldınlarak Divanı Ali'ye (Yüce Divan) sevk edildi. Ertuğrul (Bilecik) Milletvekili Dr. Fikret 
(Onuralp) de aynı olay nedeniyle Divanı Ali'ye gönderildi. Divanı Ali'deki ilk duruşma 5 Şubat 1928 tarihinde 
yapıldı. Divanı Ali, 16 Nisan 1928'de davayı sonuçlandırdı ve Bahriye eski Bakam İhsan Bey*i (Eryavuz) "görevi 
kötüye kullanmak ve rüşvet alma girişiminden" 2 yıl ağır hapis ve 2 yıl memuriyetten men cezasına, Dr. Fikret'i 
(Onuralp) "dolandırıcılıktan" 4 ay hapis ve 100 lira ağır para ce2asına çarptırdı. Bu karar, Yüce Divanın 
Cumhuriyet Döneminde verdiği ilk mahkumiyet karan oldu. 

TİCARET ESKİ BAKANI ALİ CENANİ: (1928) 

Gaziantep Milletvekili ve Ticaret eski Bakanı Ali Cenani hakkında, un ve zahire fiyatlanmn 
yükselmesini önlemek için Ticaret Bakanlığı emrine verilen 500 bin liranın harcanmasında usulsüzlük yapıldığı 
gerekçesiyle 10 Mart 1928'de Soruşturma Komisyonu oluşturuldu. Ali Cenani, 14 Nisan 1928'de dokunulmazlığı 
kaldırılarak Yüce Divana sevk edildi. Yüce Divan, Ali Cenani'ye 14 Mayıs 1928 tarihinde 1 ay hapis ve 170 bin 
lirayı tazmin etme cezası verdi. 

BAHRİYE ESKİ BAKANI MAHMUT MUHTAR PAŞA (KATERCIOĞLU): (1929) 

Bahriye eski Nazın Mahmut Muhtar (Paşa) Katırcıoğlu, Anadolu Demiryolu Kumpanyası ile ilgili 
olarak İngiltere'de Times Iron Works fabrikalarına 20 bin İngiliz lirasını kefaletsiz ödeyerek "hazineyi zarara 
uğratmak" suçlamasıyla 30 Mayıs 1929'da Yüce Divana sevk edildi. Katırcıoğlu'nun yargılanması 3 Kasım 1929 
tarihinde sona erdi. Yüce Divan, şirkete ödenen 22 bin Türk altınının yüzde 5 ıskonto edilmek suretiyle Mahmut 
Muhtar Paşa'dan tahsiline karar verdi. 

GÜMRÜK TEKEL ESKİ BAKANI SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ: (1947) 

Kayseri Milletvekili ve 2. Saraçoğlu Hükümeti'nde Gümrük ve Tekel Bakanlığı yapan Suad Hayri 
Ürgüplü, bakanlığı döneminde kibrit üretimi ve kereste alımında yolsuzluk yaptığı iddiasıyla 15 Kasım 1946'da, 
kendi isteği üzerine Yüce Divana sevk edildi. 10 Kasım 1947'de TBMM Karan ile oluşturulan Yüce Divan, 
Ürgüplü ve o dönemde yöneticilik yapan 23 kişiyi 1 Mart 1948'de yargılamaya başladı. Yüce Divan, 5 Ekim 
1948'de Ürgüplü ve diğer sanıklar hakkında beraat karan verdi. 
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TİCARET ESKİ BAKANI MEHMET BAYDUR: (1964) 

Eski Ticaret Bakanı Mehmet Baydur, Yüce Divana 7 Şubat 1964 tarihinde sevk edildi ve beraatine 
karar verildi. 

SOSYAL GÜVENLİK ESKİ BAKANI HİLMİ İŞGÜZAR (1981) 

Sosyal Güvenlik eski Bakanı Hilmi İşgüzar; bakanlığı döneminde ""kayırma, yolsuzluk, nüfuz ticareti, 
vazifeyi suiistimal ve menfaat temini suretiyle Bağ-Kur ve SSK'yı zarara uğrattığı" iddialarıyla Milli Güvenlik 
Konseyi (MGK) tarafından 2 Şubat 1981 tarihinde Yüce Divana sevk edildi. İşgüzar ve 15 arkadaşının 26 Mart 
1981 tarihinde başlayan yargılanmaları 12 Nisan 1982'de sonuçlandı. İşgüzar, 9 yıl 8 ay ağır hapis ve 5 milyon 
251 bin lira para cezasına çarptırıldı. Sayılan yargılama aşamasında 18'e yükselen diğer sanıklara da 3 ay ile 4 
yıl arasında değişen hapis cezalan verildi. (Yüce Divan; Esas Sayı 1981/1, Karar Sayısı 1982/2, Karar Tarihi 
12.4.1982) 

GÜMRÜK VE TEKEL ESKİ BAKANI TUNCAY MATARACI: (1981) 

Gümrük ve Tekel eski Bakam Tuncay Mataracı; bakanlığı döneminde "rüşvet almak" iddiasıyla Milli 
Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından 23 Nisan 1981 tarihinde Yüce Divana sevk edildi. Mataracı ve 21 
arkadaşının yargılanmalarına 15 Haziran 1981'de başlandı. Yargılananlar arasında, bayındu-lık eski bakanı 
Şerafettin Elçi ile "yeraltı dünyasının babalarından olduğu" bildirilen Abuzer Uğurlu da yer aldı. Yargılama, 16 
Mart 1982'de sonuçlandı ve Mataracı 36 yıl ağır hapis ve 787 milyon 386 lira para cezasına çarptınldı. Davada, 
Şerafettin Elçi beraat etti, diğer sanıklara 10 ay ile 6 yıl arasında değişen hapis cezalan üe çeşitli miktarda para 
cezalan verildi. (Esas Sayısı 1981/2, Karar Sayısı 1982/1) 

BAYINDIRLIK ESKİ BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ: (1982) 

Bayındırlık Eski Bakam Şerafettin Elçi; Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafindan "rüşvet almak" ve 
"görevini kötüye kullanmak" iddialanyla 17 Mart 1982 tarihinde Yüce Divana sevk edildi. Elçi ve 7 arkadaşının 
yargılanmalanna 26 Mayıs 1982'de başlandı. Karar 12 Nisan 1983'de açıklandı ve Elçi, rüşvet suçlamasından 
beraat ederken, görevim kötüye kullanmaktan 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptmldı. Diğer 7 sanıktan 4*ü 3 yıla 
kadar hapis cezası aldı, 3 sanık beraat etti. 

BAYINDIRLIK ESKİ BAKANI SELAHATTİN KILIÇ: (1982) 

Bayındırlık eski Bakanı Selahattin Kılıç, "görevini kötüye kullanmak" iddiasıyla Milli Güvenlik Kurulu 
(MGK) tarafindan 17 Mart 1982 tarihinde Yüce Divana sevk edildi. Kılıç ile beraber 10 kişinin yargılandığı 
dava, 2 Haziran 1982'de başladı, 9 Mart 1983'de sona erdi. Kılıç ve 6 arkadaşı beraat etti. 3 sanık 8 ay ile 1 yıl 
arasında değişen hapis cezalarına çarptınldı. 

DEVLET ESKİ BAKANI İSMAİL ÖZDAĞLAR: (1985) 

Devlet eski Bakanı İsmail Özdağlar, "rüşvet almak" ve "görevini kötüye kullanmak" iddiasıyla 15 
Mayıs 1985 tarihinde Yüce Divana sevk edildi. 1 Temmuz 1985'de başlayan yargılama, 14 Şubat 1986'da sona 
erdi. Davada, dönemin Başbakanı Turgut Özal da tanık olarak dinlendi. Tanık ifadeleri ve dava kanıtlarını 
"rüşvet" suçlaması için yeterli görmeyen Yüce Divan, Özdağlar'ı "görevini kötüye kullanmak"tan 2 yıl hapis ve 
30 bin lira ağır para cezasına çarptırdı. 

BAYINDIRLIK ESKİ BAKANLARI SAFA GİRAY VE CENGİZ ALTTNKAYA: (1993) 

Bayındırlık eski bakanlan Safa Giray ile Cengiz Altmkaya, Otoyol ihaleleri sözleşmelerinde fiyat farkı 
ödenmeyeceğine ilişkin hüküm bulunmasına karşın, fiyat farkı ödedikleri iddiasıyla 20 Ocak 1993 tarihinde 
Yüce Divana sevk edildiler. Bu davaya 14 Eylül 1993 tarihinde Danıştayın karan üzerine Karayollan eski Genel 
Müdürü Atalay Coşkunoğlu da dahil edildi. Yüce Divandaki yargılama 13 Nisan 1995'de sonuçlandı; Giray, 
Altmkaya ve Coşkunoğlu suçsuz bulundu. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
TÜRKİYE'DE YOLSUZLUĞUN NEDENLERİ 

VE 
ETKİLERİ 

Hiçbir sorunun kendisini meydana getiren nedenler ortadan kaldırılmadıkça çözülemeyeceği 
açıktır. Nedenleri yok etmeye dayalı olmayan her çözüm hamlesi, beraberinde, yeni bir takım 
problemlerin üremesine ve sonu olmayan yeni çözüm önerilerine yol açar. 

"Sorun kimyası" olarak adlandırılan oldukça yeni bir sorun çözme yaklaşımı, madde 
kimyasında olduğu gibi, sorunların hangi elementlerden meydana geldiğine, aralannda ne tür yeni 
bileşkeler oluşturduğuna ve bir sorunun bileşik mi yoksa temel element mi olduğuna nasıl karar 
verilebileceğine ilişkin konular üzerinde çalışır. Bu yaklaşıma göre nedenler, geriye doğru gidilerek 
süzgeçten geçirildikçe ana soruna ulaşılabilir. 

Gerçekte yolsuzluk "sorunu" ile ilgili en yalın tespit M.S. 1020-1086 yıllan arasında yaşamış 
olan Çin'li reformist Wang An Shih tarafından formüle edilmiştir. Wang An Shih'e göre yolsuzluğun 
iki temel kaynağı mevcuttur: 

a-) Kötü kanun 

b-) Kötü insan 

Kötü kanun; yönetim ve yasama içerikli tüm işlem, eylem ve düzenlemeleri ifade ederken, 
kötü insan ise, her türlü sosyolojik, ekonomik, siyasal ve etik nedenleri kapsamaktadır. 

Ancak unutulmamalıdır ki, kötü kanunları yapan ve bu kanunları uygulayan da insandır. Bu 
sebeple, zaman zaman, yolsuzluğun kaynağını tespit etmek güçleşmekte ve bu güçlüğün bir sonucu 
olarak da, uygulamada, nedenleri birbirinden ayırmak bizi yapay sonuçlara götürmektedir. 

3.1. YOLSUZLUĞUN NEDENLERİ 

Yolsuzluk olgusunun ekonomik büyüme, yatırımlar, hukuk devleti, siyasi hesap verme, siyasi 
kurumlar ve demokratik yönetişim gibi kurum ve süreçler için taşıdığı önem ve bunlarla yakın ilişkisi 
yadsınamaz. 

Bununla birlikte, yukarıda verdiğimiz "yolsuzluk" tanımı ve temel unsurlar dikkate 
alındığında; yönetsel, yapısal ve izlenen siyasa (politika) temelli üç açıklama şekli bulunmaktadır. 
Yönetsel yaklaşım kamu sektöründe, ücretler, tazminat sistemi, atama, yolsuzllula mücadele 
düzenlemeleri ve uygulama mekanizmaları dahil olmak üzere, örgütlenme ve yönetim tarzının 
yolsuzluğa neden olduğunu iddia etmektedir. Yapısal yaklaşım, ekonomik, coğrafi, kültürel, 
sosyolojik ve/veya siyasi-kurumsal unsurların siyasal yolsuzluğu teşvik ettiği ya da önlediğini ileri 
sürmektedir. Siyasa yaklaşımı ise, hükümetin çeşitli konularda politika oluşturmak için tercih ettiği 
modellerin kamu görevlilerinin davramşlannı biçimlendirmede oynadığı role dikkati çekmektedir.Her 
ne kadar bazı kaynaklarda Türkiye'de yolsuzluğun nedenleri "Yolsuzluğun siyasal, toplumsal ve 
ekonomik alt yapısı", "Yolsuzluğun tarihsel, sosyo-ekonomik, siyasal nedenleri", ya da "Yolsuzluğa 
yol açan faktörler" gibi başlıklar altında incelenmiş olsa da, bu çalışma da yolsuzluğun nedenleri üç 
temel ayrıma tabi tutulmuştur. 

Aşağıda, önce, Türkiye'de yolsuzluğun yönetsel nedenleri üzerinde durulmuş ve yönetsel 
nedenler; bürokratik nedenler, idari usulün eksikliği, kamusal istihdam sorunları, yetersiz saydamlık 
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hesap verme mekanizmalarının eksikliği, kamusal denetimin sorunları ve adli sistemden kaynaklanan 
sorunlar çerçevesinde incelenmiştir. 

Ekonomik nedenler, devletin ekonomideki ağırlığı, kayıt dışı ekonomi, gelir farklılıkları ve 
medya-ticaret ilişkisi alt başlıklarından oluşmaktadır. 

Sosyal nedenler arasında, geleneksel yapıların güçlü olması, eğitim sisteminin yetersizliği, 
vatandaşlık ve hak arama bilincinin yerleşmemiş olması, sivil toplum örgütlenmesinin yetersizliği, 
olumsuz toplumsal algılamalar konulan irdelenmiştir. 

Daha sonra, yolsuzluk olgusunun neden olduğu önemli etkileri açıklanmaktadır. 

3.1.1. YÖNETSEL NEDENLER 

Kamu yönetiminde yolsuzluk, örgütsel, düzenleyici kural ve işlemler ve bireysel nedenlerden 
kaynaklanmaktadır. 

3.1.1.1. BÜROKRATİK NEDENLER 

Bürokrasi, sanayileşmiş ülkelerde, siyasi partilerin veya siyasi iktidarların değil, devlet 
yapısının bir örgütüdür. Bürokratlar, siyasilerin verdiği kararlan uygulayan ve teknik yönü ağır basan 
bir kesimi temsil eder. Bu konumu nedeniyle bürokrasi, gelişmiş ülkelerde, siyasi yozlaşma, adam 
kayırma, rant kollama ve rüşvetin önünde bir engel oluşturmaktadır. Ülkemizde ise, bürokrasi ve 
siyaset iç içe geçmiş ve siyasetin bürokrasi üzerindeki etkisi yadsınamaz bir hal almıştır. 

Bürokrasimizin merkeziyetçi ve statükocu yapısı, devleti vatandaş karşısında korumakta ve 
yerinden yönetim, yetki devri ve sivilleşme kavramlanna imkan tanımamaktadır. Üstlerin astlanna 
yetki ve sorumluluk vermemesi katı bürokratik kurallan da beraberinde getirmektedir. Merkezi 
yönetimin yerel birimlere kaynak ve yetki aktarmada gösterdiği cimri tutum, merkezi yönetime 
bağımlılığı artırmaktadır. Bu bağımlılık, siyasilerin ve merkezi yönetimdeki üst düzey görevlilerin 
taleplerinin, verimlilik, tutumluluk ve etkinlik gibi değerlerle karşılaştmlmadan yerine getirilmesi 
sonucunu doğurabilmektedir. 

Siyasilerin bürokratik yapı üzerindeki etkisi nedeniyle, iktidara gelen her siyasi parti, 
büyük çaplı değişiklikler yapmakta ve bu nedenle, ülkemiz bürokrasisi liyakat sistemi üzerine 
oturtulamamaktadır. Siyasal iktidarlann kendi politika programlannı uygulayabilmeleri için, bazı 
bürokratik kadrolara "uyumlu" çalışabilecekleri kişileri getirmeleri bir dereceye kadar kabul edilebilir 
görülse de, bunun bir ölçüsü olmalıdır. Siyasi liderlerin ve parti mensuplannın bürokratik kadrolan 
"ganimet" biçiminde dağıtmalan, bürokratlar açısından da siyasi parti çıkarlanm ön plana 
çıkarmaktadır. Devlet imkanlarının parti çıkarlanna yönelik olarak kullanılması yaygın bir gerçek 
halini almakta ve kurumsallaşamayan bürokrasi, "hizmet" kavramını ağırlıklı olarak "siyasal 
yandaşlık" kavramıyla birlikte algılamaktadır. 

Kuşkusuz, bu algılamada, Osmanlı'dan miras alman güçlü bürokratik devlet geleneğinin de 
büyük payı vardır. Vatandaşı ön plana çıkarmak yerine, devleti vatandaşa karşı koruma anlayışına 
göre inşa edilen ve Osmanlı'dan Cumhuriyete geçen bu yapıda bürokrasi ve devlet, iktidardaki siyasi 
partidir ve herkes ona hizmetle yükümlüdür. Sonuç olarak, bürokratik devletten demokratik devlete 
geçilememiştir. 

Yasal zeminde "liyakat" ve "kariyer" ilkeleri üzerine kurulan bürokrasimizde, özellikle, son 
20 yılda yükselmenin en kolay yolu, siyasi partilerle veya kişilerle iyi ilişkilerden geçmektedir. Bunun 
bilincine varan kamu görevlileri de, çabuk yükselme tutkulan sebebiyle, fiilen ya da fikren particiliğe 
bulaşmakta ve yolsuz faaliyetlere karşı dirençsiz kalmaktadırlar. Aynca, bürokraside yükselmenin 
liyakat ve kariyer ilkelerinden aynlması, yetkin ve yetenekli insanlann sisteme küsmelerine ve 
dışlanmalanna da sebep olmaktadır. 
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Ülkemiz bürokrasisinin en önemli özelliklerinden birisi, siyasal ve toplumsal alanda önemli 
yetkilere sahip olmasıdır. Siyasi kayırmacılık, hemşehrilik ve eş dost ilişkileriyle belirli görevlere 
gelen bazı bürokratlar, daha üst düzeydeki bürokratlar ve siyasiler tarafından korunmakta ve 
kollanmaktadır. Bu durumda, daha fazla yetki kullanan bürokrat, kamu hizmetinin asli unsurlanndan 
olan "herkese eşit muamele" ilkesini çiğnemekte ve kamu hizmetlerinden yararlanılmasında veya 
kamu erkiyle ilişkilerde, vatandaşlar arasında zaten mevcut olan eşitsizliği daha da körüklemektedir. 
Bürokratların bu gelişmeleri kendi güçlerinin bir göstergesi olarak algılamaları, durumu daha da 
vahimleştirmektedir. 

Kamu görevlisine geniş bir irade serbestisi sağlayan takdir yetkisi, kamu yararına uygun 
olarak kullanılmalıdır. Takdir yetkisinin keyfi ya da geniş çaplı kullanımı, demokratik sakıncalarla 
birlikte, yolsuzlukları artıran itici bir güç haline dönüşür. Bir yönüyle, "bürokratik aşırılık" olarak da 
değerlendirilebilecek olan takdir yetkisinin keyfi kullanımı, kamu yöneticilerinin yasal düzenlemeleri 
gözardı etmelerine ve kendi egemenliklerini kabul ettirme çalışmalarına yol açmaktadır. 

Türkiye'de, kamu hizmetlerinden faydalanmanın karmaşık bir yapıya sahip olması, bürokratik 
işlemlerin fazlalığı ve devletle vatandaş arasındaki ilişkilere hakim olan güvensizlik, takdir yetkisinin 
keyfi olarak kullanımına sebebiyet vermekte ve bürokratları hizmet vermek yerine lütuf dağıtır hale 
getirmektedir. Eşit olmayanlar arasındaki ilişki, her türlü yasa dışı faaliyetlere zemin hazırlamaktadır. 
Ülkemizde, bürokratik takdir yetkisinin son derece geniş olarak kullanıldığı ihale, gümrük, dış ticaret 
ve yatınm teşviki alanlannda, yolsuzluğun bu kadar yaygın olması tesadüf değildir. 

Bürokratik gizlilik, ülkemizde rüşvetin ve yolsuzluklann yapısallaşmasında etkili olmaktadır. 
Ulusal güvenlikle ilgili konular dışındaki gizlilik, kamu yönetimimizi saydamlık ve hesap verme 
sorumluluğu prensiplerinden uzaklaştırmakta ve sorumsuz kamu görevlilerinin olduğu bir ortam 
yaratmaktadır. En basit istatistiki bilgilerin dahi saklandığı bir bürokratik yapı yolsuzluklann gizli 
kalmasına imkan vermekte ve vatandaşlan da bürokrasi karşısında savunmasız ve çaresiz 
bırakmaktadır. 

Geleneksel kamu yönetimi anlayışının hakim olduğu ülkemizde, bürokrasinin kalitesi de 
yolsuzluklann ortaya çıkmasında önemli bir unsurdur. Merkeziyetçi ve vesayetçi yapıdaki yönetim 
alışkanlığı; bürokrasi ve kırtasiyeciliği, vatandaşlara hizmet sunulmasında ilgisizliği ve kayıtsızlığı, 
işgücü veriminin düşüklüğünü ve savurganlığı da beraberinde getirmektedir. Bürokrasimizde planlama 
alışkanlığının zayıf olması, kamu görevlilerinin motivasyonundaki eksiklikler, iyi örnekleri teşvik ve 
ödüllendirme uygulamalannm yetersizliği ciddi sorunlar olarak görülmektedir. 

Kamu çalışanlannın kurumlanyla bütünleşememeleri, işlerini sevmemeleri ve yaptıklan işten 
haz almamalan yolsuzlukla yakından ilgilidir. İş memnuniyetsizliği, kaliteli hizmet üretmek yerine, 
yolsuz faaliyetlerle tatmin olma olasılığını artırmakta; duyulan memnuniyetsizlik, yolsuzluğun 
kendilerine getireceği maddi refah ile ikame etmelerini gündeme getirmektedir. 

Bürokratik işlemlerdeki kuralların çokluğu ve karmaşıklığı, yolsuzluğa açık davetiye 
çıkarmaktadır. Kamunun verdiği hizmetlerin bir çoğunun karmaşık bir yapıya sahip olması ve yerine 
getirilmesi gereken işlemlerin hem zor hem de uzun süreler almaktadır. Bu durum, bürokraside 
aracılann oluşmasına yol açmakta, vatandaşlar kamu kuruluşlarında işlerini daha süratli 
gördürebilmek amacıyla, resmi komisyoncular yanında gayri resmi aracılar bulmak zorunda 
kalmaktadırlar. Bazı kamu kurumlannda, herhangi bir orta ölçekli yatınm için yüzlerce bürokratik 
işlemin takip edilmesi gerekliliği ve bürokratik işlemlere ait karmaşık ve anlaşılması güç işlemler, 
vatandaşlarla olan ilişkilerinde, kamu görevlilerine kolaylıklar sağlayabilmektedir. 

3.1.1.2. İDARİ USULÜN EKSİKLİĞİ 
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Kamu hizmetine ilişkin işlemlerin ve uygulama usullerinin kurallarla düzenlenmesi gerekir. 
Bir başka deyişle, idarenin çalışma usullerinin belirli normlara bağlanması gereklidir. Çalışma usulü 
ile kastedilen, kişileri etkileyen idari işlemlerin üretilmesi sürecinde idarenin ilgililerle işbirliği 
yapması, onlarla iletişime geçmesi ve yapılan ve yapılacak olan işlemler konusunda onlara bilgi 
aktarmasına ilişkin usullerdir. Ülkemizde, söz konusu usuller tek bir yasada toplanmamış, bu konudaki 
kurallar değişik yasal düzenlemelerle veya Danıştay kararlarıyla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu 
dağınıklık, idareye çalışma usullerini belirleme konusunda geniş olanaklar tanımakta; özellikle, kurala 
bağlanmamış, takdir yetkisine dayalı işlemler, çoğu kez, totaliter devletlerin uygulaması olan "takdiri 
tasarrufa, dönüşmektedir. 

Max Weber tarafından "bürokrasinin özgül buluşu" olarak nitelenen "resmi sır" kavramı veya 
başka bir ifadeyle gizlilik, yurttaşlarla idare arasındaki iletişimi ve bilgi paylaşımım engelleyen en 
Önemli etkenlerden biridir.29 Bu olgu, idarenin karar üretme sürecini bir içsel sorun olarak görmesine 
ve bu süreci kapalı kapılar ardında yürütme alışkanlığım sürdürmesine neden olmaktadır. Böylece 
idare, ilgilileri haklan konusunda bilgilendirmeye, onları düzenleyici işlemler, yönetsel işlemler veya 
edimleri, yükümlülükleri, başvuru süreçleri konusunda aydınlatmaya gerek duymamaktadır. İdarenin 
bu tutumu, çoğu kez, idari usulde tutarsızlıklara neden olmakta, yurttaşların ve toplumun çıkarlarına 
ilişkin sorunların seri ve adil bir çözüme kavuşturulmasını engellemektedir. Bu durum, kamu 
görevlilerinin bilgi yetersizliği ve yetki çatışmaları veya tekrarlanyla da birleşince idari mekanizmanın 
karmaşıklığı, kaos boyutlarına ulaşmaktadır. Kuşkusuz, bu durum, işlerin uzamasına, aynı soruna 
çelişkili çözümler üretilmekte veya ilgili hakkım kaybedebilmektedir. Bütün bunlar, çoğu kez, 
yurttaşın sabrını tüketmekte, iş sahipleri vazgeçmek veya işini yasal olmayan yollardan yaptırmak 
seçenekleriyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Çoğunlukla, ikinci seçenek tercih edilmekte, böylece ya 
politik etkilere ya da rüşvete başvurulmaktadır. Dolayısıyla, idari usul noksanlığı, rüşvet fiilinin 
oluşumu için son derece elverişli bir ortam yaratmaktadır. 

3.1.1.3. KAMUSAL İSTİHDAM SORUNLARI 

Kamu çalışanlarının seçiminde liyakat unsuruna dikkat edilmemesi ve kamusal istihdamda 
rasyonelliğin ve verimliliğin sağlanamaması, kamu kadrolarında aşırı şişkinliğe yol açmaktadır. 
Ülkemizde siyasiler tarafında işsizlikle mücadele etmenin başlıca aracı olarak kullanılan kamu 
kadrolarımn şişirilmesi, bir nevi işsizlik sigortası gibi düşünülmektedir. Kamu görevlilerinin mutlak 

29 Max Weber, Essays in Sociology, H.H. Gert ve C. Wright Mills (çevirenler ve derleyenler), New York: Oxford 
University Press, 1946, s. 233-4.. 
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sayılarının değil, üretilen kamu hizmetlerine oranla nisbi bir kalabalık anlamında kullandığımız aşın 
istihdam, verimli çalışanla çalışmayan kamu görevlileri arasındaki ayrımların ve performans 
kriterlerinin net bir biçimde ortaya konmasını engellemekte ve kamusal istihdamın dağılımında nitelik 
ve nicelik bakımından denge sağlanamadığı için hantal devlet görüntüsü ortaya çıkmaktadır. Bazı 
kamu kurum ve kuruluşlannm şiddetle personele ihtiyacı varken, bazılannda ise hayalet-bankamatik 
çalışanların sayısı gittikçe artma eğilimi göstermektedir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü "2002 Yılı II nci Dönem Hane Halkı İşgücü Anketi" sonuçlarına 
göre, kamu kesiminde istihdam edildiği tahmin edilen 3 milyon 127 bin kişi bulunmaktadır. Bir önceki 
yıl verileriyle karşılaştınldığında, yüzde 5,4'lük artış gösteren bu tahmine göre, toplam istihdam 
içerisinde kamu sektörünün payı yüzde 14'ten 15'e yükselmiştir.30 

Aşın istihdamın bir sonucu olarak analiz edilebilecek olan kamu sektöründeki ücretlerin 
azlığı olgusu, yolsuzluktan itici bir diğer unsur şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Düşük ücretler, 
kaçınılmaz olarak, düşük becerili kamu görevlilerinin istihdam edilmesini de yaratmaktadır. Son 20 
yılda giderek yoksullaşan ve milli gelirden aldığı pay yan yarıya düşen kamu çalışanlan, ya ikinci bir 
işte çalışmakta ya da kamu erkini kullanırken vatandaşlardan haklan olmayan menfaatleri teinin 
yoluna gitmektedirler. Daha da önemlisi, ücret artışlannın belirli düzeyde bir geçim imkanım 
sağlayamaması, kamu çalışanlannda, yolsuzluk yapmaya geçerli bir sebep ve hak olarak 
algılanmaktadır. 

Bir diğer önemli konu, kamu sektöründe çalışanların ücretlerindeki dengesizlikler ve 
adaletsizliklerdir. Aynı ya da benzer nitelikteki görevlerde çalışan kamu görevlilerinin ücretleri 
arasındaki birkaç kata kadar çıkabilen farklılıklar, daha az ücretle çalışan görevlilerde huzursuzluk 
yaratmakta ve bu huzursuzluk kamu hizmetlerinin niteliğine yansımaktadır. Mutsuz ve kendim ikinci 
planda kalmış hisseden kamu görevlisi, hakkını, meşru olmayan yollardan arama eğilimi 
gösterebilmektedir. 

Sadece kamu çalışanlannın eğitim düzeylerine dayalı bir ücret sistemi, beklentileri 
karşılayamamaktadır. Eğitim seviyesi dışında, çalışanlann performanslanna ve mesleki bilgilerine 
dayalı bir ücret ve ödüllendirme sisteminin bulunmayışı, yasal beklentileri anlamsız kılmakta ve 
yasadışı girişimlere zemin hazırlamaktadır. 

İstihdama yönelik bir başka sorun ise, kamuda görev yapan üst düzey yöneticilerin çok sık 
değiştirilmesidir. Öyle ki, her siyasi iktidar ve hatta aynı iktidann Bakanlar Kurulu'ndaki 
değişiklikler de, başta en yüksek kamu görevlileri sayılan müsteşarlar ve genel müdürler olmak üzere, 
tüm üst düzey yöneticilerde bir tedirginlik yaratmakta ve bu kişilerin görevlerini etkin ve verimli bir 
şekilde yapmalan imkansız hale gelmektedir. 

Sözleşmeli personel uygulamasıyla, yaygın olan kimi kurumlara, aşın siyasal görüşlü 
yandaşlar yerleştirilmekte ve bunun sonucunda, kamu kurumlannda baskı yapma ve zor kullanma 
olaylan görülmektedir. Kamu sektöründe emeklilik yaşı ve hizmet süreleri sık sık değiştirilmektedir. 
Tayinlerin belirli kıstaslara göre yapılması gerekirken, bu konuyla ilgili hukuki düzenlemelere aykın 
işlemlerin ortaya çıkması da, kamu görevlilerini dış baskılara açık hale getirmektedir. Tüm bu 
baskılar, bazen gizli kalması gereken bilgilerin yandaşlara sızdınlması, bazen belgelerde tahrifat 
yapılması ve bazen de doğrudan maddi ya da manevi menfaat sağlanması olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

http://www.die.gov.tr-ENGLISH/SONIST/ISGUCU/090802ie.htm 
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Saydamlık^ politikayı temizleyecek ilaçlardan Silisidir. Jfiç bir şey 
saydamlık^ kadar politikalardaki kötü uygulamaları kontrol edemez. (Evinin 
çevresindeki duvarın etrafına bir delik, açmaya çalışan Bir İrlandalıya ne 
yaptığı sorulduğunda İrlandalı şöyle cevap vermiş: 'evin bodrum katındaki 
karanlığın dışarı çıkması için uğraşıyorum.' 

Çaliba, bizim şimdi yapmamız gereken de budur. 
iVoodrcru) WiCson 

3.1.1.4. SAYDAMLIKLA İLGİLİ SORUNLAR 

Saydamlık kavramı çok çeşitli biçimlerde tanımlanabilmektedir.31 Bir yaklaşıma göre, 
saydamlığın üç ana koşulu bulunmaktadır: konuyla ilgili yasaların, düzenlemelerin ve diğer politika 
belgelerinin kamuya açıklanması, ilgili taraflara yasalar ve düzenlemeler ve bunlara ilişkin 
değişikliklerin duyurulması ve son olarak, yasa ve düzenlemelerin yeknesak, tarafsız ve akılcı bir 
şekilde kullanılması.32 

Saydamlık, devletin hesap verme sorumluluğunu sağlayan en önemli mekanizmalardan biridir. 
Saydam bir sistem, yönetenlerin kamunun kaynaklarını nasıl ve hangi amaçlara yönelik olarak 
kullandığı konusunda gerekli bilgileri vatandaşlara sunar. Aynı zamanda, yönetenlerin, elindeki 
yetkileri kamu yararına ters ve kendi çıkarlarına gözeten bir şekilde kullanmamasına yardımcı olur. 
Saydamlık, kamusal kaynakların kullanımında etkinliğin ve verimliliğin sağlanmasını özendirdiği gibi 
kamu yönetimine duyulan güveni de artırır. 

Ülkemizde kamu yönetiminin "bilgi sunma görevi" ile yönetilen kitlelerin "bilgi edinme 
özgürlüğü" açık bir biçimde düzenlenmediğinden, kamusal işlemlerde, işleyişte, yatırım kararlarında, 
sözleşme ve atamalarda saydamlık eksik kalmakta ve vatandaşlara yeteri kadar bilgi 
aktanlamamaktadır. Öyle ki bakanlıkların bile birbirlerinden bilgi sakladıkları karar alma süreçleri 
ortaya çıkmaktadır. Güvenilir, anlaşılabilir ve kullanılabilir bilgi paylaşımının olmayışı, kamu 
makamlanmn verdikleri geniş kitleleri ilgilendiren kararlann gerekçelerinin yeteri kadar 
açıklanmaması ve bu kararlara yönelik işlemler için saydam ve açık kurallann belirlenmemiş olması, 
yolsuzluklara açık bir davetiye teşkil edebilmekte ve menfaate yönelik istismarlann ortaya çıkması 
kaçınılmaz olabilmektedir. EMF ile yapılan son Stand-by anlaşmasında idari ve mali saydamlığın 
sağlanacağına dair taahhüt de, Türkiye'de yeteri düzeyde bir saydamlığın olmadığının göstergesi 
olarak kabul edilmektedir. 

Kamusal faaliyetlerde yüksek oranda bir gizliliği temsil eden geleneksel yapı, vatandaşların 
siyasi süreçlerde yer almalannı engellemekte ve kamu yönetiminde yer alan görevliler, yetkilerini 
artırmak amacıyla, bilgi saklamaktadırlar. 

Vatandaşlann yönetimle ilgili şikayet ve başvurulannı dinleyebilecek ve sistemli bir şekilde 
çözüme kavuşturabilecek bir kurum ya da birimin bulunmaması da saydamlık mekanizmalannın eksik 
parçalanndan birisidir. Böyle bir mekanizmanın bulunmayışı vatandaşlann kamu yönetimine 
ulaşabilme haklarını engellemekte ve aynı zamanda yargısal sistemin yükünü de artırmaktadır. Bu 
durum karşısında vatandaşlar, sorunlannı çözüme kavuşturmak amacıyla yasadışı yollara 
başvurmaktadırlar. 

31 OECD Directorate for Financial, Fiscal and Enterprise Affairs, Public Sector Transparency and International 
Investment Policy, 11 Nisan 2003. 
32 World Trade Organization, Transparency, WT/WGTI/W/109, 2002. 
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Bazı yasalann kapsam ve içerikleri, toplumsal ve ekonomik yaşam üzerinde orta ve uzun 
vadedeki etkileri vatandaşlar tarafından yeterince bilinmemektedir. Yaşamsal öneme sahip yasalann 
kamuoyundan kaçırılırcasma çıkarılması demokrasinin özüne ve saydamlık ilkesine ters düşmektedir. 
Zira ekonomik ve sosyal gerçeklerin vatandaşlara açıklanması saydamlık için olmazsa olmaz koşuldur. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevlilerin 3628 Sayılı Kanuna göre verdikleri mal 
bildirimlerinin talep edildiğinde yasama araştırma komisyonlanna ve müfettişlere dahi verilmesine 
ilişkin ciddi engellemeler söz konusudur. Bu durum, yasa dışı zenginleşmelerin gizlenmesine yardımcı 
olmaktadır. 

Ülkemizde denetim raporlannın ve denetim sonuçlanmn gizliliği ve paylaşım eksikliği de 
ciddi sıkıntılar doğurmaktadır. Denetim sonuçlanna ilişkin faaliyet raporlannın hazırlanmaması veya 
hazırlananların da, saydamlığın bir gereği olarak, etkin mekanizmalarla kamuoyuna sunulmaması 
yolsuzluklann ortaya çıkmasında ve bunlarla mücadele aşamasında önemli sorunlar yaratabilmektedir. 

Kamu yönetimimizde saydamlığın henüz istenilen düzeyde gerçekleşememesindeki 
nedenlerden birisi de, vatandaşlann, sivil toplum örgütlerinin ve hatta medyanm kamu hizmetlerinin 
planlanması, yerine getirilmesi ve değerlendirilmesi faaliyetlerine yeterli ilgiyi ve önemi 
göstermemesi ve "her şey hakkında asgari düzeyde bilgi sahibi olmayı''' talep etmemesidir. 

Kamu görevlilerine yönelik etik standartlann bulunmaması ve tam anlamıyla bağımsız bir 
yazılı ve görsel basının eksikliği de saydamlığın sağlanmasında önemli engeller olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Jfesap verme yükümlülüğü, (...) yetki kullanan herkes tarafından üstlenilmiş bir 
zorunluluk, olduğu için demokratik^ yönetimlin] özüdür. Hesap verme bir ülkenin 
parlamentosunun, Hükümetinin ve dolayısıyla her bir bakan, kurum ve durulusunun o 
ülkenin insanlarına, o ulusa karsı bir yükümlülüğüdür. (...) 'Etkin demokrasi etkin 
hesap verme süreci gerektirir. (...) Saydamlık iyi yönetişim ve hesap verme süreci 
demokrasinin temellerini oluşturur ve demokrasi [ancak] iyi bilgilendirilmiş bir 
toplumla sürdürülebilir. 

%enneth M. (Dye, %anada Sayıstayı 'Eski (Baskanı 

3.1.1.5. HESAP VERME MEKANİZMALARININ EKSİKLİĞİ 

Hesap verme sorumluluğu, en basit ifadeyle, kamu yönetiminde her makamın, tasarruflanndan 
dolayı başta idare, yasama ve yargı makamlanna açıklamada bulunmakla ve bu tasarruftan 
gerekçelendirmekle yükümlü olması, hiçbir makamın inceleme ve denetiminden muaf tutulmaması 
anlamına gelmektedir. Hukukun üstünlüğü açıklık, saydamlık, yansızlık ve kanun önünde eşitlik gibi 
ilkelere ne ölçüde uyulduğu ancak hesap verme sorumluluğu aracılığıyla saptanabilmektedir.3 

Hesap verme sorumluluğu ile hedeflenen sonuçlan gerçekleştirmek için mümkün olan her 
şeyin zamanında yapılıp yapılmadığı ve geçmiş deneyimler ışığında nelerin iyi gittiğinin nelerin 
gitmediğinin öğrenilip öğrenilmediği sorgulanır. 

Hesap verme sorumluluğunun üç ana boyutu bulunmaktadır. 

a-) Siyasal Hesap Verme Sorumluluğu, yürütmenin (Bakanlar Kurulunun ve tek tek 
bakanlann) Parlamentoya karşı olan hesap verme sorumluluğu; 

b-) Yönetsel Hesap verme Sorumluluğu, bürokrasinin (kamu yöneticilerinin) bağlı ya da 
ilişkili olduğu bakanlarına karşı olan sorumluluğu ve 

" TÜSİAD, Kamu Reformu Araştırması, İstanbul: TÜSİAD yayınları, 2002. 
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c-) Vatandaşa Yönelik Hesap verme Sorumluluğu, hem seçilmişlerin oluşturduğu 
parlamentonun hem de bütünüyle devletin vatandaşına karşı olan sorumluluğu. 

Diğer yandan, etkin bir hesap verme sorumluluğunun da beş temel prensibi bulunmaktadır:34 

a-) Ölçülebilir hedefler belirlenmesi ve sorumlulukların tespiti 

b-) Hedeflerin gerçekleştirilmesi için nelere ihtiyaç duyulduğunun planlanması 

c-) İşin yapılması ve gelişmenin izlenmesi 

d-) Sonuçların raporlanması, 

Sonuçların bir değerlendirmeye tabi tutulması ve geri bildirim sağlanması. 

Yukarıda ifade edilen prensiplerin her biri ne kadar uygun şekilde yerine getirilirse, 
uygulamada da hesap verme sorumluluğunun etkinliği, o denli yüksek olur. 

Hesap verme sorumluluğu, nelerin yapılmış ya da yapılmamış olduğu, nelerin yapılmakta 
olduğu ve nelerin yapılmasının planlandığı konulannda açıklamalar yapılması ve gerekçeler 
sunulması, sorumluluğu devredenlere sorumlulukların öngörüldüğü gibi yerine getirilip getirilmediğini 
değerlendirme imkanı vermektedir. 

Ülkemizde hesap verme sorumluluğu mekanizmaları yeteri kadar açık ve kesin bir biçimde 
tanımlanmadığından, kamu yönetiminde hesap verme sorumluluğu etkin olamamaktadır. Türkiye'de, 
kamu sektörünün, hem kendi içinde hem de yasama, yürütme ve yargı işlevleri arasında açık ve 
anlaşılır biçimde tanımlanmış görev ve sorumluluk dağılımı bulunmamaktadır.35 

Beklenen ve hedeflenen sonuçlar açıkça ifade edilmediğinden, kamuoyunda uygulanan 
politikalar hakkında net bir anlayış söz konusu olamamaktadır. Böyle bir anlayışın eksikliği, ortaya 
çıkan sonuçların beklentileri karşılayıp karşılamadığım belirleyememekte ve vatandaşların, hükümetin 
ya da kamu kurumlarının başarılı olup olmadığını tespit etmeleri imkansız hale gelmektedir. 

Bakanlıkların, TBMM'ye altı aylık ya da yıllık olağan faaliyet raporları sunmalarına dair bir 
düzenleme bulunmadığı gibi, bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların da kendi faaliyetleriyle ilgili olarak 
bağlı veya ilgili oldukları bakanlıklara raporlama yükümlülükleri bulunmamaktadır. Bu durum, siyasi 
kişiler olan Bakanların ve üst düzey kamu yöneticilerinin performanslarının tam anlamıyla 
ölçülememesi sonucunu doğurmaktadır. 

Ülkemizde ulaşılacak sonuçlan, atılacak adımlan, bu adımlann hangi kurumlar ve yöneticiler 
tarafından atılacağı, tahmini maliyetleri ve performansa yönelik hedefleri belirtecek stratejik planlar 
hazırlanmamaktadır. Kalkınma planlarının, bu hedefleri karşıladığı iddia edebilirse de, kalkınma 
planının farklı bir amaca hizmet ettiği ve başanh bir biçimde hayata geçirilemediği de bilinen bir 
gerçektir. 

Çok az sayıda olsa da iyi niyetli ve özverili kamu yöneticilerinin hazırladığı planlara uygun 
davranılmamakta; bu planlar, etkin vasıtalarla kamuoyuna sunulmamakta ve yürütme erki 
seçmenlerine karşı sorumlu olmakla birlikte bunu yerine getirmemektedir. 

Uygulamada hesap verme sorumluluk sistemi, en açık şekilde, raporlama olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Belirli bir işe yönelik olarak hazırlanmış planlarla vanlan sonuçlar, etkin ve düzenli bir 
raporlamayla karşılaştırılabilecek ve yerine getirilmeyen görevlerle ilgili herhangi bir sorumluluk 
ortaya çıktığı takdirde, mevzuatla tespit edilen yaptırımlar uygulanabilecektir. 

34 Sacit YÖRÜKER, "Yeni Konseptler ve Gelişmeler Temelinde Kontrol ve Denetim Sistemlerimize İlişkin Bir 
Değerlendirme", 2.Kamu Mali Yönetim Reformu Arenası, Sunum Metni, Ankara, 2-3 Nisan 2003. 

Nevzat Saygılıoğlu ve Selçuk An, Etkin Devle Kuramsal Bir Tasarı ve Politika Önerileri, Sabancı 
Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2003. 

36 



Kamu kurumlarında, kurum içi hesap verme sorumluluğu önlemleri yeterince 
uygulanmamaktadır. Devlet gelirlerinden yapılan harcamalar ve icra programlarının sonuçlan 
hakkında vatandaşlara hesap verilmemektedir. Anayasa gereği 5 yılda bir yapılması gereken, ancak 
uygulamada 4 yılda bir gerçekleştirilen genel seçimler esnasındaki kampanyalarda, siyasal parti, 
siyasal lider ve milletvekillerinin geçmiş performanslarının değerlendirilmesi yetersiz bir uygulamadır. 

Kamu kurumlarının sundukları hizmetlere ilişkin standartları belirleme yükümlülüğü 
bulunmamaktadır. Görevlere, karar alma süreçlerine, performansa ve bilgilendirmeye yönelik 
referans noktalan tespit edilemediğinden, bunlann kamuoyuna sunulmasıyla ilgili bir mekanizma da 
bulunmamaktadır. Bu konularda, kıstasların bulunmaması ve kıstaslarla ilgili karşılaştırmalann 
yapılamaması sonucunda, kamu kurumlannm, sunduklan hizmetlerde, önceden tespit edilen 
standartlara uygun davranacağı şeklinde bir taahhütleri bulunmamaktadır. Bu tip standartlann 
belirlenmemesi ve bu konular hakkında kamuoyunun bilgisinin bulunmaması, hesap verme 
sorumluluğu mekanizmalannı eksik bırakmaktadır. 

Hükümet ile bağlı kamu kurumlarının yöneticileri arasında "performans sözleşmeleri" 
yapılmadığından, yöneticiler, vatandaşlann memnuniyeti ve menfaati yerine siyasilerin 
memnuniyetine önem vermekte ve başansız olsa dahi onlann desteğini arkasında hissetmektedir. 

Parlamentonun, bütçe aracılığıyla yürütmeye tahsis ettiği kamu fonlannm harcamasına yönelik 
denetimlerin gerçekleştirilmesi önemli bir görevdir. Bu görev, modern kamu yönetimi anlayışında, 
parlamento adına yüksek denetim kurumlannca yerine getirilen bağımsız ve tarafsız denetimler ile bu 
denetim bulgulannın görüşüldüğü parlamento komisyonlan tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Ülkemizde, hükümetin ve kamu kuruluşlannm çalışmalannı denetlemekle yetkili kurum ve 
birimler, etkin ve verimli düzeyde çalışmamakta ve üzerlerine düşen raporlama işlevlerini yerine 
getirememektedirler. TBMM'de siyasi parti temsilcilerinin ve konuyla ilgili uzmanlann oluşturduğu 
denetim raporlannı görüşebilecek, özel bir komisyon (örneğin, Anglo-Sakson modelindeki "Kamu 
Hesaplan Komisyonu") bulunmamaktadır. Denetimin etkin ve çağdaş bir yapıda yerine getirilmemesi 
ve TBMM'de özel bir komisyonun bulunmaması, iyi yönetişimi ve hesap verme sorumluluğunu önemli 
desteklerinden yoksun bırakmaktadır. 

3.1.1.6. KAMUSAL DENETİMİN YETERSİZLİĞİ 

Çağdaş kamu yönetimi anlayışında denetim şu şekilde tanımlanmaktadır: 
Denetim; ekonomik faaliyet ve olaylarla ilgili olarak gerçekleşmiş sonuçlan, önceden 
belirlenmiş amaçlar, kriterler ve standartlara göre tarafsız olarak analiz etmek ve ölçmek 
suretiyle kanıtlara dayanarak değerlendirmek, gelecekteki hatalann önlenmesine yardımcı 
olmak, kişi ve kuruluşlann gelişmesine, mali yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, 
güvenilir ve tutarlı hale gelmesine, verimlilik, tutumluluk ve etkinliğin iyileştirilmesine 
rehberlik etmek ve elde edilen sonuç ve bulgulan ilgililere duyurmak için uygulanan 
sistemli, planlı ve programlı bir süreçtir. 6 

Yukarıda belirtilen tanımdan hareketle denetimin; sistemli, planlı, programlı, hedefli ve sürekli bir 
faaliyet olduğu söylenebilir. Bu faaliyetin, uzmanlık becerilerine sahip kişi, birim, kurul, kuruluş ve 
kurumlarca yerine getirilmesi ise işin doğası gereğidir. 

Dünyada denetim, teorisi ve pratiğiyle ayrı bir disiplin olarak kabul edilmekte ve ayn bir 
mesleki faaliyet olarak değerlendirilmektedir. Denetim görevi, meslek kuruluşlannm kabul ettiği 
denetim standartları ve etik kurallar çerçevesinde yürütülmektedir. 

Modern anlamda denetim, riskli ve önemli alanları dikkate alarak stratejik önceliklere göre 
yürütülen ve yıllık programlara bağlanan sürekli ve sistemli faaliyet olarak algılanmaktadır. 

16 Devlet PlanlamaTeşkilatı, 8.Beşyılhk Kalkınma Planı Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılmasını ve 
Mali Saydamlık Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, 2002. 
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Denetim çeşitli açılardan sınıflandırılmaktadır. Denetleyenin konumu açısından iç denetim, 
kuruluşa yönelik bir hizmet olarak, o kuruluşun faaliyetlerini incelemek ve değerlendirmek amacıyla 
kuruluşun bünyesinde oluşturulan bağımsız bir değerlendirme işlevidir. Dış denetim, ilgili kurum 
veya kuruluşun işlevsel ve örgütsel hiyerarşisi ile ilgisi bulunmayan ve onun dışında kalan kişi veya 
kurumlarca yapılan faaliyettir. Yüksek denetim ise, parlamento adına yürütülen, planlamada, 
uygulamada ve sonuçlarının parlamentoya ulaştırılmasında tümüyle bağımsız olan bir denetim biçimi 
olarak tanımlanmaktadır."17 

Denetim amacı ve konusu açısından, düzenlilik denetimi (mali denetim ve uygunluk 
denetimi), denetime tabi kuruluşların muhasebe kayıtlarının ve mali tablolarının incelenmesi ve 
hesaplanmn doğruluğu hakkında kanaat elde edilmesi ve işlemlerin mevzuata uygunluğunun 
incelenmesidir. Performans denetimi ise, yönetimin bütün kademelerinin programlanmaları, 
uygulanmaları ve izlenmeleri aşamasındaki tutumluluk, verimlilik ve etkinlik açısından 
denetlenmesidir. 

Günümüzde, denetim işlevinin yolsuzlukları önleme konusundaki rolü yeniden 
tartışılmaktadır. Her ne kadar yolsuzlukların ortaya çıkarılması, genelde, denetim görevi içinde 
değerlendirilmese de; sağlıklı mali yapımn sürdürülmesinde ve saydamlığın ve hesap verme 
sorumluluğunun yerleşmesindeki olumlu katkıları nedeniyle, denetimin, yolsuzlukları engelleyici rolü 
üzerinde durulmaktadır. 

Bugünkü Türk denetim sisteminin temelleri, Osmanlı İmparatorluğu döneminde atılmış ve bu 
temel üzerinde gelişerek bugüne gelmiştir. Kamu yönetimimizdeki denetimin, genelde, yetersiz ve 
etkisiz olduğu; bunun da yolsuz faaliyetlerin yapılmasında rol oynadığı yaygın bir kanıdır. 

-7 DPT, agt, s. 5. 
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Kamu Mali Yönetim Sistemimizin ve yasal çerçevenin yetersizliği ve eksikliği denetimin 
etkinleştirilmesinin önündeki engellerden biridir. Bütçenin parçalanmış yapısı ve kamusal 
işlemlerin dar bir bölümünü kapsaması, bütçe üzerindeki mali kontrolü zaafa uğratmaktadır. Bütçenin 
değerlendirmeye elverişli olmayışı, mali yönetimin önemli bir unsuru olan saydamlık yapısının 
dağınıklığı ve borç yönetiminin genel kabul görmüş standartlara uygun bir biçimde yürütülmesindeki 
sorunlar kamu mali sistemimizin yapısal sorunlarıdır. 

Çağdaş kamu mali yönetiminin önemle üzerinde durduğu mali saydamlık, hesap verme 
sorumluluğu (mali ve performans hesap verme sorumluluğu) ve performans yönetimi gibi temel ilke 
ve anlayışların eksikliği de ciddi problemlerdir. 

Ülkemizde uygulanan denetim, genellikle, şekli unsurları ön plana çıkarmakta ve bir 
çeşit törenciliğe neden olmaktadır. Bu durum, kamu yönetiminin denetlenmesinden çok, bürokratik 
işlemlerin artmasına ve kırtasiyeciliğe yol açmaktadır. Kamu görevlileri, kendilerini denetim riskinden 
koruyabilmek ve güvenceye alabilmek için, yasalan, çoğu zaman "lafzi" olarak yorumlamakta; amaç, 
hizmet verimliliği ve vatandaşların talepleri gibi unsurları ihmal etmek ya da ikinci plana itmek 
durumunda kalmaktadır. Bu durum, bürokratik yapımız vatandaş odaklı değil, idareyi vatandaşa karşı 
koruma anlayışına göre düzenlenmesinden kaynaklanmaktadır. 

Denetim birimlerinin ve mensuplarının bağımsızlığının yerli yerine oturmamış olması, 
denetimden istenilen sonuçların alınmamasının önemli nedenlerindendir. Bağımsızlık kavramı, belki 
de, denetimin en can alıcı yönüdür. Ülkemizde, uluslararası denetim standartlarında belirtilen 
bağımsızlık ilkesine gereği gibi uyulmamakta, bazı istisnalar dışında denetimin planlanmasından 
yürütülmesi aşamalarına kadar, adına denetim yapılan makamlardan talimat alınmaktadır. Zaman 
zaman denetimden kaçınmaya, denetim bulgularını, sonuçlarını örtbas etmeye veya değiştirmeye 
zorlanma, yeterli düzeyde bağımsızlığın bulunmayışının en tipik göstergesidir. 

Ayrıca, denetimin bağımsızlığına yönelik bir başka sorun da bağımsızlık ilkesinin yanlış 
anlaşılmasıdır. Bu ilkenin yanlış anlaşılması nedeniyle denetim birimleri ve mensupları adeta yalnız 
bırakılmakta ve kendi hallerine terk edilmektedir. Bu durum, denetim yönetiminin ve denetim 
hizmetlerinde verimlilik, tutumluluk ve etkinlik ilkelerinin gelişmemesi sonucunu doğurmaktadır.38 

Denetimsiz alanların ve faaliyetlerin bulunması bir başka sorun oluşturmaktadır. Gerek 
yasal düzenlemelerle, gerekse uygulamada, denetim yapılmayan alanlar ve faaliyetler bulunmuktadır. 
Büyük miktarda kamu kaynaklarının farklı birimler (vakıflar, dernekler, şirketler) eliyle kullanılması 
mali disiplini bozmakta ve "denetimden kaçışı" simgelemektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarının 
taşradaki birimleri nispeten düzenli sayılabilecek bir şekilde denetlenirken, kararlann alındığı ve 
uygulamaların yönlendirildiği merkez birimler etkin bir biçimde denetlenmemektedir. 

Denetim birimleri bulunmayan, ya da bu birimlerin yeterli ve yetkin sayıda personelden 
oluşmadığı kurum ve kuruluşlar bulunnmaktadır. Bu kurumlarda denetim ya hiç yapılamamakta, ya da 
etkin olmaktan uzaktır. 

Mükerrer denetim faaliyetleri sonucunda denetim hizmetlerine yönelik kısıtlı imkanlar 
verimli kullanılamamaktadır. Kamu kurumlan bünyesinde yer alan birden fazla denetim birimi veya 
farklı denetim birimlerinin aynı kamu kurumunu denetlemesi, kamu yönetimimizin ve Özünde denetim 
yapımızın karmaşıklığının bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. 

Saygılıoğlu ve An, agk. 
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Denetim birimlerinin arasındaki 
koordinasyon ve işbirliği eksikliği, ortak denetim 
yaklaşımının ve anlayışının oluşturulmasını 
engellemekte ve denetim mesleğindeki yeniliklerin ve 
gelişmelerin bütüncül bir biçimde izlenmesini 
imkansız hale getirmektedir. İyi niyetli, ancak içe 
dönük çabalar ve arayışlar uluslararası standartlar 
düzeyinde bir denetimin ortaya çıkmasının önüne set 
çekmektedir. 

Ülkemizde denetim mesleğinin yeterince 
gelişmemiş olduğu bir gerçektir. Denetim alanında 
gerekli çağdaş standartların oluşturulmaması, yeterli 
eğitim, yayın ve örgütsel yapı desteğinin olmayışı, 
denetim mensuplarının çok değişiklik unvanlar altında 
görev yapmaları ve mesleki dayanışma yerine rekabeti 
tercih etmeleri, denetim mesleğinin ve meslek 
bilincinin gelişememesinin nedenleri arasında 
sayılmaktadır.39 

Çağdaş denetim uygulamalarının yeterince yaşama geçirilememiş olması, denetim sistemimizin 
önemli eksikliklerindendir. Türkiye'de denetim ağırlıklı olarak uygunluk denetimine yöneliktir. Mali 
tabloların doğruluğunun ve güvenilirliğinin denetimi, mali sistemlerin ve iç denetim mekanizmalarının 
kontrolü ve performans denetimi gibi çağdaş denetim uygulamaları gerektiği şekilde yerine 
getirilememektedir. Bu tip uygulamaların eksikliği ve denetim birimlerinin, kamusal hesap verme 
sorumluluğunun gelişmesine katkı sağlayacak şekilde bir yapılandırılması söz konusu olmadığından 
denetim etkisiz kalmaktadır. 

Yönetimin hedeflerini gerçekleştirmede ihtiyaç duyduğu bilgi ve güvenceleri sağlayan yönetim 
araçlanm ifade eden iç kontrol eksikliği ve iç kontrol-denetim ilişkisinin makul bir zemine 
oturtulmamış olması, iç kontrol yapısının önemli unsurlanndan birisi olan iç denetimin etkinliğini 
doğrudan ilgilendirmektedir.40 Çağdaş denetimdeki önemli yaklaşımlardan biri, denetlenen kuruluştaki 
iç kontrol sisteminin yetersizliğinin ve etkinliğinin değerlendirilmesine ve bu sistemin eksiklik ve 
zayıflıklanmn nedenlerinin araştınlmasma ve sonuçta incelenen yapının geliştirilmesine yönelik 
tavsiyelerin oluşturulmasına ve izlenmesine dayanmaktadır.41 

İç kontrol mekanizmalan ağırlıklı olarak harcama öncesine ve harcamaya yönelik 
bulunduğundan, daha çok girdiler üzerine odaklanmakta ve çıktılara ve sonuçlara 
yoğunlaşmamaktadır. Kamu yönetiminin dikkati denetim üzerine odaklandığından, iç kontrol işlevi 
arka planda kalmakta ve önemli bir yönetsel faaliyet eksik kalmaktadır. 

Kuşkusuz, çağdaş anlamda denetim metod ve tekniklerinin oluşturulmaması da önemli bir 
eksikliktir. Denetim sistemimizde bazı örnekler dışında çağdaş denetime yönelik kapsamlı el kitaplan 
ve rehberler bulunmamaktadır Uluslararası standartlara uygun olmayan ve genel kabul görmüş 

w H.Ömer KÖSE, Dünyada ve Türkiye'de Yüksek Denetim. Ankara: Sayıştay Yayınları. 2000. s. 223. 
40 YÖRÜKER, agk. 
41 DPT, agk. 
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ilkelerin yer almadığı rehberlerle yapılan denetimler sonucunda, uygulamaya yön verebilecek ve 
beklentileri karşılayabilecek kaliteli ürünler üretilmesi mümkün olamamaktadır. 

Denetim mensuplarının hizmet içi eğitimlerine gereken önemin verilmemesi, işlerin 
sistemli ve programlı bir eğitim yerine "usta-çırak" ilişkisi içinde yürütülmesini, giderek 
karmaşıklaşan ve hızla değişen bir ortamda faaliyet gösteren denetim mensuplarının mesleki 
yeterliliklerinin eksik kalması sonucunu doğurabilmektedir.42 Bu handikap başanlı ve amacına ulaşan 
denetimlerin yapılmasını da engellemektedir. 

Ülkemizde, denetim faaliyetleri yürütülürken bilişim teknolojisi imkanları gerektiği gibi 
kullanılmamaktadır. Pek çok kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim teknolojisi imkanlarıyla 
yürütülen işlemlerinin incelenmesiyle görevli olan denetim mensupları, göreceli olarak, bu imkanları 
daha az kullanmaktadırlar. Zaman tasarrufu sağlayarak denetim işlevini hızlandıran ve daha açık ve 
doyurucu bilgiye erişim imkanı veren bilişim teknolojisinden yararlanma, denetim mensupları 
açısından son derece önemlidir. 

Denetim faaliyetlerinin ve raporlarının kamuoyunun bilgisine ve değerlendirmesine 
sunulmaması, saydamlık ve hesap verme sorumluluğu açısından büyük bir eksikliktir. Denetimde 
yıllık hedeflere ne ölçüde ulaşıldığım, bu hedeflere ulaşmanın toplam maliyetini, erişilemeyen 
hedefler varsa bunların nedenlerini açık bir biçimde gösteren raporlar hazırlanmamakta, hazırlananlar 
da kamuoyuyla paylaşılmamaktadır. Bürokratik işleyiş içinde kalan ve kamuoyunca 
değerlendirilemeyen raporların, denetime ve genelde kamu yönetimine katkısı bulunmamaktadır. 

3.1.1.7. ADLİ SİSTEMDEN KAYNAKLANAN NEDENLER 
Adli sistemin yapısı, bu yapıya egemen olan anlayış ile işleyiş tarzı yanında, adli yargıdaki 

kadro sorunları ve iş yükü sistemin işleyişini aksatmakta ve yolsuzluğa uygun koşullar yaratmaktadır. 
3.1.1.7.1. ADLİ SİSTEM VE İŞLEYİŞİNDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR 

Ülkemizde yargının sağlıklı çalışmadığı bilinen bir olgudur. Yargıya duyulan güvensizlik de 
kamuoyu araştırmalanyla zaman zaman gündeme getirilmektedir. Yargının tıkandığı, insanlann 
ihtilaflanna çözüm olamadığı ve yolsuzlukla mücadelede yetersiz kaldığı, mahkemelerde biriken dava 
dosyalannın içinden çıkılmaz bir hal aldığı herkes tarafından bilinmektedir. 

3.1.1.7.1.1. GENEL OLARAK 

Adalet sistemi ve işleyişinden kaynaklanan sorunlan, genel olarak "adalet" ve "hukuk 
devleti" ilkesi temelinde ele almak daha uygundur. Gerçekten de son yıllarda "yargıya" olan 
inanç sarsıldığı gibi, ortaya çıkan bir takım olaylar "adalet" duygusunu rencide eden 
boyutlara ulaşarak, Türkiye'nin bir "hukuk devleti" olup olmadığının sorgulanmasına yol 
açmaktadır. Özellikle son yıllarda adaletteki gecikmeler bir tıkanma noktasına varmıştır. Bu 
durum, o kadar ciddi boyutlardadır ki, "çek-senet mafyası", "ihale mafyası" ve "mafya 
infazlan" örneklerinde tanık olunduğu gibi, adeta yargı dışındaki güçler vasıtasıyla insanlann 
kendi adalet anlayışlannı bizzat gerçekleştirme yollanna başvurmalan yaygın hale gelmiştir. 

3.1.1.7.1.2. HUKUK DEVLETİ ANLAYIŞININ TAM OLARAK 
GERÇEKLEŞTİRİLEMEMESİNDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR 

Anayasanın "Cumhuriyetin nitelikleri" başlıklı 2'nci maddesi "Türkiye Cumhuriyeti, 
toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklanna saygılı, Atatürk 
milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir 
hukuk devletidir" şeklinde, hukuk devleti ilkesini Cumhuriyetin temel nitelikleri arasında saymıştır. 

DPT, agk. 
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Hukuk devleti, temel hakların güvenceye bağlanması, kanunlann Anayasa'ya uygunluğu, 
kanunların genel olması ve yönetimin hukuka bağlılığının sağlanması demektir. Bu tanımdan hukuk 
devletinin, kişilere insan haklarının gerçekleştirilmesi ve adaletin korunması hususunda hukuk 
güvenliğini sağlayan devlet olduğu sonucuna varılmaktadır. Gerçekten de insanlarm devlete 
güvenerek, kişiliklerini korkusuzca geliştirebilmeleri, ancak bir hukuk devleti içerisinde mümkün olur. 

Ancak, Anayasada belirtilen "hukuk devleti" ilkesine rağmen hukuk devletine olan inancın 
sarsılması, yargının ve Türkiye'nin en önemli sorunlarının başında gelmektedir. Kişilere göre farklı 
hukuk uygulaması olabileceği anlayışını gösteren bazı örnekler, insanların yargıya olan inancının 
sarsılmasına neden olmaktadır. Ancak hukuk devleti ilkesinin uygulanmasını gerçekleştirmek sadece 
yargının görevi değildir. Devletin diğer tüm kurum ve kuruluşları da işlem ve kararlarında bu ilkeye 
uyarak hukuka uygun işlemler tesis etmekle yükümlüdürler. Ne yazık ki bazen bu kurumlar, amlan 
ilkeyi gözardı ederek kararlar ve işlemler oluşturabilmekte, yanlışların ilgililer tarafından yargıda 
düzelttirileceğim düşünmektedirler. Bu da hukuk devleti ilkesinin işlerliğini olumsuz yönde 
etkilemektedir. 

3.1.1.7.1.3. MEVZUAT VE UYGULAMADAN KAYNAKLANAN SORUNLAR 

3.1.1.7.1.3.1. CEZALARIN YETERSİZLİĞİ VE İNFAZ SİSTEMİ 

Kamuoyunu meşgul eden çok büyük ölçekli ve geniş kapsamlı yolsuzluk olaylarında, bir çok 
klasik suç tipinin (örneğin emniyeti suiistimal ve nitelikli dolandırıcılık) yaptırımının işlenen fiillere 
ve yol açtığı zararlara oranla yetersiz ve etkisiz kaldığı, diğer bir anlatımla etkili ve caydıncı nitelik 
taşımadığı ortaya çıkmıştır. Genellikle kamu görevlilerinin yolsuzluk olarak değerlendirilen eylemleri 
hakkında daha ağır müeyyideye bağlanan suçlardan yapılan soruşturmalar sonucu açılan davaların, 
yargılama sırasında bazı suç unsurlarının oluşmaması sebebiyle görevi kötüye kullanma suçuna 
dönüştüğüne şahit olunmaktadır. Bu suç tipinin kanunda düzenlenen müeyyidesi, kamuya verilen 
zararlar karşısında yetersiz kalmaktadır. Yolsuzluk fiillerine sıklıkla uygulanan emniyeti suistimal, 
hileli iflas ve nitelikli dolandırıcılık gibi fillerin zamanaşımı süreleri de uygulamada yetersiz kalmakta, 
kamuoyunu uzun süre meşgul eden anılan fiillere ilişkin davaların zamanaşımı nedeniyle ortadan 
kaldırma kararıyla sonuçlanması toplum vicdanında derin yaralara yolaçmaktadır. 

İnfaz sistemi ve suçtan zarar gören mağdurun haklarının ihmali, kamu vicdanım rahatsız 
etmektedir. Özellikle, çağdaş düşüncelerle kabul edilmiş "erteleme" ve "şartla salıverme" gibi 
kurumların, mevcut diğer bir takım hükümler dikkate alınmadan adeta her olayda otomatik olarak 
uygulanması buna örnek olarak gösterilebilir. Gerçekten de, gerek erteleme (TCK m. 93), gerekse 
şartla salıverilme (İn. K. m.l9/son) şahsi hakların tazmini şartına bağlanarak uygulanabilecekken, bu 
hükümler uygulamada dikkate alınmamaktadır. 

3.1.1.7.1.3.2. HAZIRLIK SORUŞTURMASI 

Hazırlık soruşturmasını kanunen yürütmekle görevli makam savcılık olmasına rağmen, 
savcılar özellikle iş yoğunluğunun çok olduğu büyük merkezlerde delillerin toplanmasını adli 
konularda uzmanlığı olmayan kolluk güçlerine havale etmekte ve genellikle bu birimlerden gelen 
fezlekeye göre, -hazırlık soruşturmasını yeterli kanıtlar elde edilmeden- sonuçlandırmaktadırlar. 
Bunun sonucu olarak da, tüm deliller toplanmadan kamu davasının açılması nedeniyle, mahkemeler 
hazırlık soruşturmasında yapılması gereken delil toplama işini yapmak zorunda kalmakta, 
yargılamalar uzamaktadır. İstatistikler Ülkemizde açılan davalann yüzde 48.5'nun mahkumiyetle 
sonuçlandığını ortaya koymaktadır. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'muzun alındığı ve ülkemiz 
gibi kamu davasının açılmasında mecburilık sistemini bemmseyen Almanya'da ise, bu oran yüzde 
82'dir. Bu karşılaştırma, davalann yeterince hazırlanmadan açıldığını göstermesi açısmdan dikkat 
çekicidir. 

3.1.1.7.1.3.3. DURUŞMA HAZIRLIĞI VE DURUŞMA 

Duruşma hazırlığı, sadece duruşma gününün belirlenip, tarafların davet edildiği bir safha 
almıştır. Oysa, bu evre duruşmayı bir kaç oturumda bitirmeyi sağlamak üzere tasarlanmıştır. Esas 

42 



olan, delillerin tamamen toplanmasını müteakip geçilen duruşma döneminde, artık duruşmanın çok 
önemli haller dışında talik edilmeksizin bitirilmesidir. Aslında Kanunumuz, kural olarak bu sistemi 
benimsemiş, zaruret olmadıkça duruşmalara sekiz günden fazla ara verilemeyeceğini 
düzenlemiş(CMUK m. 219 vd), bununla birlikte uygulamada, istisna, yani duruşmaya sekiz günden 
fazla ara verme kural haline gelmiştir. 

3.1.1.7.1.3.4. GEREKSİZ YERE BİLİRKİŞİYE GİDİLMESİ 

Davaların uzamasının bir diğer önemli nedeni ise, gereksiz yere bilirkişiye gidilmesidir. 
CMUK madde 66/1'deki "Hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi 
mümkün konularda bilirkişi dinlenemez" şeklindeki açık düzenlemeye rağmen, hukuki konularda, 
bilirkişiye gidilmektedir. Bunun nedeni, ya kararın manevi sorumluluğundan kurtulmak veya 
bilirkişiyi bu sorumluluğa ortak kılmak yada adeta kararı bilirkişiye hazırlatmaktır. 

Teknik bilgiyi gerektiren konularda ise bilirkişiye başvurmak zorunludur. Ancak, 
mevzuatımızda bilirkişilik müessesesini disipline eden yeterli düzenlemeler bulunmamaktadır. Bunun 
verdiği rahatlık ve boşlukla bilirkişiler bazen gerçek adalete ulaştıracak mütalaa ve görüşlerden 
saparak çeşitli sebeplerle taraflı kanaat belirtebilmekte, bu raporlar karara esas alındığında ise tarafları 
ve toplum vicdanını tatmin etmeyen sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. 

3.1.1.7.1.3.5. MEMURLARIN YARGILANMASI 

T.C. Anayasası'nın 129/son maddesinde "Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında 
işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuşturması açılması, kanunla belirlenen istisnalar 
dışında, kanunun gösterdiği idari merciin iznine bağlıdır" denilmektedir. Memurların görev suçlan ile 
ilgili tahkik sisteminin getirilmesi ve bu konuda 1913 tarihli Memurin Muhakematı Hakkında Kanun 
hükümleri gereğince hazırlık soruşturmasının memurun bağlı olduğu idare kurullarınca yürütülmesi, 
haklı olarak eleştirilmekteydi. Bunun yerine çıkarılan 2.12.1999 tarih ve 4483 sayılı "Memurlar ve 
Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun", Memurin Muhakematı Hakında Kanunu 
yürürlükten kaldırmıştır. Ancak bu yasa; önceki yasadaki idare kurulları yerine, belirli mercileri izin 
verme hususunda yetkili kılmak suretiyle, eskisinden daha kötü bir sistem oluşturmuştur. Bu konuda, 
3628 sayılı "Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu" Madde 
17'de sayılan suçlar bakımından savcıların doğrudan doğruya soruşturma yapacaklarının düzenlenmesi 
yerinde olmuştur. 

3.1.1.7.1.4. FİZİKİ NEDENLER VE KADRO SORUNLARI 

Adaletin gecikmesinin en önemli nedenleri arasında personel sayısının azlığı, yetersiz adliye 
binaları ve araç-gereç yönünden yetersizlik gösterilebilir. 

3.1.1.7.1.4.1. HAKİM VE SAVCI SAYISININ YETERSİZLİĞİ 

Davaların uzamasının başında hakim ve savcı sayısının azlığı gelmektedir. Bugün, Türkiye'de 
yaklaşık 9000 hakim-savcı bulunmaktayken, Almanya'da birleşmeden evvel 25.000 hakim-savcı 
görev yapmaktaydı. 

Kötü kanunların bile iyi uygulayıcılar sayesinde adil çözümler getirebileceği gerçeği 
karşısında her konuda olduğu gibi, yargının sorunlarının başında da insan unsuru gelmektedir. Bu 
özellikle iyi hukukçu yetiştirilmesiyle yakından ilgilidir. Bugün ülkemizde, hukuk fakültesi sayısı 28'e 
ulaşmıştır. Ancak Hukuk Fakültesi sayısındaki aşın artış, rekabet nedeniyle hukuk eğitiminin 
kalitesinde olumlu etki yapmaktan uzaktır. 

Hukuk Fakültelerinde derslerin genellikle, öğretim elemanının tek yanlı anlatımına dayalı 
olarak yürütülmesi, öğrenciyi pasif bir konuma itmektedir. Bu da, öğrenciyi kitap ve notlann 
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ezberlemesine yöneltmektedir. Aslında çağdaş bir hukuk eğitiminin amacı, okuyan, araştıran, düşünen 
.tartışan, güçlü muhakeme yeteneğine sahip, kendine güvenen ve hukukun üstünlüğüne inanan 
hukukçular yetiştirmek olmalıdır. 

Adaletin gereği gibi yürütülmesi açısından hakim ve savcıların sayısının artırılması yanında, 
söz konusu kişilerin niteliği de çok önem taşımaktadır. Bu bakımdan mesleğe alınacak kişilerin 
seçiminde, niteliğe çok önem verilmeli ve aynı özen staj süresinde de gösterilmelidir. Adaletin teslim 
edileceği bu kişiler, staj sırasında ve meslek içinde bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi için yurt içinde 
ve yurt dışında mesleki olarak eğitilmelidir. 

3.1.1.7.1.4.2. MAHKEMELERİN VE YARGITAYIN İŞ YÜKÜ 

Yeni kurulan ilçelerde genç yargıç ve savcılar işsizlikten yakınırken, metropollerde yargıç ve 
savcılar aşırı iş yükü altında ezilmektedir. 

Bir mahkeme yılda ortalama 1000-1200 dava ile uğraşmaktadır. Bunun sonucu olarak, 
mahkemelerin günde ortalama 40 dava için duruşma yapmaları gerekmektedir. Bu kadar ağır bir iş 
yükü altında kalan hakimlerden çabuk ve adil kararlara varmalarım beklemek güçtür. 1999 yılında 
yapılan bir saptamaya göre yerel idari mahkemelerde bekleyen dava sayısı 29376 olup davaları 
ortalama görülme süresi 167 gündür.43 Bu yoğunluğun bir sebebi personel azlığı olmakla birlikte, 
diğer sebeplerinden birisi de, çağımızın gelişen gereklerine göre bazı önemsiz suç tiplerinin 
mahkemelerin görevlerinden çıkarılmasının göz ardı edilmesidir. 

Mahkemelerin kuruluşunun; dava sayısı ve coğrafi durum esas alınarak belirlenmesi 
gerekirken, bunun mülki sisteme (il, ilçe) koşut bulunması mevcut kadroların dahi verimli ve etkin 
kullanılmasını engellemektedir. 

Yüksek mahkemeler alt mahkemelerin karar ve hükümlerinin son inceleme mercii olarak 
içtihat mahkemesi işlevini, aşın iş yükü nedeniyle yerine getirememektedir. Bu iş yükü, çok basit 
davalann bile temyiz mahkemesine gelmesi, hakimlerin terfi sistemi gibi nedenlerden 
kaynaklanmaktadır. Bu iş yükünün yanında, Yargıtay ve Danıştay gibi yüksek mahkemelerin kendi iç 
düzenlerinde yapılagelen seçimler de mevcut işlerin zamanında yerine getirilmesini engellemektedir. 

3.1.1.7.1.4.3. YARDIMCI PERSONELİN YETERSİZLİĞİ 

Yardımcı personelin yetersizliği denilince bunu nicelik ve nitelik bakımından ele almak 
gerekir. Bu personelin sayısal olarak yetersiz olduğu şüpheden uzaktır. 

Adalet hizmetlerinin gereği gibi yürütülebilmesi için, başta hakim-savcı olmak üzere, diğer 
Adliye personeli ve kolluk sayısının yeterli olması gerekmektedir. İşte söz konusu personelin 
yetersizliği, adaletin gecikmesini sonuçlayan önemli nedenlerin başında gelmektedir. 

Adliyenin her kademesinde görev yapan yardımcı personelin nitelik yönünden yetersiz olduğu 
bir gerçektir. Bu personelin çoğu lise veya orta okul mezunu, temel hukuk bilgisinden yoksun kişiler 
olup, zamanla mesleki tecrübeyi kazanmaktadırlar. Ancak, bu durum çoğu kez işlerin uzamasına 
neden olmaktadır. 

Bu nedenle, yardımcı personelin mutlaka Adalet Yüksek Okulu, hatta üniversite mezunlan 
arasından seçilmesine özen gösterilmelidir. 

3.1.1.7.1.4.4. KOLLUK BAKIMINDAN 

OECD, 2003, s. 29. 
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Kolluğun ve özellikle polisin nitelikli olmasının hazırlık soruşturmasının iyi bir şekilde 
yürütülebilmesi bakımından gerekliliği ortadadır. Bu nedenle, kolluk soruşturmasını yürüten polislerin 
ceza ve ceza muhakemesi hukuku bilgisine sahip, insan haklarına saygılı kişiler arasından seçilmesine 
özen gösterilmelidir. 

Adli kolluğun kurulmaması hazırlık soruşturmasının sağlıklı ve hızlı yürütülebilmesi açısından 
önemli sıkıntılar yaratmaktadır. 

3.1.1.7.1.4. 5. ADLİYE BİNALARININ VE YARGIDA KULLANILAN ARAÇLARIN 
YETERSİZLİĞİ 

Adliye hizmetlerinin yerine getirildiği yerler, fiziki olarak ihtiyacı karşılayamamaktadırlar. 
Adliye binalarının çoğu çağın koşullarına uygun olmayan eski yapılar olup, hizmete cevap 
verememektedirler. Bu husus, Adalete olan güvenin sarsılmasının önemli etkenlerinden biridir. 

Adalet hizmetlerinin hızlı ve kaliteli bir hale getirilmesinde, bu hizmetlerin modernize 
edilmesinin, elektronik araçlardan yararlanılmasının önemi büyüktür. 

3.1.2. EKONOMİK NEDENLER 

Gelişmekte olan ülkelerde, devlet, ekonomik ve toplumsal birçok işlevi yürütmektedir. Ancak 
kaynakların kıtlığı ve artan beklentiler nedeni ile bu tür hizmetlerin sunumu, hizmetlere olan talebi 
genellikle karşılayamamaktadır. Bu koşullarda, kamu hizmetlerinin dağılımında yolsuzluk için önemli 
fırsatlar doğmaktadır. 

Kaynak ve döviz kıtlığı, ödemeler dengesi, enflasyon, işsizlik, yatırım, dışalım ve dışsatıma 
ilişkin sorunlar azgelişmiş ülkelerin çeşitli biçim ve derecelerde ekonomik düzenlemelerde 
bulunmalarına yol açmaktadır. Bu bağlamda, devletin, dolayısıyla bürokrasinin ekonomik alanda 
"düzenleyici" ve "denetleyici" işlevleri yaygın ve kapsamlıdır. Bunlar arasında, işe başlayabilmek için 
ruhsat almak, gümrük bağışıklığı ya da indirimi, hammadde ve ucuz döviz tahsisi, vergi indirimi ve 
fiyat denetimi gibi işlemler sayılabilir. 

Sonuç olarak, bürokrasinin gerçekleştirmek durumunda olduğu bu hizmetlerde büyük 
miktarlara varmayan rüşvet ve kayırma biçiminde yolsuzluk, bürokrasinin ekonomik denetim, 
düzenleme ve ihale işlevlerinde ise orta ve üst düzeylerde ve daha büyük miktarlarda yolsuzluk 
görülür. 

3.1.2.1. ENFLASYON ARTIŞI 

Yolsuzluğa yol açan ekonomik nedenler arasında belki de açıklamaya hiç ihtiyaç göstermeyen 
ve birinci sırada sayılması gereken neden, enflasyondur. Çünkü uygarlığın ve teknolojinin 
gelişmesiyle ihtiyaçlar artmakta; ancak yüksek enflasyonun satın alma gücünü düşürmesi nedeniyle 
yasal olmayan yöntemlere başvurulması olasılığı ve oranı da yükselmektedir. 

Bilimsel çalışmaların bulgularına göre, enflasyon oranındaki değişimle yolsuzluk arasında 
anlamlı ve olumlu bir ilişki bulunmaktadır. Bir başka deyişle, fiyat artışlanndaki önemli değişim 
yolsuzluğu artıran bir etkiye sahiptir. Bu bağlamda yolsuzluğun döngüsel bir süreç olduğu 
söylenebilir. Ekonomik büyüme ve yatırımlar üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olan yolsuzluk, 
dolaylı bir biçimde enflasyon maliyetini artırır. Yapılan hesaplamalara göre ortalama enflasyondan her 
bir birimlik sapma yıllık büyüme oranında 1/3, yatırımlarda ise yüzde 1 'lik azalmaya yol açmaktadır. " 

3.1.2.2- DEVLETİN EKONOMİDEKİ AĞIRLIĞI 

44 Miguel Braun ve Rafael di Telia, "Inflation and Corruption," yayınlanmamış tebliğ, Harvard Üniversitesi, 
2001. 
45 agk. S. 5. 
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Neoliberal yaklaşıma göre devletin ekonomiye ve sivil topluma daha az müdahale etmesi 
yolsuzluğu azaltacaktır.46 Devletin geniş karar alma yetkisinin bulunduğu alanlarda, yolsuzluğun 
ortaya çıktığı bilinmektedir. Dolayısıyla, diğer koşulların eşit olduğu durumlarda, piyasa ekonomisine 
dayalı sistemlerin serbest piyasanın kapsamım artırarak ve rekabeti güçlendirerek siyasal yolsuzluğa 
olan talebi azaltacağı ifade edilmektedir. 

Her şeyden önce, uluslararası piyasa işlemlerindeki engeller yolsuz davranışlar için maddi ve 
bürokratik özendiriciler yaratır. Piyasa seviyesinin üzerindeki fiyatlar, iş adamlarının var olan 
kanunlara göre muafiyet veya özel muamele karşılığında rüşvet vermelerine neden olmaktadır. 
Yabancı yatırımlar konusundaki sınırlamalar da, olası yatınmcılar ve bunların yurt içi ortaklannm 
yasa dışı muafiyet elde etmek amacıyla aynı yola başvurmalanyla sonuçlanmaktadır. İşlemlerin ve 
kuralların kanşıklığı kararlan uygulamak üzere delege edilen bürokratik kadronun şişkinleşmesine yol 
açmaktadır. Karmaşık kurallar, özel işlem talebi ve bürokrasinin yapısı yolsuzluğu teşvik etmektedir. 

Açık ekonomiler, dışa dönük bir iş dünyasının gelişmesine neden olurken, kapalı ekonomiler 
içe dönük, verimsiz, devletle yakın ilişki içinde ve korumacı politikalann sağladığı rantlara dayalı bir 
özel sektörü güçlendirir. Dışa dönük ticaret ve yatınm eğilimi, sadece iş verimliliği için batı 
dünyasında geliştirilen iş ve politika dünyasıyla ilgili uyugulamarı benimsemek zorundadır. İçe dönük 
özel sektör ise, devletle omuz omuza, dışardan gelen tehditlere karşı mücadele ederler. Bu yaklaşım, 
yurt içi yolsuzlukla mücadelede gerekli siyasal ortamın gelişmesini engeller. Diğer koşullar eşit 
olduğunda, yolsuzluğa bulaşmış hükümetler yabancı sermayeyi çekebilmek için öncelikle kendi 
evlerini temizlemek zorundadırlar. Yabancı sermaye, saydam bürokrasi ve hukuk devleti ilkelerinin 
uygulanmasını isteyerek, hükümetlerin yolsuzlukla mücadele etmesi için açık ekonomi konusunda 
disiplin altına alınmasını şart koşmaktadır. Bu nedenle, hükümet işlemlerinin açıklık ilkesine daha 
fazla uyularak yapılmasının, yolsuzluğun azaltılması konusunda daha fazla disiplin getireceği ileri 
sürülmektedir. 

Neoliberal yaklaşım, devletin düzenleyici yetkisinin yeniden dağıtım gibi amaçlardan çok, 
etkili ve verimli piyasalann geliştirilmesine yönelmesini vurgulamaktadır. Daha az sayıda ve piyasa 
dostu düzenlemelerin, siyasal yolsuzluğu azaltacağı iddia edilmektedir. Buna karşılık, yolsuzluğun, 
kişisel çıkara yönelik bir eylem olarak, doğrudan piyasa ilişkilerinden kaynaklandığı 
vurgulanmaktadır. 

Son olarak, geniş ve yaygın kamu sektörünün yolsuzluğu davet ettiği belirtilmektedir. Bir 
başka deyişle küçülen kamu sektörü temiz devletin gelişmesine yol açar. Piyasa mekanizmalannın 
yetersiz ya da hiç bulunmadığı yerlerde; mal, hizmet ve emek fıyatlannm, tanım gereği, "siyasal" 
nitelikte olması, bu kararlardan olumsuz etkilenenlerin, yolsuzluktan söz etmelerine neden 
olmaktadır. 

Kamu sektörünün ekonomideki rolünün azaltılmasının olumsuz etkileri bulunduğu da 
belirtilmektedir. Kamu hizmetlerindeki kısıntı, bu sektörün kapasitesinde olumsuz gelişmelere neden 
olmaktadır. Bu durumdan, en fazla çalışanlarlar zarar görmektedir. Ayrıca, "belirsizlik" ve "düşük 
moral" yaygınlaşmaktadır. Küçülen devletin yolsuzlukla mücadeledeki düzenleyici rolü azalacaktır. 
Tayland bunun güzel bir örneğini oluşturmaktadır. Devletin güçsüzleştirildiği özel aktörlerin devlet-
toplum ilişkilerini belirlediği ortamlardaki dengesizlik yolsuzluğu artırabilir. 

46 "Washington oydaşmasında" ifade edildiği şekliyle, neoliberalism, serbest ticaret ve yatırım politikaları, 
geleneksel malı ve para politikaları, piyasa dostu düzenleyici politikalar ve küçük bir kamu sektörünü 
içermektedir. John Williamson, What Washington Means by Policy Reform (Siyasa Reformuna Göre 
VVashington'un Anlamı," John Williamson, deri., Latin American Adjustment: How Much Has Happened? 
Washington: Institute for International Economics, 1990. 
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Uluslararası karşılaştırmalı çalışmalann sonuçlanna göre, düşük yolsuzluk oramyla bütünleşen 
"iyi yönetişim," yukarıda özetlenen ilk iki neoliberal varsayımla (serbest ticaret, yatırım ve 
düzenleyici politikalar) olumlu bir ilişki gösterirken, devlet sektörünün büyüklüğüyle arasında 
herhangi bir nedensel ilişki bulunmamıştır.47 Kamu sektörünün büyüklüğü, yolsuzluk konusunda 
birincil değil ikincil nitelikte olup, birincil nedenlerden dolayı, yolsuzluğun artmasına neden 
olmaktadır. Bu bağlamda, büyük devletlerin daha az yolsuzluğa buluştıklannı söylemek olanaklıdır. 
Çünkü, yolsuzluğun azlığı zaman içinde büyüme ve zenginliğe yol açmaktadır. Bu durum, istihdam, 
gelir dağılımı ve insan kaynakları konusunda olumlu gelişmeleri berbaberinde getirmektedir. 

Ülkemizdeki kamu sektöründe potansiyel yolsuzluk alanlan aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

a-) Müteahhitlere büyük kazançlar sağlayacak büyük çaplı devlet ihaleleri, 

b-) Elektrik, akaryakıt ve gaz gibi bazı endüstri kollannda fiyatlann ve kar oranlarının 
hükümet tarafından belirlenmesi ve sonuçta bu iş kollanna hakim kimselerin, kar oranlarım 
ve fiyatları yüksek tutabilmek için yolsuzluğa başvurması, 

c-) Bazı hammaddelerin tahsisinde hükümetin söz sahibi olması, 

d-) Büyük miktarda vergi alınması ve sonuçta rüşvet karşılığı takdir edilecek vergi miktarının 
küçük tutulmasını sağlama girişimleri ve 

e-) Hükümetin çeşitli alanlarda sağlamış olduğu kredi ve teşviklerden yararlanma imkanı elde 
etme girişimleri. 

Devletin ekonomideki büyüklüğü çeşitli göstergelerle ölçülübilmektedir. Devletin nihai tüketim ve 
kamunun yatınm harcamalanmn Gayri Safi Yurt İçi Hasıladaki paylan incelendiğinde, özellikle 
yatınm harcamalanmn dalgalı bir seyir izlediği, devlet harcamalanmn ise seviyesini koruduğu 
görülmektedir. 

DEVLETİN NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI (DNTH) İLE KAMU YATIRIM 
HARCAMALARININ GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILADAKİ PAYLARI, 1991-2002 

(1987 Sabit Fiyatlarıyla, DİE) 

1992 1993 1994 1995 2000 2001 

47 John Gerring ve Strom C. Thacker, "Do Liberal Policies Deter Political Corruption?" Yayınlanmamış makale, 
Stanford Üniversitesi, Şubat 2003. 
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Tüm özelleştirme çalışmalarına karşın, devletin ekonomideki ağırlığı hala devam etmektedir. 
Bu durumun daha vahim olan yanı ise, yüksek devlet harcamalarının yansından fazlasının, üretim ya 
da yatırıma değil de, faiz ödemelerinde kullanılıyor olmasıdır. 

Fraser Institute adlı kuruluşun ilk kez 1996 yılında "Dünyada Ekonomik Özgürlükler" 
(Economic Freedom of the World) başlığım taşıyan bir araştırmanın sonuçlarım yayınlamıştır. Bu 
araştırma sonuçlarına göre, dünyada devlet müdahalesinin en az, dolayısıyla da ekonomik 
özgürlüklerin en geniş olduğu ülkeler sırasıyla Hong Kong, ABD ve İngiltere'dir. 

Demokrasi ve yolsuzluk arasındaki ilişkiyi göstermek üzere yukarıda adı geçen Enstitü'nün 
ekonomik özgürlükler endeksi (EKÖZ, 2000) ile Uluslararası Saydamlık Örgütü'nün yolsuzluk 
algılama endeksinden (YAE, 2000) oluşan aşağıdaki Tablo'dan da görüleceği gibi, ekonomik 
özgürlükler ile yolsuzluk algılaması arasında olumlu bir ilişki bulunmaktadır.48 Ekonomik 
özgürlüklerin yaygın olduğu ülkelerde yolsuzluk azalmaktadır. Yolsuzluk algılamasının yüksek 
olduğu ülkelerde ise ekonomik özgürlükler alamnda sınırlılıklar bulunmaktadır. 

EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER VE YOLSUZLUK İLİŞKİSİ, 2000 

[-•-EKÖZ -«-YAE 

Uluslararası Saydamlık Örgütü'nün 2002 yılı "Uluslararası Yolsuzluk Endeksi" sıralamasında, 
en az yolsuzlukların olduğu ülkeler sırasıyla Finlandiya, Danimarka, Yeni Zelanda, İzlanda, Singapur, 
İsveç, Kanada, Lüksemburg, Hollanda, İngiltere, Avustralya, Norveç, İsviçre. Hong Kong ve 
A.B.D.'dir. Türkiye, Tayland'la birlikte 64 üncü sırada yer almıştır. 

Bu araştırma sonuçlarına göre, dünyada yolsuzlukların en az olduğu 20 ülkenin 18'inde serbest 
piyasa ekonomisinin ileri düzeyde uygulandığı görülmektedir. Yolsuzlukların en yaygın olduğu 15 
ülke, devletin ekonomideki ağırlığının göreli olarak yüksek olduğu ülkelerdir. Türkiye ekonomik 
özgürlükler açısından 103 ülke arasında 70 inci sırada bulunmaktadır. Bu nedenle, devletin kamu 
sektöründeki göreli ağırlığının yolsuzluklara zemin hazırladığını söylemek olanaklıdır. 

Fraser Institute, www.freethewoiid.com ve Transparency International, wvvw.transparency.org 
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Denetim konusunda karşılaşılan sorunlar nedeniyle, savunma harcamalarının önemli yolsuzluk 
alanlarından birini oluşturduğu iddia edilmektedir. Uluslararası karşılaştırmalı çalışmaların bulgularına 
göre, GSMH ve toplam bütçe içindeki payı yüksek askeri harcamalann, yolsuzlukla olumlu ilişki 
içerisinde bulunduğu iddia edilmektedir.49 

1981-2000 yıllan arasında Türkiye'nin savunma harcamalarının GSMH içindeki payı ortalama 
olarak yüzde 3 ila 4,5 arasında değişmektedir. Aynı dönemde, savunma harcamalanmn Genel Bütçe 
içindeki payı ortalama olarak yüzde 9 ila 19 arasında değişmektedir. Bununla birlikte, son yıllarda 
genel eğilim azalma yönündedir. Ödenekler, personel, cari ve modernizasyon giderleri arasında 1/3 
oranında paylaşılmaktadır. 

1994 verilerine göre, NATO ülkeleri arasında kişi başına savunma harcamaları incelendiğinde, 
ABD 828 Dolar ile başı çekerken, NATO ortalaması 253 Dolar seviyesinde bulunmaktadır. Bu 
karşılaştırmada, Türkiye'nin fert başına 65 Dolar savunma harcamaları yaptığı ve en düşük seviyede 
bulunduğu görülmektedir. Ancak, ABD Türkiye'den 13 kat fazla savunma harcaması yaparken, NATO 
ortalaması Türkiye'nin 4 katıdır. Savunma harcamalanmn GSYİH'ya oram bakımından, NATO 
ülkeleri arasında Yunanistan yüzde 5,55 ile başı çekerken, ABD yüzde 4,34 ile ikinci sırada, Türkiye 
ise yüzde 4,08 ile üçüncü sırada yer almaktadır. 

3.1.2.3. KAYITDIŞI EKONOMİ 

Kayıtdışı ekonomi, genel olarak, kamu otoritelerinin denetimi dışında kalan her türlü 
ekonomik işlem olarak tanımlanmaktadır. Kayıtdışı ekonominin kapsamı içine hem yasalarla 
yasaklanmış ekonomik faaliyetler, hem de yasalarla yasaklanmadığı halde bilinçli olarak kayıtlara 
geçirilmeyen, belgelendirilmeyen ekonomik faaliyetler girmektedir. 

Kamuoyunda kayıt dışı ekonomi ile kara paranın aynı anlama geldiği düşünülmekte ise de 
kara para, kayıt dışı ekonominin bir bölümünü oluşturur ve sorunun incelenmesi ve önlenmesi 
sürecinde kayıt dışı ekonomi aşüç farklı alanda ortaya çıkabilir: 

a-) Dolaylı olarak da olsa toplumsal hayata zarar veren her türlü faaliyetten elde edilen 
kazançlar, 

b-) Suç sayılan hareketler sonucu elde edilen kazançlar ve 

c-) Ekonomik hayatı düzenleyen kural ve usuller ihlal edilerek elde edilen kazançlar. 

Belirli faaliyetler, hem ekonomik alanda üretken, hem de tamamen yasal olduğu halde çeşitli 
nedenlerle kamu otoritelerinden saklanmaktadır. Buradaki amaç; gelir, katma değer ve diğer 
vergilerden, sosyal güvenlik katkılarını ödemekten, kanunla belirlenmiş yasal düzenlemelerden (asgari 
ücret, güvenlik standartlan vb.) kaçınma şeklinde özetlenebilir. 

Ülkemizde vergisel açıdan kayıtdışı ekonomik faaliyetler, vergi dairesinde mükellefiyet kaydı 
bulunmayanlar yada vergi mükellefiyet kaydı bulunduğu halde, gerçekleştirdikleri işlemleri gerçek 
vekille kayıtlara yansıtmayanlar tarafından yürütülmektedir. 

Esnafın vergi dairesine kayıt yaptırmadan marangozluk, terzilik vb. işler yapması, tüccarın 
fatura düzenlemeden mal satması, tüketicinin alışverişte belge almaması, sanayicinin ürettiği ürünleri 
belgesiz satması, işverenin daha yüksek ücret alan işçisinin ücretini asgari ücret olarak Sosyal 
Sigortalar Kurumu'na bildirmesi, doktorun hastadan aldığı ücret karşılığında belge vermemesi vb. 
işlemler kayıtdışı ekonomiyi oluşturmaktadır. 

4 Sanjeev Gupta, Luiz de Mello ve Raju Sharan, "Corruption and Military Spending," European Journal of 
Political Economy, 17, 2001, s. 749-77. 
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Kayıtdışı ekonominin en önemli unsuru, konusu suç olan ve yasalarla cezalandırılan 
faaliyetlerdir. Bu faaliyetler sonucu oluşan ekonomik değerler, gelirin kaynaklık ettiği faaliyetin 
yasadışı olması nedeniyle, suç ekonomisi olarak adlandırılmaktadır. Kayıtdışı ekonominin diğer 
alanlarında, gelir, yasalara aykın olarak kayıt dışına çıkarılmakta iken, suç ekonomisinde ekonomik 
faaliyet yasalara aykın olarak gerçekleşmektedir. 

Suç ekonomisinin önlenmesinde, yasa dışı ekonomik faaliyetlerin, kamu görevlileri ile olası 
bağının saptanması özel bir önem arz etmektedir. 

Kayıt dışı ekonominin önemli bir bölümünü, kara para oluşturmaktadır. Hukuk sistemimizde 
suç ekonomisini oluşturan faaliyetlerin bir kısmı, kara paraya kaynaklık etmektedir. 

Kayıtdışı ekonominin varlığı üç alanda olumsuzluklara neden olmaktadır. Bunlar vergi, 
istihdam ve yasadışı faaliyetlerdir. 

Bu çerçevede, yasalarla yasaklanmamış faaliyetlerden bilinçli olarak kayıtdışı kalan işlemler 
ve bu işlemler dolayısıyla ortaya çıkan vergi kayıp ve kaçağı ekonomimizi, olumsuz yönde 
etkilemektedir. Türkiye'de kayıtdışı ekonominin, dolayısıyla vergi kayıp ve kaçaklanmn giderek 
büyük boyutlara ulaştığı görülmektedir. 

Sonuç olarak, kayıtdışı ekonomi ile mücadelede iki temel amaç ortaya çıkmaktadır:. Birincisi, 
devletin ekonomik faaliyetlerini kayıt ve beyan altına alarak, yasaların öngördüğü konularda vergi 
toplaması, ikincisi ise, suç kaynaklı ekonomik faaliyetlerle ilgili gerekli önlemleri almasıdır. 

Kayıt dışı ekonomi, büyük miktarda paralara hükmetmesi ile birlikte, devlet erkine de yavaş 
yavaş sızmaya başlamış, bürokrasiyi de bir takım menfaatler karşılığında yanma çekmeyi başarmıştır. 
Bu durum, kayıtdışı ekonomi ile mücadeleyi iyice zorlaştırmaktadır. Diğer yandan, kayıtdışı ekonomi 
gün geçtikçe daha evrensel bir boyut kazanmakta, ülke sınırlanın aşmaktadır. 

3.1.2.4. GELİR DAĞILIMINDAKİ ADALETSİZLİK 

Gelir dağılımı, bir ekonomide belli bir dönemde yaratılan gelirin, toplumsal gruplar ve üretim 
unsurlun arasında bölüşülmesini ifade etmektedir. 

Kişisel gelir dağılımına ilişkin araştırmalar ülkemizde gelir dağılımının ne kadar dengesiz 
olduğunu ortaya koymaktadır. Bu konuda en kapsamlı çalışmalardan biri Devlet İstatistik Enstitüsü 
tarafından 1987 ve 1994 yılında yapılmıştır. Bu çalışmalann bulgulan aşağıdaki Tabloda 
sunulmaktadır. 

Gelir Grupları 

En yoksul yüzde 20 

İkinci yüzde 20 

Üçüncü yüzde 20 

Dördüncü yüzde 20 

En zengin yüzde 20 

Milli Gelirden Alman Pay 

DİE, 1987 

5,23 

9,61 

14,07 

21,16 

49,93 

DİE,1994 

4,86 

8,62 

12,60 

19,02 

54,88 

Yukarıdaki Tablo'ya göre, halkımızın en yoksul yüzde 20 si milli gelirin yüzde 4,86 sına sahip 
olurken, en zengin yüzde 20'si milli gelirin yüzde 54,88 ine sahip olmaktadır. 1987 yılı sonuçlan ile 
kıyaslama yapıldığında ise, gelir dağılımı dengesizliğinin daha da arttığı görülmektedir. 
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Sektörel açıdan gelir dağılımı istatistiklerine bakıldığında da yüksek oranda dengesiz bir 
dağılım görülmektedir. 1994 yılında yapılan hane halkı gelir dağılımı anketi sonuçlanna göre; 
istihdamın yaklaşık yüzde 50 sini oluşturan tarım sektörünün faktör gelirlerinden aldığı pay yüzde 25 
civarındadır. Sanayi sektörünün toplam istihdam içindeki oranı yüzde 19,6 iken, faktör gelirlerinden 
aldığı pay yüzde 25,4 dür. Toplam istihdam içindeki oram yüzde 33 olan hizmet sektörü ise, unsur 
gelirlerinden yüzde 51,3 pay almaktadır. 

Diğer yandan, yolsuzluklara neden olabilecek asıl çarpıklık, yönetsel nedenler bölümünde 
bahsedildiği üzere, kamu hizmetinde çalışanların elde ettikleri maaş ve ücretlerin dengesiz olmasıdır. 
Memur ve işçilerin maaş ve ücretlerinin belirlenmesinde herhangi bir kıstas kullanılmamaktadır. 
Hükümeti ya da parlamentoyu etkileyebilen meslek grupları daha fazla ücret alırken, sesini 
duyuramayan gruplar, daha az maaşa razı olmak zorunda kalmaktadırlar. Bununla birlikte, sadece 
işçilerin yararlandığı toplu iş sözleşme uygulaması sayesinde, işçi ücretleri, genelde, memur 
maaşlarına göre yüksektir. 

3.1.2.5. MEDYA-TİCARET İLİŞKİSİ 

Yazılı ve görsel basın ve yayın kuruluşları, özellikle örgütlü yolsuzluk suçlarının ortaya 
çıkartılmasında ve önlenmesinde önemli görevler üstlenmektedirler. Özgür, tarafsız ve olaylara nesnel 
açıdan bakabilen bir basın yolsuzlukların saptanmasında ve temiz bir toplum yaratılmasında önde 
gelen araçlardandır. Ancak basının bu görevini etkili ve sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmesinin 
temel koşulu, basın ve yayın kuruluşlannın ahlak ilkelerine uygun "haber verme" dışında bir 
faaliyetlerinin olmaması ve başka ticari faaliyetleri yürüten yapılanmalarla organik bir bağının 
bulunmamasıdır. Özellikle, bankacılık, enerji, inşaat gibi devletle doğrudan ya da dolayısıyla ilgili 
alanlarda faaliyet gösteren holdingler bünyesindeki basın ve yayın kuruluşlannın konuyla ilgili 
haberlerinin inandıncılık yönünden tartışmaya açılması doğal karşılanmalıdır. Öte yandan, bu 
konumdaki basın ve yayın kuruluşlan tarafından, kamuoyunun kasıtlı olarak yönlendirilmesi gibi 
ciddi bir risk de söz konusudur. 

Bu yalın gerçeklere karşın ülkemizdeki durum tam tersidir. Medya sahipleri genelde ticaretle 
uğraşmaktadır. Devletin ekonomideki ağırlığı nedeniyle de, ticaretle uğraşanlann yolu siyasetçi ve 
bürokrat ile çok sık kesişmektedir. Bu aşamada, ticaretle uğraşan medya patronu ile basının desteğine 
ihtiyaç duyanlar, arasında bir menfaat ilişkisi doğmaktadır. Son yıllarda, zenginleşebilmek için medya 
sahibi olmak önemli bir koşul haline gelmiştir. 

Çoğu zaman medya "basın ahlak ilkelerV'ne bağlı kalmadan hareket etmektedir. Bazen 
dedikodulara dayalı, doğru bilgie dayanmadan yazılar yazılmakta, haberler yapılmaktadır. Bu şekilde, 
ilkesiz medya karşısında, bir bürokrat veya siyasetçi, herhangi bir medya grubunun haksız taleplerine, 
kendisi aleyhine açılacak kampanyalan düşünerek, olumsuz cevap vermeye zorlanmaktadır. Bu 
durum, hem demokratik işleyişi tehlikeye sokmakta, hem de medyamn kontrol edilemez bir güç 
haline gelmesine yol açmaktadır. 

Batı ülkelerinin bir çoğunda aynı kişinin hem televizyon kanalı hem de gazete sahibi 
olması dahi yasaklanmıştır. Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınlan Hakkındaki 13.04.1994 
tarih ve 3984 sayılı Kanun'un amir hükmüne karşın, Türkiye'de ticaret ve medyayı kontrol etmektedir. 
Türkiye'de, ulusal düzeyde yayın yapan TV kanalı sahiplerinin bir çoğunun aynı zamanda gazete ve 
dergilerinin bulunması bir yana, kamunun çıkarlanyla yakından ilgili bankacılık, enerji gibi alanlarda 
şirketleri bulunmaktadır. Medyada kartelleşme eğilimleri görülmektedir. Medya kartellerinin, ortak 
menfaatleri için hareket etmeleri durumunda, ortaya karşı konulamaz bir güç çıkmaktadır. 

3.1.2.6. SİYASETİN FİNANSMANI 

Siyasi partiler demokrasinin sinir sistemi olarak kabul edilmektedir. Rekabetçi bir siyasal parti 
sisteminin oluşmasında ve varlığını sürdürmesinde pek çok unsur etkilidir, ancak özellikle para asli bir 
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nitelik taşır. Profesyonelleşen parti örgütleri ve çeşitlenen kampanya teknikleri, siyasi partilerin paraya 
olan gereksinimlerini artırmıştır. Seçim dönemleri kadar iki seçim dönemi arasındaki dönem de 
siyasetin finansmanı açısından önem kazanmıştır. Bu bağlamda, ilk kaynağı bilinmeden her türlü 
metaya çevrilebilen para, sonunda siyasi iktidan ele geçirmeye yarayan bir araç haline 
dönüşebilmektedir. 

Birçok demokratik ülkede siyasete yasa dışı para girişi 1970'li yıllardan başlayarak 
yaygınlaşmıştır.50 Siyasetin finansmanı konusunda en kapsamlı yasal düzenlemelere sahip Amerika 
Birleşik Devletleri'nde 1996 Başkanlık seçimlerinde 260 milyon dolarlık yasa dışı paranın kullanıldığı 
belirlenmiştir. 

Zorunlu günlük harcamalarını üyelik aidatı ve bağışlar gibi düzenli gelir kaynaklarından 
sağlayamayan siyasi partilerin rant kollayan yasa dışı para kaynaklarının etkisine girebilecekleri 
açıktır. İhale, kredi ve teşvik karşılığında siyasi partilere "komisyon" ya da "zorunlu bağış" şeklindeki 
para akışı evrensel bir olgudur. 

Anayasa Mahkemesi'nce yapılan siyasi partilerin kesin hesaplarının denetim sonuçlarına göre, 
bir partimizin 1998 yılı hesaplarında bir partinin eski genel başkanının bedelsiz olarak bir şirketin 
uçağından yararlandığı tesbit edilmiştir.51 Türkiye'de, partilerin ve adaylann yasaya aykın olarak 
bedelsiz mal ve hizmet kullanmalan yaygındır. Bu durum, kayırma ve benzeri yolsuzluk ilişkilerine 
yol açmaktadır. 

Öte yandan, son yıllarda özellikle büyük kentlerde belediye başkan adaylanndan bazılannın 
partilerin ülke çapındaki kampanya harcamalanndan daha fazla bütçe ilan ettikleri de bilinmektedir. 

Anayasa 'nın 69 uncu maddesinin son fikrasının zorunlu hükmüne rağmen, bugüne kadar 
"partilerin ve adaylann seçim harcamalarını denetlemeye" yönelik düzenleme yapılmamıştır. Siyasetin 
finansmanında en büyük kaçak alam seçim harcamaları oluşturmaktadır. 1999 erken genel seçim 
döneminde siyasal partilerin sadece yazılı basındaki kampanya giderlerinin 13 trilyon lira olduğu 
dikkate alınırsa, diğer harcamalannın boyutlannı tasavvur etmek zor olmayacaktır. 

Siyasal partileri yasa dışı "denetimsiz" (kara) paranın etkisinden kurtarmak için getirilen 
Hazine yardımı etkisiz kalmakta, siyaset-ticaret-mafya ilişkileri devlet mekanizmasında yolsuzluklann 
yaygınlaşmasına yol açmaktadır. 

3.1.3. SOSYAL NEDENLER 

3.1.3.1.- EĞİTİMİN YETERSİZLİĞİ 

Kamuoyuna göre, Türkiye'de yolsuzluklarla mücadelede en çok etkili olabilecek iki yöntem -
birbirlerine eşit ağırlıklarda- "yolsuzlukyapanların teşhir edilmesi" ile "halkın yolsuzluklar konusunda 
eğitilmesi ve aydınlatılmasrdır52 

Oysa, çocuklanmıza, gençlerimize ve giderek bütün topluma yolsuz davranışlara katılmanın 
yaratacağı toplumsal ve ekonomik çöküntüleri ve yolsuzlukla mücadelenin önemini anlatması gereken 
örgün ve yaygın eğitim araç ve mekanizmalan son derece yetersizdir. Bunun yanısıra, ezbere dayalı 
örgün eğitim sistemimizin bizatihi kendisi, yolsuzluğu doğuran en ağırlıklı nedenler 
arasındadır.Nitekim, Beyaz Nokta Vakfı'nın saptamalarına göre "ezberci eğitim sistemi", rüşveti 
doğuran nedenler sıralamasında yüzde 10'la ikinci sıradadır. Çünkü ezbere dayalı eğitim sistemi, 

30 Ömer Faruk Gençkaya, "Siyasi Partilere ve Adaylara Devlet Desteği, Bağışlar ve Seçim Giderlerinin 
Sınırlandırılması," Siyasi Partilerde Reform, İstanbul: TESEV, 2000, s. 127-39 ve 153-7. 
3İ Ömer Faruk Gençkaya, Devletleşen Partiler, Türkiye'de Siyasi Partilerin Başlıca Gelir Kaynakları, 1983-
7998, Ankara: ANSAV yayınlan, 2002. s. 46. 
52 TÜSİAD, agk, 2002. 
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insanları üretimden uzaklaştırmakta; üretmeyen, ürettiğiyle yetinmeyen bireyler de ihtiyaçlarını 
karşılamak için kolaycı, 'köşe dönmeci' yöntemlerden medet ummaktadırlar. 

Sistematik sorunun dışında, mevcut eğitim sistemimizin müfredat programlan içinde 
yolsuzlukla mücadelenin yer almaması da önemli bir eksikliktir. 

3.1.3.3. YURTTAŞLIK BİLİNCİNİN YERLEŞMEMİŞ OLMASI 

"Kamu yaran"kavramının en uygun toplumsal yaran sağlaması, bu kavramın içinin yurttaşlık 
bilinciyle doldurulmasına bağlıdır. 

Halk kamu hizmetinden yararlanmayı "lütuf'değil, bir yurttaşlık hakkı olarak görmelidir. 

Yurttaşın kamu hizmetini bu algılayış biçimi ve bürokratın yurttaşa "tepeden bakan" 
anlayışı bilgi eksikliği de eklenince yolsuzluk ve rüşvet olasılığını artırmaktadır. 

Bu çerçevede, (...) "demokrasi kültürü" de yeterince gelişmemiş, "demokrasi," "kamu 
yararının sağlanmasının aracı" değil, adeta "bireysel yağmacılığın aracı" olarak 
algılanmaya başlamıştır. 

Böylece, "tarih ve tabiat varlıkları" gibi "kamu mülkiyetinde" bulunan yerlerin 
yağmalanarak, özel mülkiyete geçirilmesi sırasında, kimse kendi yararım da kapsayan 
kamu yararının yanını tutmamaktadır. 

Kentin en işlek yerine, yoğunluğu müthiş arttıran ve trafik dahil tüm yaşam 
etkinliklerini felç eden bir gökdelen dikilmesinde, kimse, "toplum yararTnı 
düşünmemektedir. 

Yeşil alanların yağmalanmasında, kimse, kendisi de dahil, kent halkının 
gereksinmesinin savunuculuğunu yüklenmemektedir. 

Sonuç olarak sürekli yağmalanan ve bir süre sonra yaşanmaz hale gelen, içinde 
yağmacıların da yaşaması olanaksızlaşan kentler üretmekteyiz. 

Aynı biçimde "vergi mükellefi" ve "vatandaşlık" bilicimiz gelişmediği için, bizim 
vergilerimizden gelen fonların, ya da bizim mevduatımızdan kaynaklanan paraların 
ötekine berikine, kişisel çıkar uğruna kredi ya da teşvik olarak verilmesinin peşinde 
koşmamaktayız. 

3.1.3.4. SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLENMESİNİN YETERSİZLİĞİ 

Sivil toplum kuruluşlan, demokratik, toplumsal yapının kılcal damadandır. Kılcal damarlar, 
nasıl ki, oksijen ve besin yüklü kanın doğrudan doğruya vücut dokularına gitmesini sağlarsa, sağlıklı 
ve güçlü toplumsal dokulann oluşması için de sendika, oda, vakıf, dernek gibi sivil toplum örgütleri o 
denli gerekli ve önemlidir. İsveç'in örnek gösterilen demokratik yapısında 8 milyon nüfusuna karşılık 
32 milyona ulaşan sivil toplum kuruluşlan üye sayısının büyük payı vardır. Demokrasinin en fazla 
geliştiği ülkelerde yolsuzluğun da en alt düzeylerde olduğu unutulmamalıdır, isveç'in demokrasi 
karnesi gibi, yolsuzlukla mücadele karnesi de pekiyidir. Uluslararası Saydamlık Orgütü'nün 
"Yolsuzluk Algılama Anketleri"nde İsveç, en az kirlenen ülkeler sıralamasında sürekli en üst 
sıralardadır. 

Öte yandan; en yalın deyimle "torpil" olarak adlandınlan ve evrensel terminolojiye göre 
yolsuzluk olduğu konusunda kuşku duyulmayan kayırmacılığın, demokratik gelişkinlik düzeyi aşağıda 
olan toplumlarda sıkça görülmesi de, doğrudan örgütlenme bilinciyle ilişkilidir. Çünkü, birlikte 
hareket bilincinin yeterince gelişmediği toplumlarda, doğal olarak bireycilik gelişir. Bireysel 
mücadele ise, genellikle "adamını bulma" yöntemine dayanır. 

51 Emre Kongar, Kamuda Rüşvetin Toplumsal Nedenleri, Yolsuzluk ile Savaşım Stratejileri Uluslararası 
Sempozyumu İstanbul www.kongar.org 
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NasıC Çi, Sır yapra^ ağacın sessiz onayı oCmadan sararamazsa, 
bireyler de topCumun sessiz onayı oCmadan suç işCeyemezkr. 

3.1.3.6. OLUMSUZ TOPLUMSAL ALGILAMALAR 

Bazı kavram ve erdemlerin toplum tarafından olumsuz algılanması da yolsuzluğun görece 
nedenleri arasındadır. 

Örneğin, dürüstlüğün bir erdem olduğu hususunda kuşku yoktur. Ancak, özellikle 
yolsuzlukla mücadelede kamu görevlilerinin sadece 'dürüstlük' özelliğine odaklanmış; uzmanlığı, 
birikimi ve liyakati ihmal eden bir yaklaşım, sonuçta kötü yönetimi getirir ki; yolsuzlukların 
yeşermesi, filizlenmesi için en uygun ortam kötü yönetimdir. 

İhbar kavramının, gammazlık ve ispiyonculuk biçiminde algılanması da yolsuzlukların 
ortaya çıkartılmasındaki engellerden biridir. Halbuki, gelişmiş ülkelerde ihbar ve şikayet olguları 
doğrudan yurttaşlık bilincinin bir türevi, hatta yurttaşlık ödevi olarak görülmektedir. Yayınlanan bir 
çalışmada, "Çin'de yaygın eğitim ve yaymaca sonucunda kamu görevlilerinin yolsuzluk yapardan 
duraksamaksızın ihbar etmelerinin, bu ülkede yolsuzluğu en alt düzeye indirdiği" vurgulanmıştır.54 

Kuşkusuz 'ihbar'm bu şekildeki toplumsal algılaması yanında sonuç alınamayacağına ya da 
ihbarda bulunanın suçlanacağına dair yaygın kanı da bir başka önemli etkendir. TÜSIAD tarafından 
yaptınlan ve aşağıda (Bölüm 5.7.5.) özetlenen araştırmaya, kendilerinden rüşvet talep edildiğinde her 
koşulda bunu ihbar edeceklerini söyleyenlerin oram ancak beşte üçtür. Kendilerine yönelik rüşvet 
talebini ihbar etmeyeceklerini söyleyenlerin yansindan çoğu "ihbar etseler de sonuç çıkmayacağım, 
üstelik kendilerinin işlerini yaptıramadıklanyla kalacaklannı" düşünmektedir. Deneklerin yaklaşık 
dörtte biri ise, ihbar etmeleri halinde "başlanna daha büyük iş açılacağı"m düşünmektedirler. 

Bu bulgular, Türkiye'de devletin rüşvetle mücadelede yurttaşlann aktif desteğinden 
yararlanması olanağının verili koşullarda bir hayli sımrlı olduğunu ortaya koymaktadır.55 Bu tür 
algılamalann gelişmesinde kamu bürokrasisinin yapılanması ve yanlış uygulamalan da katkıda 
bulunmaktadır. 

'Fırsatlardan yararlanma'' toplumsal algılamamızda üretkenliğin ve verimliliğin gereksizliği 
ile özdeşleşen boyutlara ulaşmıştır.Bu algılamayı atasözü kültürümüz de desteklemektedir: "Bal tutan 
parmağını yalar" gibi. 1991 yılında yapılan bir kamuoyu araştırmasında "Su akarken küpünü 
doldur' sözü doğru mu, değil miT sorusuna deneklerin yüzde 62 si "doğru" yanıtım veriyor; "köşeyi 
dönme" deyimi de deneklerin yüzde 74 ü tarafından iyi bir yaşam için olumlu bir kabul olarak 
algılanmaktadır. 

Yine aynı araştırmanın bulgularına göre, "Hayattaki ilk amacınız nedir?" sorusuna 100 kişiden 
51'i "ekonomik şartlannı daha iyi hale getirmek" yanıtım vermektedir. Araştırmada yanıt verenlerin 
yüzde 27 si de "bir an önce zengin olmak" istediğini belirtiyor. Bir başka deyişle, 100 kişiden 78'nin 
öncelikleri arasında; araştırma, öğrenme, bilgi toplumu olma yerine, köşe dönmek ama bir an önce 
dönmek bulunmaktadır. 

3.2. YOLSU7JLUĞUN ETKİLERİ 

Yolsuzluğun çok çeşitli olumsuz sonuçları bulunmaktadır. Her şeyden önce, piyasalar 
rekabetçi niteliğini, siyasi liderler de otoritelerini kaybederler. Yolsuzlukta gizlilik esas olduğundan, 
medyayı kontrol eden yolsuzluğa bulaşmış gruplar, kamuoyunun "doğru" bilgilendirilmesini 

54 W. F. Wertheim "Sociological Aspec.ts of Comıption" Arnold J. Heidenheimer, derleyen, Political 
Corruption.Readings in Comparative Analysis\ New Brunswick, NJ: Transaction Books, 1970. 
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engelleyerek, açık ve demokratik toplumu zedelerler. Hukuk devletine güven azalırken, yasalann 
uygulanması güçleşir. 

Özellikle, gelişmekte olan ülkelerde, ulusal, toplumsal, ekonomik ve siyasal gelişim yavaşlar. 
Bu koşullarda, yatırımlar için gerekli yabancı sermaye bulunamaz, başlayan projeler tamamlanamaz, 
üretim kapasitesi düşer, idari verimlilik azalır ve siyasi düzen meşruiyeti kriziyle karşılaşır.56 

3.2.1. KAMU YÖNETİMİNİN BOZULMASI 

Yönetilenlerin her bakımdan güvenliği açısından, "hukuk devleti" olmak yani kamu 
yöneticilerinin bütün işlemlerinde hukuka bağlı kalmaları çok önemlidir. 

Yolsuzluk öncelikle yasalara aykırı bir eylemdir. Bu durumda devletin ve yönetimin yasallığı 
ortadan kalkmakta ve saygınlığı zedelenmektedir. Yasalann etkisini yitirdiği toplumlarda düzenin 
sağlanması mümkün olmayacaktır. 

Yolsuzluklar ile kamusal strateji ve politikalar ile kamu hizmetleri özel amaçlar için 
saptınlmaktadır. Bu sapmalar; kamu yaran, eşitlik, adalet gibi kavranılan zedelemektedir. Bunun 
sonucu vatandaşlann düzene ve yönetime güven duymamalarıdır. 

Yönetim sisteminde yolsuzluk çok yaygın bir hal aldığında, kamu yönetimi işlevlerini verimli 
olarak yerine getirememektedir. Bürokrasimiz kalkınmanın etkili bir aracı olması gerekirken, 
kalkınmayı engeller bir konuma gelmiştir. Bürokrasinin etkisizliği ve verimsizliği çalışanlann 
motivasyonlannı azaltırken, birçoğu özel sektörde çalışma eğilimine girmişlerdir. 

Kamu yönetiminin işlerliği açısından daha da kötüsü, çok yaygın yolsuzluk olgusu içinde 
bulunan, ancak bu olumsuzluğa karşı çıkan kamu yöneticileri de zamanla yolsuzluk sürecine 
katılmaktadırlar. 

Sonuç olarak, kamu yönetimimiz yolsuzluk olgusunun kısır döngüsüne girmiş olup, verimli ve 
etkili çalışmasını yitirmiştir. 

3.2.2. EKONOMİK KALKINMAYI ENGELLEMESİ 

Merkezi Berlin'de bulunan Uluslararası Saydamlık Örgütü her yıl yolsuzluk algılama 
endeksleri (corruption perception index) düzenlemekte ve ülkelere O'la (en kirli) 10 (en temiz) 
arasında değişen puanlar vermektedir. 

Uluslararası Para Fonu tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre; bir ülkenin 0 ila 10 
arasındaki 'yolsuzluk algılama' endeksindeki bir puanlık (olumsuz artış), kişi başına GSMH'da 
yüzde 0,3 ila 1,8, yatırımların GSMH'ye oranında yüzde 1 ila 2,8 ve yoksulların gelirinde yüzde 2 ila 
10 arasında düşüşe neden olmaktadır. 

Yolsuzluk algılama endeksindeki 1 puanlık artış; kamu eğitim harcamalarının GSMH'ya 
oranında yüzde 0,7 ila 0, kamu sağlık harcamalarının GSMH'ya oranında yüzde 0,6 ila 1,7 arasında 
azalmaya, bebek ölüm oranlarında ise binde 1,1 ila 2,7 arasında artışa yol açmaktadır57 

2002 yılı verilerine göre, GSMH 273 katrilyon 463 trilyon 167 milyar 796 milyon Türk 
lirasıdır.58 Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi, 7 katrilyon 460 trilyon 90 milyar 91 milyon, Sağlık 
Bakanlığı bütçesi ise, 2 katrilyon 345 trilyon 447 milyar 697 milyon liradır. 

Buna göre, (1) puanlık kaybın (0,9 ve 1,7 rakamları dikkate alındığında) Milli Eğitim 
Bakanlığı bütçesine olumsuz etkisi, 76 trilyon 584 milyar 561 milyon, Sağlık Bakanlığı bütçesine 

55 TÜSİAD, agk., 2002. 
56 Klitgaard, agk. 
57 Faruk Bal, "OECD Geçiş Ekonomilerinde Yolsuzlukla Mücadele Ağı Yıllık Toplantısı Konuşma Metni," 
26.03.2002, İstanbul. 
58 http://www.tcmb.gov.tr 
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etkisi ise, 42 trilyon 887 milyar 818 milyon liradır. Uluslararası Saydamlık Örgütü'nün 2002 yılı 
Ülkeler Yolsuzluk Algılama Endeksine göre, Finlandiya 102 ülke arasında 9,7 puanla birinci, 
Botswana 6,4 puanla 24 üncü, Türkiye ise 3,2 puanla Tayland'la birlikte 64 ncü sırada yer almaktadır. 

Türkiye'nin bu ülkelerle karşılaştırılması yapıldığında, şöyle bir sonuç ortaya çıkmaktadır. 
Ülkemiz; Finlandiya düzeyinde olsaydı, 497,7 trilyon tutarında daha fazla eğitim harcaması ve 278,7 
trilyon tutarında da daha fazla hastane ve sağlık harcaması yapabilecekti. Botswana düzeyinde 
olsaydık; bu rakamlar eğitim harcamalan için 245 trilyon ve sağlık harcamaları için 137,2 trilyon lira 
ödenek aynlıbilecekti. 1999 yılında yaşanan Marmara depremi nedeniyle tüm dünyadan ve 
Türkiye'den toplanan "hibe" niteliğindeki yardımların toplamının -üstelik faizleriyle- birlikte 160 
trilyon olduğu düşünülürse, bu rakamların önemi daha iyi anlaşılacaktır. 

Dolayısıyla, Devletin elinde bulunan ekonomik kaynakların, kamu yaran yerine, yolsuzluklar 
sonucunda elde edilen bireysel çıkarlar için kullanılmış olmasının, sadece eğitim ve sağlık harcamalan 
yönünden dahi ne vahim sonuçlara yol açtığı, yukandaki değerlendirmelerden bütün açıklığıyla 
görülmektedir. 

Yolsuzlukların işlevsel olarak ekonomik kalkınmaya ve büyümeye olumlu etkileri 
olabileceğine ilişkin ilk teorik tartışmalara karşı savunulan görüşlerde son yıllarda bir artış 
göze çarpmaktadır. Özellikle özel ve kamu yatınmlanna etkileri vasıtasıyla ekonomik 
büyümeyi olumsuz olarak etkilediği ampirik olarak doğrulanmaktadır. Yolsuzluklar, bu
yandan kamu yatınmlarını arttırarak, yapısını bozarak ve yine kamu yatınmlannın 
verimliliğini azaltarak; diğer yandan da özel yatırımları kısarak ekonomiyi olumsuz etkiler. 
Aynı zamanda bir vergi gibi çalışarak yabancı yatınmcılann da kaçmasına neden olabilir.59 

Bir başka yaklaşıma göre; yolsuzluklar nedeniyle, kamu yönetiminin para ile alınan mal ve 
hizmetleri, vatandaş açısından daha pahalı bir hale gelmiştir. Vatandaşın, devletten beklediği 
hizmetlerin karşılığı olarak ödediği vergiler anlamını yitirmekte, vatandaşlar kamu hizmetleri için 
ikinci bir vergi gibi rüşvet ödemek zorunda kalmakta veya ihale yolsuzluklarında rüşvetin tutan ya 
ihale bedeline eklenmekte ya da ihaleye konu olan malın niteliği düşürülmektedir. 

Komisyon olarak rüşvet ödemesinde bulunan girişimciler açısından ödenen 
rüşvetin ciddi bir sorun olduğu söylenemez. Çünkü çoğunlukla bu maliyetin karşılanması 
oldukça kolaydır. İlk olarak, eğer kamu ihalesinin kazanılacağı, rüşvetçi yetkililerce garanti 
edilmiş ise girişimciler rüşvet maliyetini ihale bedeline dahil edebilmektedirler. İkinci 
olarak, başlangıçtaki ihale bedeli düşük olsa bile projenin ilerleyen safhalannda, etkili 
görevlilerin de desteğiyle, sözü edilen bedelin, projedeki değişiklikler mazeret gösterilerek 
arttırılması yoluna gidilebilir. Üçüncü olarak, ihaleyi alan girişimciler, ödedikleri rüşvetleri 
karşılayabilmek amacıyla, projeye ilişkin harcamaları bir o kadar azaltabilirler. Doğal 
olarak, bu maliyet azalması işin ve kullanılan malzemelerin kalitesinden fedakarlık 
yapılarak gerçekleştirilir. Dördüncü olarak, eğer sözleşme, maliyet artı belirli bir kar oranı 
şeklinde yapılmış ise, girişimci, bu kez de aşın fıyatlama yolu ile rüşvet maliyetini 
karşılayabilir. 

Ancak rüşvet alan ve yolsuzluklara bulaşmış politikacı veya bürokratların desteği 
ile işleyebilecek bu alternatiflerin tamamında, vergi ödeyenler ya daha maliyetli veya 
gereğinden fazla büyük ve karmaşık ya da düşük kaliteli ve bakım ve onarım maliyetleri 
hayli yüksek yatırım projeleri ile karşılaşmaktadırlar. Nitekim özellikle gelişmekte olan 
ülkelerde, kamu sektörü yatınm projeleri macerası/deneyimi, tamamlanmasının hemen 
ardından çukurlarla dolan yollar, sürekli olarak devre dışı kalan enerji santralleri ve 
çalışmayan altyapı projelerine ilişkin hikayelerle doludur.60 

Yolsuzluğun kamu yatırımlarının sayıca artmasına, fakat verimliliklerin düşmesine neden 
olduğu görüşü hakimdir. Çünkü siyasetçiler ve bürokratlar kamu yatırımlarını kolayca 
yönlendirebilmekte, kimi zaman kendi seçim çevrelerine veya hemşehrilerine menfaat 

59 Muhsin Kar, ve Asım Balcı, "Yolsuzluklar ve İktisadi Kalkınma," Türk İdare Dergisi. 423. 1999. s 152 
60 Yüksel Karaca, "Yolsuzluklar Büyümeye Nasıl Zarar Verir?" Maliye Dergisi. 133, 2000. s. 96. 
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sağlamaktadırlar. Böylece, ihtiyaç olmayan yerlere çok büyük kamu yatırımlarının yapıldığı ve 
çoğunun ya atıl kaldığı ya da zaman içinde ödenek yetersizliği nedeniyle bitirilemediği bilinmektedir. 
Devlet Planlama Teşkilatı 2000 yılı programındaki verilerine göre, ülkemizde 1984 yılı öncesinde 
başlamış ve halen bitirilememiş proje sayısı 273, 1984 ve öncesi ile 1999 yılları arasında devam eden 
proje sayısı ise 5458'dir. Projelerin ortalama tamamlanma süreleri ise 9,3 yıldır. Bu kadar uzun 
süren yatırımların sonuçlan şunlardır: Mali bilginin kaybolması, sorumlu kişilerin tespitinin 
zorlaşması ve yatırımın yolsuzluğa açık hale gelmesi. 

Sonuç olarak, yolsuzluğun artması, ekonomik büyümeyi, vergi sistemindeki adaleti, sosyal 
harcamaların düzey ve etkisini ve insan kaynaklarının etkili kullanılmasını olumsuz etkilemektedir. 
Ayrıca, yolsuzluklar, mülkiyet yapısını bozmakta ve eğitim hakkından eşit yararlanmayı 
engellemektedir. Böylece, yolsuzluk gelir dağılımındaki eşitsizliği ve yoksulluğu artırmaktadır.61 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

YOLSUZLUKLARLA MÜCADELEDE ULUSLARARASI PERSPEKTİF 

Günümüz toplumlarında sosyal, ekonomik, politik ve teknik alanlarda meydana gelen değişim 
ve gelişmeler ulusal ve uluslararası yapılardaki yolsuzluklar üzerinde daha önce görülmemiş bir etki 
yaratmaktadır. Bu durum, bir çok devletin yolsuzluklarm önlenmesi amacıyla ulusal hukuk 
düzenlemelerinde değişiklikler ve yenilikler yapmalarına neden olmuştur. Bu çabaların bir uzantısı 
olarak, çeşitli uluslararası kuruluşlar da çok ciddi çalışmalar başlatmışlar ve yolsuzlukla mücadeleye 
yönelik sözleşmeler, bildiriler ve strateji planlan oluşturmuşlardır. 

61 Sanjeev Gupta, Hamid Davoodi, Rosa Alonso-Terme. '"Does Corruption Affect Income Inequality and 
Poverty," IMF JVorking Paper, WP/98/76, 1998. 
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Yolsuzluk sorununun ortaya tanımlanmasında, çözüme yönelik stratejilerin saptanmasında ve 
eylem planlarının uygulanmasında uluslararası kuruluşların katkılarının ve sınırlı da olsa değişik ülke 
örneklerinin anlatılmaya çalışıldığı bu bölümde; öncelikle, yolsuzlukla mücadele alanında uluslararası 
kuruluşlar tarafından kabul edilen sözleşmeler ve diğer belgeler yamnda, özel olarak yolsuzlukla ve 
sahtecilikle mücadele eden uluslararası örgütlerle ilgili bilgiler verilmiştir. 

Son bölümde ise, bazı ülkelerin yolsuzlukla mücadele deneyimleri ana hatları ile anlatılmıştır. 
Bu ülkelerin seçiminde üç ayrı ölçüt kullanılmıştır. İlk olarak, ciddi ve sistematik anlamda yolsuzluk 
sorunuyla karşı karşıya bulunmayan, vatandaşlarının yolsuzluğu birinci sorun olarak görmediği 
gelişmiş ülkeler (Danimarka, Almanya, Fransa) ile bulunduğu bölgedeki diğer ülkeler 
karşılaştırıldığında, yolsuzluğun görece az olduğu Botswana ele alınmıştır, ikinci olarak, son yirmi 
yılda ciddi yolsuzluk olaylanyla karşılaşmış ve ulusal mevzuatlanm AB normlanna 
uyumlulaştırmakla yükümlü ülkeler (Slovakya, Çek Cumhuriyeti) incelenmiştir. Son olarak, 
yolsuzluğun 1960'larda bir yaşam biçimi haline geldiği Hong Kong ile yaygın yolsuzluğa karşı 
mücadele eden az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler ( Tanzanya, Uganda) anlatılmıştır. 
(Danimarka, Almanya, Fransa ve Hong Kong örneklerine rapor metninde, diğerlerine"ekler" 
bölümünde yer verilmiştir. 

4.1. ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER VE BELGELER62 

4.1.1. ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER 

4.1.1.1. YOLSUZLUĞA KARŞI AMERİKAN ÜLKELERİ SÖZLEŞMESİ / AMERİKAN 
DEVLETLERİ ÖRGÜTÜ- (The Inter-American Convention Against Corruption- IACAC / The 
Organization of American States) 

Yakın dönemde, yolsuzluğa karşı ilk bağlayıcı anlaşma, "Yolsuzluğa Karşı Amerikan 
Ülkeleri Sözleşmesi'dir. Amerika kıtasında bulunan 22 Amerikan Devletleri Örgütü ( OAS) üyesi ülke 
ile ABD, bu sözleşmeyi 29 Mart 1996'da imzalamışlardır. 

4.1.1.2. ULUSLARARASI TİCARİ İŞLEMLERDE YABANCI KAMU GÖREVLİLERİNE 
VERİLEN RÜŞVETİN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ / İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE 
KALKINMA TEŞKİLATI -OECD / (Convention on Combating Bribery of Foreign Public 
Officials in International Business Transactions ) 

"Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi 
Sözleşmesi" 29 OECD üyesi devlet ile teşkilat üyesi olmayan Brezilya, Arjantin, Şili, Slovakya ve 
Bulgaristan tarafından 21 Kasım 1997'de imzalanmış ve 15 Şubat 1999'da yürürlüğe girmiştir. 

Sözleşmenin OECD tarafından imzalanmış olmasının önemi, teşkilata üye olan devletlerin 
uluslararası ticarette hem ihracat hem de ithalat alamnda en yüksek paya sahip olmalan ve çok uluslu 
şirketlerin büyük çoğunluğunun bu devletlerin tabiiyetinde olmalandır. 

Bu Sözleşme, adından da anlaşılabileceği üzere, sadece yabancı devlet görevlilerine rüşvet 
vermeyi önleme ve cezalandırma amacıyla imzalanmıştır. İmzalayan devletler arasında bu konuda 
ortak hukuksal yardım zorunludur. 

Türkiye, sözleşmeyi 1 Şubat 2003 tarihinde onaylamış ve sözleşme 6 Şubat 2003 tarihinde 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir . 

4.1.1.3. YOLSUZLUĞA KARŞI ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMESİ / AVRUPA KONSEYİ - ( Civil 
Law Convention on Corruption / Council of Europe ) 

62 Uluslararası sözleşmeler ve diğer uluslar arası belgelerin tam metinlerine "ekler" bölümünde yer verilmiştir. 
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Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından 9 Kasım 1999'da kabul edilen "Yolsuzluğa 
Karşı Özel Hukuk Sözleşmesi" medeni hukuk ve yolsuzlukla ilgili ilk ve tek uluslararası belgedir. 

Sözleşmeyle birlikte, yolsuzluktan zarar görenlerin zararlarının tazmini, kamu görevlilerince 
gerçekleştirilen yolsuzluklarda devletin sorumluluğu, yolsuzlukları yetkili kişi ya da makamlara 
aktaran görevlilerin korunması, hesaplann ve denetimlerin doğru ve dürüst olması, delillerin 
toplanması için etkin işlemlerin yürürlüğe konulması ve uluslararası işbirliği konulan hüküm altına 
alınmıştır. 

Türkiye Sözleşmeyi 27 Eylül 2001'de Strazburg'da imzalamış ve 17 Nisan 2003 tarih ve 4852 
sayılı Kanunla onaylamıştır. 

4.1.1.4. YOLSUZLUĞA KARŞI CEZA HUKUKU SÖZLEŞMESİ / AVRUPA KONSEYİ - ( 
Criminal Law Convention on Corruption / Council of Europe ) 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından 27 Ocak 1999'da onaylanan "Yolsuzluğa 
Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi" nin temel amacı, belirli yolsuzluk suçlan için ortak standartlar 
geliştirmektir. 

Sözleşmeye taraf olan devletler, kamusal yaşamda, kamu yönetiminde ve özel sektörde 
yolsuzluğu engellemek amacıyla, ulusal düzeyde bir dizi yasal önlemleri almayı kabul etmişlerdir. 

Rüşvet suçunun detaylı olarak yer aldığı 42 maddelik Sözleşmede, nüfuz ticareti, yolsuzluk 
suçlanndan elde edilen gelirlerin aklanması ve muhasebe ile ilgili suçlar hakkında da hükümler 
bulunmaktadır. Sözleşmede, ayncı, yolsuzluğa kanşanlara verilecek cezalar, kurumlar arası işbirliği, 
tanıklann korunması, delillerin toplanması, suçlulann iadesi ve merkezi otoritelerin sorumluluklan 
konulan da düzenlenmiştir. Sözleşme hükümlerine uygun davranıp davranmadıklannı izleme görevi 
de "Yolsuzluğa Karşı Avrupa Devletler Grubu - ( GRECO )" na verilmiştir. 

Türkiye Sözleşmeyi 27 Eylül 2001 tarihinde imzalamış, ancak henüz onaylamamıştır. 

4.1.1.5. SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ / 
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - ( United Nations Convention Against Transnational Organized 
Crime / United Nations ) 

15 Kasım 2000'de İtalya'nın Palermo kentinde imzalanan "Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı 
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi," BM'nin konuyla ilgili ilk yasal belgesidir. Sözleşmenin amacı, 
sınıraşan örgütlü suçlann önlenmesi ve daha etkili bir şekilde mücadele edilmesi için işbirliğini 
geliştirmektir. 

Sözleşmede yolsuzluğun tanımı yapılmış, taraf devletlerin dürüstlüğü hakim kılmak ve kamu 
görevlilerinin yolsuzluğunu önlemek ve cezalandırmak için yasal ve idari tedbirleri alması gerektiği, 
suçlulann iadesi, karşılıklı adli ve idari yardım, ortak soruşturmalann nasıl yapılacağı, özel 
soruşturma yöntemlerinin neler olduğu; tanıklann korunması, mağdurlara yardım ve koruma 
sağlanması, örgütlü suçlann mahiyetine ilişkin bilgilerin toplanması, değişimi ve analizi, eğitim ve 
teknik yardım konularında düzenlemeler yapılmıştır. 

Sözleşme 30 Ocak 2003 tarih ve 4800 sayılı Kanunla onaylanarak iç hukukumuzun bir parçası 
haline getirilmiştir. 

4.1.1.6. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YOLSUZLUKLA MÜCADELE SÖZLEŞMESİ (TASLAK) / 
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - ( United Nations Convention Against Corruption (Draft) / United 
Nations) 

Türkiye tarafından da imzalanan Sınraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesi'nin (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime) 8 nci maddesi 
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ile "yolsuzluk " sınır aşan bir suç olarak kabul edilmiştir. 

BM Genel Kurulu, bu yaklaşımdan hareketle, 4 Aralık 2000 tarih ve 55/61 sayılı kararıyla 
yolsuzlukla mücadele alanında sımr aşan örgütlü suçlarla mücadele sözleşmesinden bağımsız bir 
uluslararası aracın oluşturulması önerisinde bulunmuş ve bunun için Viyana'da bir ad hoc (özel 
amaçlı) komitenin oluşturularak görüşmelere başlanmasını tavsiye etmiştir. 

Hükümetler arası uzmanlar tarafından BM Genel Kurulunun 55/61 sayılı tavsiye kararma 
uygun olarak, 30 Temmuz - 3 Ağustos 2001 tarihleri arasında Viyana'da yapılan toplantı sonucunda, 
yolsuzlukla mücadele amacıyla bir sözleşme taslağı hazırlanması önerisinde bulunulmuştur. Bu öneri, 
BM Genel Kurulunun 31 Ocak 2002 tarihli 55/260 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. 

Öneri, ad hoc komitenin bir sözleşme tasarısı hazırlamasını içermektedir. Tasan kapsamında; 
tanımlar, yolsuzluk suçlan, egemenliklerin korunması, yolsuzlukla mücadele araçlan, önlemler, 
yaptınmlar, usulle ilgili işlemler, tüzel kişilerin sorumluluğu, taraflann ve mağdurlann korunması, 
uluslararası işbirliğini geliştirme ve güçlendirme, yolsuzluk eylemlerinden kaynaklanan haksız 
kazançların transferi, iadesi, aklanması ile mücadele, teşvik, iş birliği, bilgilerinin toplanması, 
değişimi, gözetleme ve denetleme uygulamalan için gerekli mekanizmalann oluşturulması gibi alt 
başlıklann bulunmasını içermektedir. 

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 9 ülke, sözleşme taslağı sunmuş ve BM'ye üye ülkelerin 
çok büyük bir bölümünün delegasyonlan ile Dünya Bankası, Avrupa Birliği Komisyonu ve 
Transparency International (Uluslararası Saydamlık Örgütü) gibi kuruluşlann katılımıyla Mart 2002 
tarihinde, Viyana'da ad hoc komite çalışmalanna başlanmıştır. 

Altıncı ve son oturum 21 Temmuz - 8 Ağustos 2003 tarihleri arasında yapılacak ve 85 
maddeden oluşan tasannın tüm maddeleri üzerindeki üçüncü ve nihai okumaların yapılması suretiyle 
müzakereler tamamlanacaktır. 

Aralık 2003 tarihinde Meksika'da yapılacak imza konferansı ile ilgili çalışmalar da 
sürdürülmektedir. 

4.1.2. ULUSLARARASI DİĞER BELGELER 

4.1.2.1. YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE REHBER İLKELER / AVRUPA KONSEYİ - ( 
Guiding Principles for Fight Against Corruption / Council of Europe ) 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından 6 Kasım 1997 tarihinde kabul edilen belge, 
üye devletlerin hükümetleri tarafından, yolsuzlukla mücadele konusunda kendi ulusal mevzuatlarında 
uymaları gereken 20 temel ilkeyi belirlemektedir. 

Yolsuzlukla mücadelede, uluslararası bilimsel çalışmalarda genel kabul gören yasal 
düzenlemeler, kamusal bilinç, etik davranışlan teşvik etme, denetimin etkinleştirilmesi, hesap verme 
sorumluluğunun güçlendirilmesi, konuyla ilgili araştırmaların desteklenmesi amaçlayan bu belge, üye 
devletlere, bahsedilen ilkeleri uygulamaya davet ederken, Konsey bünyesinde faaliyet gösteren "Çok 
- Disiplinli Yolsuzlukla Mücadele Grubu"na da uluslararası hukuki araçların hazırlanması ve bu 
araçların etkin bir şekilde izlenebilmesi için gerekli mekanizmalann oluşturulması yönergesini 
vermektedir. 

4.1.2.2- ADAY ÜLKELERDE YOLSUZLUKLA MÜCADELENİN GÜÇLENDİRİLMESİNE 
İLİŞKİN ON İLKE / AVRUPA BİRLİĞİ - ( Ten Principles for Improving the Fight Against 
Corruption in the Candidate Countries / European Union ) 

Avrupa Birliği'nin aday ülkelerde yolsuzlukla mücadelenin güçlendirilmesi için kabul ettiği 
ilkeler, öncelikle AB mevzuatına tam uyumu ve temel uluslararası belgelere taraf olmayı içermektedir. 
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Yolsuzlukla mücadele yasalarının, saydam yolsuzlukla mücadele birimlerince uygulanması, 
uygun soruşturma tekniklerinin geliştirilmesi, rehber ilkeler oluşturulması, medya ve eğitim yoluyla 
kamunun yolsuzluk konusundaki bilincinin artırılması ve kamu yönetiminde dürüstlük, hesap verme 
sorumluluğu ve saydamlığın denetim ve izleme standartları yoluyla güçlendirilmesi ifade edilmiştir. 

Ayrıca, siyasi parti finansmanı ve siyasi partilerin dış mali kontrolüne ilişkin saydam 
kuralların getirilmesi ve dürüst şirketlere ilişkin beyaz listelerin yayımlanması gibi yollarla özel 
sektörün yolsuzlukla ilgili faaliyetlerden kaçınmasının sağlanması da ilkeler arasında yer almaktadır. 

4.1.2.3. KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN DAVRANIŞ KURALLARI / AVRUPA KONSEYİ - ( 
Codes of Conduct for Public Officials / Council of Europe ) 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından 11 Mayıs 2000'de kabul edilen tavsiye belgesi 
28 maddeden oluşmaktadır. Belgenin amacı, kamu görevlilerinin davramş ve dürüstlükleri 
konusundaki standartları tespit etmek, bu standartları hayata geçirmeleri sırasında kendilerine yardım 
etmek ve kamu görevlilerinden beklediği davranışlar karşısmda halkı bilgilendirmektir. 

4.1.2.4. SİYASİ PARTİLERİN VE SEÇİM KAMPANYALARININ FİNANSMANINDA 
YOLSUZLUKLA MÜCADELE İÇİN ORTAK KURALLAR / AVRUPA KONSEYİ - ( 
Common Rules Against Corruption in the Funding of Political Parties and Elcctoral Campaigns 
/ Council of Europe) 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından 8 Nisan 2003'te kabul edilen 16 maddelik 
belge, önemli konulardan biri olan siyasi partilere yardım ve seçimlerin finansmanında yolsuzluğun 
önlenmesi amacıyla üye devletlere tavsiyelerde bulunmaktadır. 

4.1.2.5. AVRUPA'DA YOLSUZLUKLA MÜCADELE KARARI / AVRUPA 
PARLAMENTOSU - ( Resolution on Combating Corruption in Europe / European Parliament) 

Yolsuzlukla mücadelenin hem ulusal hem de uluslararası açıdan tüm üye ülkeleri 
ilgilendirdiğine, bu konuda üye ülkeler arasında yapılan anlaşmaların yetersiz olduğuna ve özellikle 
organize suçlarla birlikte gerçekleştiğinde yolsuzluğun, demokratik sistemin işleyişine yönelik tehdit 
ihtiva ettiğini ve bu tehdidin de anayasal devletin dürüstlüğüne olan kamusal güveni tahrip ettiğine 
vurgu yapan Karar, 15 Aralık 1995'te imzalanmıştır. 

4.1.2.6. YOLSUZLUĞA KARŞI EYLEM VE KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN ULUSLARARASI 
DAVRANIŞ KURALLARI / BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - ( Action Against Corrution: 
International Code of Conduct for Officials / United Nations ) 

12 Aralık 1996 tarihinde kabul edilen kurallar, yolsuzlukla mücadelede yapılması gerekenleri 
kısaca özetledikten sonra, bu mücadelede başarılı olabilmek için kamu görevlilerinin davranış 
kurallarını belirmektedir. 

4.1.2.7. ULUSLARARASI TİCARİ İLİŞKİLERDE RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA 
MÜCADELEDE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DEKLARASYONU / BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 
(Declaration Action Against Corruption and Bribery in International Commercial Transactions 
/ United Nations) 

16 Aralık 1996'da kabul edilen Deklarasyon, son dönemde uluslararası alanda yolsuzlukla 
mücadele amacıyla imzalanan belgelerin ve sözleşmelerin önemine işaret etmekte ve uluslararası 
ticari ilişkilerde yolsuzlukla mücadele etmek amacıyla kanuni düzenlemeler yapmanın zorunluluğuna 
dikkat çekmektedir. 
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Bankacılıkla ilgili gizlilik hükümlerinin, uluslararası ticari işlemlerde yolsuzluğa imkan 
vermesini engellemek, bu konuya ilişkin yaptırımlar düzenlemek ve uygulamak, üye ülkeler arasında 
en üst düzeyde işbirliği gerçekleştirmek Deklarasyonun önemli hükümlerindendir. 

4.1.2.8. SUÇTAN VE YETKİ İSTİSMARINDAN MAĞDUR OLANLARA ADALET 
SAĞLANMASINA DAİR TEMEL PRENSİPLER BİLDİRİSİ / BİRLEŞMİŞ MİLLETLER -
(Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power/ United 
Nations) 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 29 Kasım 1985'teki 96 ncı toplantısında kabul edilen 
bildiri, suçtan ve yetki istismarından mağdur olanların korunmalarını, adil muamele görmelerini ve 
zararlanmn tazmin edilmesini amaçlamakta ve bu konuda Devletlere sorumluluklar yüklemektedir. 

4.1.2.9. YOLSUZLUĞA KARŞI GLOBAL PROGRAM: EYLEM PLANI / BİRLEŞMİŞ 
MİLLETLER - ( Global Programme Against Corruption: An Outline for Action / United 
Nations) 

"Yolsuzluğa Karşı Global Program" Roma'da bulunan BM Bölgelerarası Suç ve Ceza 
Araştırma Enstitüsü ile BM Uyuşturucu ve Suç Birimi Uluslararası Suç Önleme Merkezi tarafından 
Şubat 1999'da geliştirilmiş bir programdır. 

"Yolsuzluğa Karşı Global Program" Nijerya, Macaristan, Romanya, Güney Afrika 
Cumhuriyeti, Uganda ve Kolombiya'da pilot proje olarak uygulanmaktadır. 

4.1.2.10. "YOLSUZLUK: İSTİKRARLI VE ADİL KALKINMAYA BİR ENGEL" BAŞLIKLI 
BİLDİRİ / DÜNYA BANKASI - ( Corruption: A Majör Barrier to Sound and Equitable 
Development / The World Bank ) 

7 Ekim 1996 tarihli bildiri yolsuzlukla mücadelede bir dizi reformların hayata geçirilmesini 
düzenlemektedir. Söz konusu reformlar, iktisat politikası reformu ( iktisadi reform, vergi reformu, 
düzenleyici reformlar, özelleştirme, sektörel politikalar ) ve kurumsal reform ( kamu mali yönetim 
reformu, kamu hizmetleri reformu, kamu alımları) başlıkları altında toplanmıştır. 

Bildiride, ayrıca, Bankanın yeni kuralları ve koordinasyon konusunda da hükümler yer 
almaktadır. 

4.1.2.11. YOLSUZLUKLARLA MÜCADELEYE İLİŞKİN LİMA DEKLARASYONU / 8. 
ULUSLARARASI YOLSUZLUKLA MÜCADELE KONFERANSI - ( Lima Declaration 
Against Corruption / 8 th International Anti-Corruption Conference ) 

Peru'nun Lima kentinde düzenlenen, Uluslararası Saydamlık Örgütü tarafından düzenlenen ve 
93 ülkeden resmi ve sivil çeşitli kuruluşların iştirak ettiği 8'inci Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele 
Konferansında kabul edilen, 11 Eylül 1997 tarihli "Lima Deklarasyonu", yolsuzlukların; 

• Toplumda ahlak sistemini yozlaştırdığını, 

• Fakir ve muhtaç grupların ekonomik ve sosyal haklarını ihlal ettiğini, 

• Demokrasiyi temelinden sarstığını, 

• Uygar toplumun temeli olan hukukun üstünlüğü ilkesini alt üst ettiğini ve 

• Kalkınmayı geciktirdiğini, 

ifade etmektedir. 

Yolsuzlukla mücadelenin uzun soluklu ve hiç bitmeyen bir faaliyet olduğunu belirten 
Deklarasyon, ulusal düzeydeki eylemler kadar uluslararası eylemlerin de hayati olduğunu 
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söylemektedir. Ülkelerde yolsuzlukla mücadelenin sadece kamunun görevi olmadığına, özel sektörün 
ve sivil toplum kuruluşlarının da en üst düzeyde katkıda bulunmasına vurgu yapmaktadır. 

Ayrıca Deklarasyon ülkelerin yılda bir defa "rüşvete hayır" ya da "yolsuzlukla mücadele" 
günü kabul etmelerini, BM'nin de uluslararası bir eylem günü saptayarak bu tür faaliyetlere destek 
vermesini talep etmektedir. 

4.1.2.12. YOLSUZLUKLA MÜCADELEYE İLİŞKİN DURBAN KARARLARI / 9. 
ULUSLARARASI YOLSUZLUKLA MÜCADELE KONFERANSI - (Durban Declaration 
Against Corruption / 9 th International Anti-Corruption Conference ) 

Ekim 1999'da Güney Afrika'nın Durban kentinde düzenlenen Konferansta, 134 ülkenin 
hükümet, iş alemi, sivil toplum örgütleri ve çeşitli uluslararası örgütlerden katılımlarla 1997 tarihli 
Lima Deklarasyonundan bu tarihe kadarki gelişmeler değerlendirilmiş ve yolsuzlukla mücadelenin 
genel hatları şu şekilde tespit edilmiştir: 

• Yolsuzluğa karşı herkesle birlikte çalışmak, 

• Yolsuzluğu önleyici ve ortaya çıkarıcı iyi uygulamaların etkin örneklerini geliştirmek, 
tanımlamak ve duyurmak, 

• Ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yoluna gitmek ve karşılıklı adli yardım 
anlaşmalarını güçlendirmek, 

• Başta kamu alımları olmak üzere bütün alanlarda saydamlığı artırmak, 

• Sivil toplumda, özel sektörde ve kamu sektöründe ahlaki standartların yükseltilmesi için 
çalışmak, 

• Demokrasi uygulamalarında (özellikle seçimlerde), paramn yozlaştıncı etkisini ortadan 
kaldıracak yaratıcı yöntemler geliştirmek ve desteklemek, 

• Yolsuzluk olaylarını bildiren sorumlu vatandaşları güvence altına almak için kurumlan, 
kanunları ve uygulamaları desteklemek, 

• Yolsuzlukla mücadele eden, tüm kurum ve kuruluşların yeterli kaynaklarla 
desteklenmesini sağlamak ve bunların bağımsızlıklarını teminat altına almak, 

• Daha fazla hesap verme sorumluluğunu gerektiren yaklaşımları desteklemek ve 

• Yolsuzluğun doğasım ve uzantılarını analiz edebilecek ve belirli reformların etkinliğini 
ölçebilecek metotları geliştirmek. 

4.1.2.13. YOLSUZLUKLA MÜCADELE VE ADALET VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ 
ARASINDA DÜRÜSTLÜĞÜ TESİS ETMEYE İLİŞKİN REHBER İLKELER / YOLSUZLUKLA 
MÜCADELE GLOBAL FORUMU - ( Guiding Principles for Fighting Corruption and 
Safeguarding Integrity Among Justice and Security Officials / Fighting Corruption Global 
Forum) 

Yolsuzlukla Mücadele Global Forumu, ABD eski Başkan Yardımcısı Al Gore'un girişimi ve 
çeşitli devlet temsilcilerinin katılımı ile 1999 yılında gerçekleşmiştir. 

Adalet ve güvenlik görevlileri arasında söz konusu olan yolsuzluğa özgül bir çözüm 
önermeyen, daha çok, yolsuzluk ile mücadelede potansiyel olarak etkin olabilecek bir liste ortaya 
koyan "Rehber İlkeler"in amacı, kamu kesimindeki (özellikle adalet ve güvenlik görevlileri) yolsuzluk 
ile yasal olmayan, dürüstlüğe sığmayan ve gayrı ahlaki nitelikteki davranışları engelleyerek, tespit 
ederek, kanuni takibe uğratarak ve cezalandırarak halkın kamu kesimindeki görevlilerin dürüstlüğüne 
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olan inancım artırmaktır. Ayrıca, söz konusu ilkelerin devletlerin kendi siyasi, hukuki, ekonomik ve 
kültürel durumlarına uygun bir şekilde yürürlüğe konulacağı belirtilmiştir. 

4.1.2.14. SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE YÜKSEK DENETİM 
KURUMLARINA TAVSİYELER -MONTEVİDEO DEKLARASYONU / ULUSLARARASI 
YÜKSEK DENETİM KURUMLARI TEŞKİLATI - ( Recommendations to SAIs for Fighting 
Against Fraud and Corruption / International Organization of Supreme Audit Institutions -
INTOSAI) 

INTOSAI tarafından Uruguay'ın Montevideo kentinde Kasım 1998 tarihinde yapılan 16 ncı 
Kongre'nin ana temalarından birisi de "Sahteciliğin ve Yolsuzluğun Önlenmesinde ve Ortaya 
Çıkarılmasında Yüksek Denetim Kurumlarının (Sayıştay'ların) Rolü" olmuştur. Bu toplantının 
sonucunda kaleme alman "Montevideo Deklarasyonu," yolsuzlukların önlenmesi ve ortaya 
çıkarılmasında Yüksek Denetim Kurumlarına tavsiyelerde bulunmaktadır. 

4.1.2.15. ARUSHA DEKLARASYONU / GÜMRÜK KAPILARINDA DÜRÜSTLÜK İLE İLGİLİ 
İŞBİRLİĞİ KONSEYİ - ( Arusha Declaration / Customs Co-operation Council Concerning 
Integrity in Customs) 

Gümrüklerin bir ekonominin etkili şekilde yönetilmesinde temel bir araç olduğunu, 
kaçakçılıkla mücadelede ve meşru ticaret faaliyetlerinin artınlmasında hayati bir rol oynadığım ve tüm 
hükümetlerin öncelikli görevinin, gümrüklerin yolsuzluğa bulaşmamalarını sağlamak olduğunu 
belirten "Arusha Deklarasyonu," 7 Temmuz 1993 'te imzalanmıştır. 

4.1.2.16. İYİ YÖNETİM İÇİN DAVRANIŞ KURALLARI / AVRUPA OMBUDSMAN 
ENSTİTÜSÜ - ( Code of Good Administrative Behaivour / European Ombudsman ) 

Maastricht Anlaşması gereği Eylül 1995'te kurulan "Avrupa Ombudsman Enstitüsü" nün 
hazırladığı "İyi Yönetim İçin Davranış Kurallan," Avrupa Parlamentosu tarafından 6 Eylül 2001'de 
kabul edilmiştir. Avrupa Birliği'nin kurum ve kuruluşlanmn ve bu kurum ve kuruluşlarda çalışan 
personelin, halkla olan ilişkilerinde, bu kurallarda yazılı olan prensiplere uygun davranacakları birinci 
maddede hüküm altına alınmıştır. 

4.1.2.17. ŞANTAJ VE RÜŞVETLE MÜCADELEYE İLİŞKİN DAVRANIŞ KURALLARI / 
ULUSLARARASI TİCARET ODASI - ( Rules of Conduct to Corabat Extortion and Bribery / 
International Chamber of Commerce ) 

1996 yılında kabul edilen Kurallar, doğrudan doğruya yasal bir etkiye sahip olmamakla 
birlikte, başarılı ticari uygulamalar oluşturabilecek genel bir yapıya sahiptir. Bu kurallara göre, en 
büyük öncelik, politikacılar ile üst düzeydeki bürokratları kapsayan büyük ölçekli şantaj ve rüşvetin 
sona erdirilmesine verilmelidir, Bunlar sona erdirildiğinde, yönetenlerin daha ehemmiyetsiz olan 
yolsuzluk olaylannm temizlenmesi için güçlü adımlar atması muhtemeldir. 

Ayrıca, yolsuzluklarla mücadelede iş dünyasına da büyük görevler ve sorumluluklar düştüğü 
özellikle vurgulanarak, şirketlerin, açık politikalar, standartlar ve eğitim programlan oluşturmaları 
gerekliliği üzerinde durulmuştur. 

4.1.2.18. KAMU KESİMİNDEKİ DENETÇİLER İÇİN MESLEKİ AHLAK KURALLARI / 
ULUSLARARASI YÜKSEK DENETİM KURUMLARI TEŞKİLATI - ( Code of Ethics for 
Auditors in the Public Sector / International Organization of Supreme Audit Institııtions -
INTOSAI) 
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Kasım 1998'de Montevideo'da yapılan 44 üncü INTOSAI Yönetim Kurulu toplantısında 
onaylanan "Kamu Kesimindeki Denetçiler İçin Mesleki Ahlak Kuralları," denetçilerin günlük 
çalışmalarını yönlendirmek amacına yönelik değerleri ve prensipleri içeren kapsamlı bir bildiridir. 

4.1.2.19. YOLSUZLUKLA İLGİLİ TAVSİYELER / ULUSLARARASI HAKİMLER BİRLİĞİ 
MERKEZ KONSEYİ - ( Recommendations on Corruption / The Central Council of the 
International Association of Judges - IAJ) 

Konsey, 27 Eylül 2001'de Madrid'de düzenlenen 44 üncü yıllık toplantısında, yolsuzlukla 
mücadeleyle ilgili tüm kanunların etkin bir şekilde uygulanmasını, adli personelin yüksek ahlaki ve 
mesleki standartlarla donatılmasını ve sürekli olarak eğitimini ve hakimlerin yeterli ekonomik 
imkanlarla donatılmasını tavsiye etmektedir. 

4.1.2.20. MALİ SAYDAMLIK İYİ UYGULAMALAR TÜZÜĞÜ / IMF - ULUSLARARASI PARA 
FONU - ( Code of Good Practices on Fiscal Transparency / International Monetary Fund ) 

Doğrudan yolsuzlukla mücadeleyi hedeflemeyen, ancak getirdiği prensiplerle buna destek olan 
" Mali Saydamlık İyi Uygulamalar Tüzüğü" 1994 yılında kabul edilmiştir. 

Tüzük, mali işlemlere ilişkin rollerin ve sorumlulukların belirgin olması, bilginin kamuya açık 
olması ve denetimin ve istatistiki verilerin bağımsız olması başlıkları altında düzenlenmiştir. 

4.1.2.21. PARLAMENTOLARIN VE YÜKSEK DENETİM KURUMLARININ YOLSUZLUKLA 
MÜCADELEDEKİ ROLLERİYLE İLGİLİ TAVSİYE KARARI / PARLAMENTOLARARASI 
BİRLİK - ( Recommendation on the Role of Parliament and Supreme Audit Institutions in 
Combating Corruption / Inter-Parliamentary Union) 

1889 yılında kurulan ve 145 üyesi bulunan Parlamentolararası Birlik, 28 Mayıs 2001'de 
Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen toplantıda yolsuzlukla mücadele amacıyla, parlamentolara 
ve Yüksek Denetim Kurumlarına (Sayıştaylara) düşen rollerle ilgili bir tavsiye karan yayımlamıştır. 

Parlamentoların, yolsuzlukla mücadele amacıyla gerekli mevzuatı kabul etmeleri ve 
uluslararası işbirliği gerekliliği vurgulanan kararda ayrıca, parlamenterlerin topluma örnek olmak için 
kendilerine yönelik dürüstlük kurallarını benimsemeleri ve yolsuzlukla mücadelenin en önemli 
aktörlerinden birisi olabilecek olan Yüksek Denetim Kurumlarına da gerekli maddi ve hukuki desteğin 
verilmesi üzerinde durulmaktadır. 

4.1.2.22. ASYA-PASİFİK EKONOMİK İŞBİRLİĞİ DEVLET İHALELERİNE İLİŞKİN 
BAĞLAYICI OLMAYAN İLKELER 

Kamu alımları ile ilgili olarak Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (Asia-Pasifıc economic 
Cooperation - APEC)'in kollektif eylem planı çerçevesinde kamu alımları konusunda bağlayıcı 
olmayan bir dizi ilke, gönüllülük esasına dayanarak üyeler tarafından benimsenmesi için geliştirilmeye 
başlanmıştır. Bu çalışmanın ilk aşamasını, Kamu Alımları Uzmanlar Grubu (Government Procurement 
Experts Group-GPEG)'in saptadığı saydamlık ilkeleri oluşturmaktadır. 

5 Mart 1999 tarihli belge; saydamlığın unsurlarını, saydamlığı sağlayacak düzenleyici ve 
yönetsel işlemlerden oluşan mevzuat çevresini, kamu alımları için uygun ortam koşullarını, bilgi 
ietişimini, teklif, ihale, sözleşme ölçüt, ilke ve süreçlerini, ihale süreçleri üzerindeki performans 
denetimini, açık ve etkili rekabet koşullarını, uygun ihale yöntemlerinin seçimini, hediye ve menfaat 
temini yasaklarını, ihale kayıtlarının tutulma esaslarını, hesap verme sorumluluğunu ve buna ilişkin 
mekanizmalar ile bir dizi ayrıntıyı içermektedir. 

4.1.2.23. AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (AGİT)'İN ÇEŞİTLİ BELGE VE 
KARARLARI 
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Raporumuza ekli metinde 1995 Ottowa, 1997 Varşova, 1998 Kopenhag, 1998 St. Petersburg, 
2000 Bükreş AGİT-PA nihai belgeleri; 1998 Oslo Bakanlar Konseyi deklarasyonu, 1999 İstanbul 
Zirve Deklarasyonu, 1999 Avrupa Güvenlik Şartı ve Helsinki Nihai Senedinin kabulünün 25 inci 
yıldönümü kararı içeriğindeki yolsuzlukla mücadeleye ilişkin hükümler yer almaktadır. 

4.1.2.24. AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (Medyanın Bağımsızlığı ve 
Yolsuzlukla Mücadele Konusunda Taşkent Deklarasyonu) 

26 ve 27 Eylül 2002 tarihinde Taşkent, Özbekistan'da yapılan dördüncü Merkezi Asya Medya 
Konferansında kabul edilen yolsuzluğa ilişkin medyamn görev ve yükümlülükleri düzenlenmektedir. 

4.2. YOLSUZLUKLARLA MÜCADELEYE YÖNELİK ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 

4.2.1. AVRUPA SAHTECİLİKLE MÜCADELE OFİSİ ( European Antı-Fraud Office - OLAF ) 

Avrupa Komisyonunun 28 Nisan 1999 tarihli kararıyla ( 1999/352/EC, ECSC ) resmen 
kurulmuş olan Avrupa Sahtecilikle Mücadele Ofisi ( OLAF ), Avrupa Birliğinin yürütme erki olan 
Avrupa Komisyonu içinde bağımsız bir soruşturma birimi olarak görev yapmakta olup, Avrupa 
Birliği'nin teftiş kurulu niteliğindedir. OLAF, 1988 yılında benzer amaçla kurulan "Avrupa 
Komisyonu içindeki Sahteciliği Önleme Koordinasyon Görev Gücü- ( UCLAF )'ın Genel Müdürlük 
seviyesine getirilmiş, genişletilmiş yetkilerle donatılmış ve bağımsız bir yapı kazandırılmış şeklidir. 

OLAF'm başlıca amacı ve görevleri, sahteciliğe karşı Birlik çıkarlarını korumak amacıyla üye 
devletlerin yetkili birimleri ile yakın ve düzenli işbirliği sağlamak, Avrupa Birliğinin mali çıkarlarını 
etkileyen her türlü sahtecilik ve illegal faaliyetlerle mücadele metotlarını oluşturmak ve geliştirmek; 
anlaşma ile kurulan Birlik içindeki her türlü kurum ve kuruluşlarda inceleme ve soruşturma yapmaktır. 

OLAF, Avrupa Komisyonu içinde Genel Müdürlük olarak faaliyet göstermekle birlikte, 
denetim görevini etkin bir şekilde yapabilmesi için bağımsız yapısına özel önem atfedilmiş ve 
bağımsızlık amacıyla gerekli yasal düzenlemeler yapılmıştır. 

OLAF Genel Müdürü, Komisyon tarafından denetim komitesinin tavsiyesi ve Avrupa 
Parlamentosu ve Konseyine danışılarak 5 yıl için seçilmektedir. Bir defaya mahsus olmak üzere 
yeniden seçilme imkanı vardır. Soruşturma işlevinin bağımsızlığını sağlamak amacıyla kanun koyucu 
Genel Müdüre hiçbir hükümet veya kurumdan emir almama veya böyle bir emri aramama zorunluluğu 
getirmiştir. Genel Müdür Komisyon tarafından bağımsızlığını tehlikeye düşürebilecek bir karar 
alındığına kanaat getirirse bunu Avrupa Mahkemesine götürme hakkına sahiptir. 

OLAF temelde iki türlü soruşturma yapma yetkisine sahiptir. Birincisi, OLAF'm Birliğin 
bünyesinde yer alan her türlü kurum ve kuruluşta yaptığı dahili soruşturmalardır ve yapılan işlem ve 
eylemlerin Birlik Antlaşmasına ve diğer Birlik mevzuatına uygunluk yönünden denetlenmesini içerir. 
İkincisi, Birlik mevzuatının sahtecilikle mücadele konusunda Komisyona verdiği yetkilerin AB üyesi 
ülkelerde, işbirliği anlaşmaları ile verilen yetkilerin diğer ülkelerde kullanıldığı harici 
soruşturmalardır. Bu yetkiler. Birliğin ekonomik çıkarlarına zarar veren her türlü faaliyet ve sektörü 
kapsamaktadır. 

OLAF tarafından yapılan soruşturmalarda, müfettişler; Birlik kurumlarındaki her türlü bilgiye 
bildirimde bulunmaksızın girmeye, bunların birer örneğini almaya ve yok edilme tehlikeleri varsa el 
koymaya, Birlik kurumlarında çalışan görevlilerden sözlü bilgi istemeye yetkilidir. Soruşturmayla 
ilgisi tespit edilen kişiler için kurumlarına bilgi verilir. 

Harici soruşturma, Genel Müdür tarafından resen veya ilgili devletin talebiyle, dahili 
soruşturma ise Genel Müdür tarafından resen veya ilgili kurumun talebi üzerine açılır. 
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OLAF görevlilerinin görevlerini yapmaları için yazılı onay gerekmekte olup, soruşturma 
konusu da yazılı onayda gösterilir. Üye devletlerin ve kurumların görevlilere her türlü yardımı 
yapmaları yasal bir zorunluluktur. 

Kurumlar soruşturma sonunda tespit edilen yasadışı işlemler konusunda derhal 
bilgilendirilirler. Soruşturma sonucunda rapor düzenlenir. Raporda onay, olayın aynntılan, varsa mali 
kayıp, soruşturma sonucundaki tespitler ve alınması gereken önlemler konusunda tavsiyeler yer alır. 

Düzenlenen raporlar ilgili ülke yasal ve idari mevzuatındaki makul delilleri ortaya koymalıdır. 
Bu raporlar ilgili ülkenin soruşturma birimlerince düzenlenen raporlarla aynı değerdedir ve aynı 
değerlendirme usullerine tabidir. Harici soruşturmalar sonucu düzenlenen raporlar ve buna ilişkin 
faydalı belgeler ilgili ülke resmi makamlanna gönderilir. Dahili soruşturmalar sonucu düzenlenen 
raporlar ise ilgili kurumlara gönderilir. Kurumlar rapora ilişkin gerekli yasal önlemleri almak ve süresi 
içinde OLAF'ı bilgilendirmek zorundadırlar. 

OLAF'in soruşturma işlevini gerektiği gibi yerine getirip getirmediğini düzenli olarak 
denetlemek amacıyla 5 kişiden oluşan bir denetim komitesi kurulmuştur. Komite üyeleri, Avrupa 
Parlamentosu, Konseyi ve Komisyonunun ortak karanyla üç yıl için atanırlar ve ikinci kez seçilmeleri 
mümkündür. Komite bağımsız olarak çalışır ve hiçbir kurum ve kuruluştan emir almaz. Kendi içinden 
bir başkan seçer ve yılda en az on kez toplanır. OLAF Genel Müdürü çalışmalar hakkında komiteyi 
sürekli bilgilendirmek, dokuz ayı aşan soruşturmalann uzama nedenini ve planlanan bitirilme 
sürelerini bildirmek zorundadır. 

OLAF Genel Müdürü, Ofis tarafından yapılan soruşturmalar sonucu elde edilen bilgi ve 
belgeler konusunda Avrupa Parlamentosu, Konseyi ve Komisyonuna, gizlilik hususuna riayet ederek, 
bilgi vermekle yükümlüdür. 

OLAF'ta yaklaşık 300 personel görev yapmaktadır. Bunlann yanya yakını soruşturma 
yetkisine sahip müfettişlerdir. OLAF'ın esas işlevi, Soruşturma ve Operasyonlar Yürütme Kurulu 
altında oluşturulan üç müdürlük tarafından yerine getirilmektedir. Soruşturmalan fiili olarak yürüten 
birim Soruşturmalar ve Operasyonlar Müdürlüğüdür. Diğer iki Müdürlük, istihbarat ve politika üretme 
ve yasal ilişkilerle görevlidir. 

Yeni bir kurum olması nedeniyle OLAF , bir yandan mevzuat çerçevesinde görevlerini yerine 
getirmeye çalışırken diğer yandan da kendi yasal mevzuatım, soruşturma yöntemlerini ve geleneklerini 
oluşturmaya ve etkinliğini artırmaya çalışmaktadır. OLAF'ın yapmış olduğu soruşturmalar sonucunda 
bir önceki Komisyon üyelerinin istifa etmek zorunda kalmalan OLAF'ın Birlik kurumlan üzerinde ne 
derecede etkin olduğunu açıkça gözler önüne sermektedir. 

4.2.2. YOLSUZLUĞA KARŞI AVRUPA DEVLETLER GRUBU ( Group of States Against 
Corruption - GRECO) 

Avrupa Konseyi bünyesinde Mart 1998'de kurulan "Yolsuzluğa Karşı Avrupa Devletleri 
Grubu - GRECO" yolsuzlukla mücadelede yol gösterici prensipler oluşturan esnek ve etkin bir 
mekanizmadır. GRECO'ya üye olabilmek için değerlendirilme sürecine tümüyle dahil olmayı kabul 
etmek gerekmektedir. Zira GRECO'nun etkin işleyen bir takip mekanizması bulunmaktadır. 

GRECO'nun amacı üyelerinin yolsuzlukla mücadele sistemlerinin gözlenmesi ve bu yolda 
kapasitelerinin artırılmasına yardımcı olmaktır. Bu nedenle GRECO gerekli yasal, kurumsal ve pratik 
reformlann uygulanması ve oluşturulması sürecinde katkıda bulunmaktadır. 

Öncelikle ülkeleri incelemeye tabi tutan GRECO, bu incelemenin sonunda çeşitli tavsiyelerin 
yer aldığı bir "Değerlendirme Raporu" hazırlayarak ülkelerden bu tavsiyeleri yerine getirmelerini talep 
eder. Bu rapordan itibaren 12-18 aylık bir dönem sonunda da ikinci bir inceleme yapar ve bu 
incelemenin sonucunda hazırladığı "Uygulama Raporu" ile tavsiyelerin ne ölçüde yerine getirildiğini 
belirler. Her iki rapor da kamuoyuna sunulur. 
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Şu ana kadar dört belge kabul edilmiştir: 

a-) Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi ( ETS no: 173 ) 27 Ocak 1999'da imzaya 
açılmıştır. 

b-) Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesi ( ETS no: 174 ) 9 Eylül 1999'da kabul 
edilmiştir. 

c-) Kamu Görevlileri İçin Davranış Kuralları ( R 2000-10 ) 11 Mayıs 2000'de kabul edilmiştir. 

d-) Siyasi Partilerin ve Seçim Kampanyalarının Finansmanında Yolsuzlukla Mücadele İçin 
Ortak Kurallar (Rec 2003-4 ) 8 Nisan 2003 'te kabul edilmiştir. 

Avrupa Konseyi üyeleri ya da Avrupa Konseyine üye olamayan fakat bu anlaşmaların 
hazırlanmasında katkısı bulunanlar GRECO'ya katılabilirler. GRECO'ya tam üyelik için aranan tek 
koşul GRECO tarafından değerlendirilmeye alınmayı koşulsuz olarak kabul etmek ve karşılıklı 
değerlendirme aşamalarına kısıtlamalar olmadan katılmaktır. GRECO'ya üyelik ve GRECO 
çalışmaları 4-6 Ekim 1999'daki birinci toplantıda kabul edilen çalışma kuralları içerisinde 
belirtilmiştir. 

GRECO üyelerinin GRECO'nun düzenli toplantılarına katılan ve oy hakkıyla yetkilendirilmiş 
daimi temsilcileri bulunmaktadır. Diğer Avrupa Konseyi birimleri GRECO toplantılarına oy hakkı 
olmaksızın temsilci atayabilirler. Başkanını, başkan yardımcısını ve büro üyelerini GRECO kendisi 
seçer. Ayrıca GRECO farklı çalışma grupları oluşturmaya karar verebilir. 

Temmuz 2003 itibariyle GRECO'nun 36 üyesi bulunmaktadır. Bunlar; Belçika, Bulgaristan, 
Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, Litvanya, 
Lüksemburg, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya ve İsviçre kurucu üyeler olmak üzere İngiltere, 
Danimarka, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Makedonya, Arnavutluk, İsveç, Sırbistan, Portekiz, Polonya, 
Norveç, Hollanda, Moldavya, Malta, Letonya, Macaristan, Gürcistan, Çek Cumhuriyeti ve ABD' dir. 

4.2.3. MALÎ EYLEM GÖREV GRUBU - (Financial Action Task Force - FATF) 

Kara para aklama ile mücadelede gereken tedbirlerin alınması amacıyla, 1989'da Paris'teki G-
7 zirvesinde kurulan Mali Eylem Görev Grubu (FATF)'na, 29 ülke ve iki bölgesel örgüt (Avrupa 
Komisyonu ve Körfez İşbirliği Konseyi) üyedir. Sekreterya hizmetleri Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından yerine getirilmektedir. 

Başta finans sektörü olmak üzere, kanun düzenleyici ve uygulayıcı kesimden katılan 
uzmanların oluşturduğu FATF, kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin yasal ve düzenleyici 
reformları etkileyebilecek siyasi iradeye yardımcı olmak amacıyla dizayn edilmiş bir politika üretim 
merkezi görevini yürütmektedir. FATF'm temel misyonu tüm ülkelerde gerekli tedbirlerin var olmasını 
sağlayarak kara para aklanmasının etkin olarak engellenmesine ve tespit edilmesine yardımcı olmaktır. 

Faaliyetlerini bağımsız bir ad hoc grup olarak sürdürmekte olan FATF, çalışmalarım Maliye 
Bakanlarına, diğer ilgili Bakanlara ve üye ülke otoritelerine rapor etmekte ve ayrıca raporlarını OECD 
Bakanlar Konseyi G-7 zirvelerine sunmaktadır. 

FATF bünyesinde oluşturulan çalışma grupları düzenli olarak yaptıkları toplantılarda, 
amaçlarına ulaşmak gayesiyle yeni tavsiye kararlan (geçmiş dönemde alınan 40 tavsiye kararına ek 
olarak) alınmasına gerek olup olmadığı hususunda çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca, üye ülkelerde 
tavsiye kararlarının uygulanmasını, kendi içinden seçtiği ülke temsilcilerinden oluşan denetçilere 
mahallinde tetkik ettirmekte ve bunlar tarafından hazırlanan değerlendirme raporlarını tüm üye 
Devletlerin temsilcilerinin katıldıkları genel kurul toplantısında sunmakta ve bu raporlar diğer 
Devletlerin temsilcilerine açık olarak değerlendirilmekte ve onaylanmaktadır. 
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FATF, daha önce gerek ulusal ve gerekse uluslararası girişimlerle ülkelerce taahhüt edilmiş 
olan kara paranın aklanmasında banka ve malî kurumların kullanılmasının önlenmesine ilişkin 
çalışmaların yapılmasını ve bu konudaki işbirliği sonuçlarının değerlendirilmesini, gerektiği takdirde 
kara paranın karşısında malî sistemin korunmasını ve bunun için yasal ve düzenleyici sistemlerin 
kabulü ile ülkeler arasında çok taraflı hukukî yardımların sağlanmasını amaçlamaktadır. 

1990 şubat ayında FATF'ın "hareket adımları" olarak nitelendirilebilecek olan ilk raporu 40 
öneri ile birlikte açıklanmıştır. Öneriler; 

a-) Paranın aklanmasını önlemede ulusal hukuk sisteminin geliştirilmesi, 

b-) Malî sistemin rolünün güçlendirilmesi ve 

c-) Uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi 

ana başlıkları altında toplanmıştır. Başka bir deyişle, kara paranın aklanmasının önlenmesi için ceza 
hukuku ve uluslararası işbirliği alanlarında 40 önemli husus tavsiye edilmiştir. 1996 yılında, kazanılan 
deneyim ışığında, revize edilen tavsiyeler bu tarihten itibaren kara paramn aklanmasıyla mücadele 
eden mevzuatların uluslararası referansı olarak kabul edilmektedir. 

FATF tarafından getirilen önerilerin genel çerçevesi şöyle özetlenebilir; 

• Her ülkenin, daha fazla gecikmeden, Viyana Sözleşmesini tümüyle uygulama yolunda 
harekete geçmesi ve bunun için gerekli yasal düzenlemeleri yapması, 

• Bankaların veya malî kuruluşların gizlilik yasalarının, kara para aklanmasının 
önlenmesi amacıyla getirilen önerilerin uygulanmasını kısıtlamayacak ölçüde dikkate 
alınması ve 

• Etkin bir para aklanmasını önleme programı, para aklanmasının soruşturulması, yasal 
takibatı ve ortadan kaldırılması hususlarında mümkün olduğunca çok yönlü 
işbirliğinin yapılması ve karşılıklı hukukî desteğin verilmesi. 

FATF, diğer uluslararası girişimlerden farklı olarak kara paranın aklanmasının önlenmesi 
konusundaki çalışmalarını gittikçe genişleyen - daha çok ülkeyi kapsamına alan - bir coğrafi alanda 
sürdürmektedir. Nitekim, FATF'a üye olmayan ülkelerle de işbirliği yapılarak, bu ülkelerin FATF'ın 
önerilerini uygulamaları amaçlanmaktadır. Üye ülkeler, kara paranın aklanmasını önlemeye yönelik 40 
tavsiyeyi uygulayıp uygulamadıkları yönünden FATF tarafından incelemeye alınmakta ve inceleme 
sonucunda, ülkelerin kara paranın aklanmasını önlemeye yönelik tutumlan hakkında raporlar 
hazırlanmaktadır. 

Ayrıca FATF'ın öncülüğünde, bölgesel düzeyde aynı tip örgütler oluşturulmuştur ve bu 
örgütler FATF'la işbirliği halinde kara para aklamaya karşı etkili bir mücadele vermektedirler. Bu 
örgütler Karayıpler Mali Eylem Görev Grubu, Kara Para Aklama Asya- Pasifik Grubu, Afrika Kara 
Para Aklamayla Mücadele Grubu ve Güney Amerika Mali Eylem Grubudur. 

Temmuz 2003 tarihi itibariyle ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Belçika, 
Brezilya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Hollanda, Hong-Kong (Çin), İngiltere, 
İrlanda, İsveç, İspanya, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada, Lüksemburg, Meksika, Norveç, 
Portekiz, Singapur, Türkiye, Yeni Zelanda ve Yunanistan FATF üyesi ülkelerdir. 

4.2.4. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ULUSLARARASI SUÇ ÖNLEME MERKEZİ - ( United Nations 
Centre for International Crime Prevention - CICP ) 

Uluslararası Suç Önleme Merkezi (CICP), 1997 yılında kurulan "Birleşmiş Milletler 
Uyuşturucu ve Suç Birimi" bünyesinde faaliyet gösteren ve suça ilişkin kanunların ve adalet 
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sisteminin yenilenmesi ve suçların önlenmesinden sorumlu birimdir. Merkez özellikle sınıraşan 
organize suçlarla mücadele,yolsuzluk ve yasadışı insan ticareti konularına eğilmektedir. 

Yaklaşık 25 profesyonel personelle çalışan CICP, daha çok bölgesel ve uluslararası kuruluşlar 
ağıyla işbirliği yapmaktadır. Yasalann işlerliğinin artırılması, adalet sisteminin güçlendirilmesi ve 
uygulanabilirliğinin artırılması ve sımraşan organize suçlann artan tehlikesi ile savaşılması 
konularında üye devletlerle birlikte çalışmaktadır. Ayrıca Merkez, yargı bağımsızlığı, suç 
mağdurlanmn korunması, hapis cezalanna alternatif yaklaşımlar, mahkumların tedavileri, emniyet 
güçlerinin kullanımı, çok yönlü yasal danışmanlık konulannda genel kabul görmüş ilkeleri 
tanımlamakta ve geliştirmektedir. 

Teknik işbirliği alternatifleri, özellikle, gelişmekte olan ve geçiş sürecindeki ülkeler üzerinde 
yoğunlaşan CICP, "Birleşmiş Milletler Bölgelerarası Suç ve Adalet Sistemi Araştırma Enstitüsü" ile 
işbirliği içersinde Şubat 1999'da "Yolsuzlukla Mücadele Global Programı" m başlatmıştır. Program 
ülkelere yönelik yolsuzlukla mücadele rehberleri ve araçlan geliştirmekte ve aynı zamanda destek 
sağlamaktadır. CICP'nin yeni ortaya çıkan suç çeşitleri konusunda da özgün çalışmalan devam 
etmektedir. 

CICP'nin yolsuzlukla mücadele alanındaki en önemli etkinliği, Birleşmiş Milletlere üye 
ülkelerin hemen hemen tamamının ve uluslararası kuruluşlann katılımıyla sürdürülen Viyana'daki 
BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi ad hoc komite toplantılandır. 

4.2.5. ULUSLARARASI SAYDAMLIK ÖRGÜTÜ - (Transparency International) 

1993 yılında kurulan Uluslararası Saydamlık Örgütü yolsuzlukla mücadele eden tek 
uluslararası sivil toplum örgütüdür. Örgüt, global anlamda bir koalisyon oluşturmak amacıyla sivil 
toplumu, iş dünyasını ve hükümetleri bir araya getirmektedir. 

Merkezi Almanya'nın Berlin şehrinde olan örgütün, doksana yakın ülkede ulusal bazda 
teşkilatı bulunmaktadır. 

Örgüt, uluslararası alanda, yolsuzluğun nedenlerini araştıran, buna yönelik reformlar 
hazırlayan, çok yönlü sözleşmelerin hazırlanmasına öncülük eden ve hükümetlerin, kurumlann ve 
sivil toplum kuruluşlanmn uygulamalarını izleyen bir örgüttür. 

Örgüt, bünyesinde yerel düzeyde faaliyet gösteren "Ulusal Saydamlık Örgütleri" de hesap 
verme sorumluluğunun ve saydamlığın artırılması amacıyla temel kamu ve özel sektör kuruluşlannı 
izler ve gerekli değişiklikleri önerir. 

Yolsuzlukla mücadelenin uzun soluklu bir yol olduğunu kabul eden örgüt, bireysel olaylar 
yerine yolsuzlukla ilgili uzun-dönemli kazançlara yönelik çalışmalar yapar. Bu çalışmalar, şu 
başlıklar altında özetlenebilir: 

• Yolsuzlukla mücadelede uluslararası çerçevenin çizilmesi ve "Uluslararası Yolsuzlukla 
Mücadele Konferanslan" nın düzenlenmesinde aktif olarak yer alınması, 

• Yolsuzlukla mücadele eden ülkelere yasal ve kurumsal anlamda yol göstermek ve destek 
sağlamak amacıyla "Ulusal Güvenilirlik Sistemleri" oluşturulması, 

• Her yıl "Yolsuzluk Algılama Endeksi" ve "Rüşvet Ödeyen Ülkeler Endeksi" 
yayımlanması, 

• Dünyadaki yolsuzluklar ve mücadelelerle ilgili bölgesel bazda "Global Yolsuzluk 
Raporlan" üretilmesi, 

• 2000 yılından itibaren "Uluslararası Saydamlık Dürüstlük Ödülü" verilmesi ve 
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• 6000'den fazla kaynağın yer aldığı "Yolsuzlukla İlgili Onlayn Araştırma ve Bilgi Sistemi 
(Corraption Online Research and Information System CORIS) veri tabanı oluşturulması. 

Örgütün yolsuzlukla mücadelede özellikle önem verdiği "Ulusal Güvenilirlik Modeli", tüm 
dünyada genel kabul görmüş ve bu modelin anlatıldığı "Kaynak Kitap 2000 ( Tl Source Book 2000)" 
yirmiye yakın dile tercüme edilmiştir. 

Temel hedefi yolsuzluğu "yüksek riskli" ve "düşük getirili" bir girişim haline getirmek olan 
ve cezalandırmaktansa engellemeyi öngören bu Model, hesap verme sorumluluğu ve saydamlığı 
sağlayarak kurumlan güçlendirir ve reformları somut hale getirir. 

ULUSLARARASI SAYDAMLIK ORGUTU ULUSAL GÜVENLİK SİSTEMİ (UGS) 

Sürdürülebilir 
Gelişme 

ULUSAL GÜVENİLİRLİK 

K A M U S A L B İL İNÇ 
T O P L U M S A L DEĞERLER 

ı' ' -•*".-" ,." • '<-*• - , "WV-*Î"» ?İ> 

ÜGS'yı yukarıdaki gibi bir tapınak, fconsepfinde arMt&Sâ 'îiBfeE,-
takınağın çatışım ayakta ratınafcfadfu*. 'Çfttamv$i»r?ridie Şttlûiran.:Ştor 
ve sürdürülebilir gelişmeyi temsil ermektedöVTap'ınağuı TsaSâŞŞS.-
temelleri üzerine inşa edilmiştir. Eğer bu teiEeüer,güçföyse üzer|erinde."j 
Öte yandan, kamuoyu duyarsız ya da toplumsal dçğerler tahrip İşkiajS!&, 
etkisiz kain*. - : _ ' ' • *'''^j&\â'' 
"Sütunlar" birbirlerinden bağımsızdır ve farklı göçlerde 'bÜaSforferT 
diğerlerine daha fazla yük biner. Eğer birden fazla "sütun" zayıflarsa, 
ağır yük çatıyı meyillendinr ve "yaşam kalitesi", "hukukun ûsîmılüğf 
yuvarlanıp düşer. Tüm bu görkemli yapı çöker ve sistemde kaosac^^^kaE . , ' ^ ^^^? 

Ülkeden ülkeye farklılıklar gösterse de bir toplumdaki en genel gec&r ''güyeoüirl 
belirlilmişür Bu "sütunlar" m her birinin yolsuzfukla--
düzeyde kamusal bilinç ve toplumsal değerlerle desteklenmeyeö 
yoktur. ._, , • . 

"Ulusal Güvenilirlik Sistemi" oluşturmanın en iyi mel 
Çatışmaları" dır. Atölye çalışmaları, konunun öznesinde 

H^M^^^^r^''^ *• 
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yolsuzluk kavramım tartışması, nedenlerini ye etkilerini ortaya koyması ve sistematik bir süreçte çözüm 
önerilerini tespit ederek bir "Eylem Planı" hazırlanmasıdır. Bu eylem planında her "sühın" un sorumlulukları 
belirlenir ve 12-18 aylık bir süre içersinde reformlar uygulamaya konulur. 

Bu yaklaşumn temelleri sanıldığı gibi kapitalist baü ülkelerinde ya da ekonomik destek sağlayan uluslararası 
kumluşlardadegll Uganda, Tan2anyagîbi az ^ 

4.3. YOLSUZLUKLARLA MÜCADELEYE YÖNELİK ÜLKE ÖRNEKLERİ 

4.3.1. HONGKONG 

1960'lı yılların sonlarında ve 1970'lerin başlannda Hong Kong'ta yolsuzluk problemi salgın 
bir hastalık haline gelmiştir. Hastanelerde tedavi gören hastaların bir battaniye ya da bir bardak su için 
görevlilere "çay parası" ödemeleri, ehliyet alabilmek için sınav komisyonundakilere "ücret" verilmesi, 
Sağlık müfettişlerine rüşvet ödenmesi durumunda hijyenik olmayan koşulların görülmemesi olağan 
olaylar haline gelmiştir. 

Hong Kong Polis teşkilatındaki yoğun skandallar, düşük maaşlı emniyet görevlilerinin 
arasında "mülti-milyoner polisler"in ortaya çıkması ve şikayetler üzerine Hong Kong Başsavcısı, 
Şubat 1974'te, hazırladığı bir dizi kanun ile birlikte yolsuzlukları soruşturacak güçlü bir kurum 
kurulmasını önerdi. Başsavcının önerileri üç kanunda hayat bulmuştur: 

• Rüşveti Önleme Kanunu 

• Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (ICAC) Kanunu 

• Yolsuzluk ve Yasadışı Suçlar Kanunu 

Polis Teşkilatındaki şebekenin dağıtılması birinci öncelikli konu olmuştur. Üç yıl içinde, ikisi 
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çok üst düzey olmak üzere 321 emniyet görevlisi emekliliğini istedi veya istifa etti. Eski Hong Kong 
polis teşkilatı müdürü Peter Godber emekliliğini yaşadığı İngiltere'den çok büyük uğraşlar sonucunda 
ülkeye getirildi ve kimse inanmadığı halde 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu durum, ICAC'ın halk 
nezdindeki güvenilirliğini inanılmaz ölçüde artırmıştır. 

Yolsuzluklarla mücadele ederken, ICAC Başkanı'nm çok defalar işittiği üç cümle 
bulunmaktadır: 

• Ya otobüse bin ( şirkete katıl, payını al) 

• Ya yanında koş ( şirkete katılmayabilirsin ancak karışma ) 

• Ancak önünde durma (gördüklerini ve duyduklarını rapor etme: yoksa otobüs çarpar, 
yaralanma veya ölüm olabilir) 

Polis teşkilatıyla ilgili şikayetler yüzde 45'ten yüzde 14'e düşerken ICAC'a yapılan isimli 
şikayetler de yüzde 35'ten yüzde 70'e çıkmıştır. İşadamları, ICAC'a duydukları güven sayesinde karşı 
karşıya kaldıkları yolsuzlukları ihbar etmede daha istekli hale gelmişlerdir. 

1995'te altı büyük ticaret odası ve ICAC bir araya gelerek, etik uygulamaları ve ticari 
yönetişimi teşvik etmek amacıyla, "Hong Kong Etik Geliştirme Merkezi"nin kurulmasına destek 
vermişlerdir. Bugün, Hong Kong'ta özel sektördeki yolsuzluk olaylanmn yüzde 10'u üst düzey şirket 
yöneticileri tarafından raporlanmaktadır. 

Sonuçta, FBI veri istihdam tekniklerini kullanan, dürüst yöneticiler atayan ve kararlı bir 
mücadele örneği gösteren HongKong polis teşkilatı, Asya ülkeleri arasında en etkin ve en az 
yolsuzlukla çalışan ve en yüksek maaşlardan birini alan polis teşkilatı olarak bilinmektedir. 

ICAC'ın bu kadar başarılı olmasının altında yatan nedenleri, sekiz başlık altında toplayabiliriz: 

a-) Bağımsızlık (örneğin, soruşturmalara kimsenin müdahale edememesi, ayrı bütçesinin 
bulunması), 

b-) Yeterli kaynak ve profesyonel personel (2001 bütçesi 100 milyon ABD Dolan, GSMH'mn 
yüzde 5'i, 1300 çalışan, hepsi sözleşmeli), 

c-) Güçlü yasal mücadele (örneğin, soruşturmalarda yüksek yetki,gizli kanıtlara dahi el 
koyabilme, telefon dinleyebilme), 

d-) Üç yönlü yaklaşım ( halkla ilişkiler birimi+operasyonlar birimi+yolsuzluğu önleme birimi) 

e-) Güçlü bir politik taahhüt ve hesap verme sorumluluğu, 

f-) Güçler aynlığı ( soruşturmalan ayn birim gözden geçirmeyi ayn birimin yapması) 

g-) Güçlü kamuoyu desteği ve 

h-) Güçlü halkla ilişkiler ( TV dizileri, seminerler, reklamlar, posterler, internet, yüzyüze 
iletişim). 

ÖRGÜT YAPISI 



Operasyonlar Birimi: Özel sektör de dahil yolsuzluk suçlarına ilişkin iddiaları toplar, 
değerlendirir ve soruşturur. Kurum bütçesinin yaklaşık yüzde 75'ini kullanır. 

Halkla İlişkiler Birimi: Televizyon programlan, televizyon dizileri, reklamlar, afişler yoluyla 
halkı yolsuzluk konusunda eğitir ve toplumsal destek sağlar. Bütçenin yaklaşık %18'ini kullanır. 

Yolsuzluğu Önleme Birimi: Yolsuzluğun nedenlerini araştırır, iş dünyasına seminerler 
düzenleyerek bilinç düzeyini artırır, yolsuzluk ihtimallerini azaltmak için kamu kurumlarıyla irtibat 
halindedir. Kurum bütçesinin yaklaşık yüzde 7'si bu birime tahsis edilmiştir. 

Yukarıda bahsedilen üç birim dışında bu birimleri destekleyen üç tane de Danışmanlık 
Komitesi mevcuttur: 

• Yolsuzluğun Önlenmesi Danışmanlık Komitesi 

• Halkla İlişkiler Danışmanlık Komitesi ve 

• Operasyonları Gözden Geçirme Danışmanlık Komitesi 

Bu komitelerin ana görevi, ICAC'ın faaliyetlerini gözden geçirmektir. Üyelerinin büyük 
çoğunluğu halktan seçilir. En önemli Danışmanlık Komitesi, "Operasyonları Gözden Geçirme 
Komitesi"dir. Yılda en az sekiz defa toplanarak, son yıl içinde yazılan soruşturma raporlanm inceler 
ve kanaatini belirtir. Yasa gereği, bu Komitenin raporu olmadan hiçbir dosya sonuçlanamaz. 

4.3.2. DANİMARKA 

Danimarka'da 2000 - 2002 yıllan arasında, resmi istatistiklere göre, 16 adet yolsuzluk vakası 
meydana gelmiştir. Bu yolsuzluk olaylanndan sadece bir tanesi önemli nitelikteydi ve olaya kansan 
şahıslar, başka ülke vatandaşı olduklanndan dolayı kovuşturma için ülkelerine gönderilmişlerdir. Bu 
nedenle, yetkililer, yolsuzluğu önemli bir sorun olarak görmemektedirler. 

Danimarka OECD'nin rüşvetle ilgili sözleşmesini 5 Eylül 2000'de, Avrupa Konseyi'nin Ceza 
Hukuku Sözleşmesini de 2 Ağustos 2000 tarihinde kabul etmiştir. Aynca, Avrupa Birliği üyesi olarak 
da bu konuyla ilgili diğer tüm uluslararası belgeleri onaylamıştır. 

Danimarka'da yolsuzlukla ilgili kurumların başında, Polis teşkilatı gelmektedir. Adalet 
Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren teşkilatın sekiz alt birimi bulunmaktadır. 

Adalet Bakanlığıyla ilişkili diğer bir birim de Kamu Savcılık Kurumu'dur. Kurum, savcılann 
yaptıklan işlerin gözetiminden de sorumludur. 1973 yılında Kurum bünyesinde "Önemli Ekonomik 
Suçlarla İlgili Kamu Savcılığı Ofisi" kurulmuştur. Bu Ofis. sahtecilik, yolsuzluk, zimmet, emniyeti 
suiistimal, vergi suçlan, şantaj, tefecilik ve içerden bilgi sızdırma konulanyla ilgili faaliyetlerde 
bulunmaktadır. Ofiste, 25 savcı, 50'ye yakın polis müfettişi görev yapmaktadır. 

Danimarka'da, tüm suçlar yerel mahkemeler sisteminde yargılanmaktadır. Yolsuzluk 
suçlanyla ilgili davalann görüşüldüğü ayrı mahkemeler bulunmamaktadır. 

Parlamento ve kamu yönetimiyle vatandaşlar arasında kendisine yer verilen Ombudsman, 
Parlamento tarafından seçilir. Parlamentoya yıllık raporlar sunar, ancak işlevlerini yerine getirirken 
parlamentodan bağımsızdır. Yarısı avukatlardan oluşan 60 personeli bulunmaktadır. Ombudsman, 
yargı dışındaki tüm kamu kurumlarına yönelik şikayetlerle ilgilenir. Şikayetlerin iletilmesinde, 
herhangi bir koşul bulunmamaktadır, ancak isimsiz şikayetler işleme konulmamaktadır. Kamu 
görevlileri, Ombudsman'ın talep ettiği her türlü bilgi ve belgeyi vermekle mükelleftirler. 1999 yılında 

74 



3423 şikayetin 900'ü araştırılmaya değer bulunmuş ve 118 tanesinde vatandaşların şikayeti haklı 
görülmüştür. İlginçtir ki, 1970'lerden beri Ombudsman'a yolsuzlukla ilgili hiç şikayet gelmemiştir. 

Denetim görevi, Sayıştay ve "Parlamento Kamu Hesaplan Komitesi" tarafından yerine 
getirilmektedir. Sayıştay'ın 260 personeli bulunmaktadır ve 620'ye yakın kamu kuruluşu ve kamu 
şirketini denetlemektedir. Sayıştay'ın tüm bilgi ve belgelere erişim hakkı bulunmaktadır. 

1849 yılında Anayasa hükmüyle kurulan "Parlamento Kamu Hesaplan Komites," son halini 
1976 yılında almıştır. Altı parlamento üyesinden oluşan Komite, Sayıştay raporlannı baz alarak, 
merkezi hükümetin hesaplanmn doğruluğunu ve işlemlerin bütçeye uygunluğunu gözden geçirir. 
Komite, Sayıştay raporlanna kendi görüşlerini de ilave ederek Parlamentoya ve Bakanlıklara sunar. 
Bakanlar, 4 ay içersinde raporda belirtilen hususlara cevap verirler. "Bakanlann Sorumluluğu 
Kanunu"na göre, kamu fonlannın yasadışı kullanımı söz konusu olduğunda Bakanlar cezai 
kovuşturmaya uğrayabilirler. Aynca, denetim faaliyetleriyle ilgili tüm dokümanlar kamuoyunun 
bilgisine açıktır. 

Danimarka'nın göreceli olarak küçük bir ülke olması, ortak paylaşılan kurallann ve değerlerin 
bir devlet politikası gereği saydamlıkla bütünleşmesi ve yüksek demokrasi kültürü, yolsuzluğa engel 
olan bir mekanizma yaratmaktadır. Hem merkezi ve hem de yerel düzeyde "muhtemel" yolsuzluğa 
karşı yasal sistem son derece etkin ve herkesin anlayabileceği kadar sadedir. Herhangi bir resmi 
yolsuzlukla mücadele politikası veya programı olmayan, yolsuzluğun soruşturulmasını "klasik 
kurumlar" olarak adlandırabileceğimiz polis teşkilatı ve savcılık müesseselerine bırakan 
Danimarka'da, yolsuzluğun bir problem olmadığı, sadece resmi görevliler tarafından değil tüm 
vatandaşlarca da kabul edilmektedir. 

4.3.3. FRANSA 

Fransa'da yolsuzlukla mücadele politikaları, 1980'li yıllarda yolsuzlukla ilgili çeşitli 
skandallar ve siyasi partilerin finansmanına bağlı önemli sorunlardan beslenmiştir. Bu politikalann ilk 
sonucu, bir yandan yolsuzluğun önlenmesini geliştirmeyi, diğer yandan ekonomik hayat ve siyasi 
mekanizmaların saydamlığını sağlamayı amaçlayan 29 Ocak 1993 tarih ve 93-123 sayılı Kanunda 
yansımıştır. Bununla birlikte, Fransa'nın 1980'li yıllardaki yolsuzlukla mücadelesi sadece ceza 
hukukuna ve denetim kuruluşlarının varlığına dayanan cezai ve önleyici yaklaşımlarla sınırlı 
kalmamıştır. Yolsuzlukla mücadele alanındaki resmi-gayri resmi, klasik ya da yenilikçi önlemleri 
içeren güncel çok çeşitli yolsuzlukla mücadele mekanizmalannın başlıcalan aşağıda sıralanmıştır: 

• Ulusal (Bakanlıklann Teftiş Kurullan) ve yerel düzeylerde (Valilik çevresinde il birimleri) 
idari denetimler 

• Kamu gelirleri konusunda mali mahkemelerin (Sayıştay ve Bölgesel Sayıştay Daireleri) 
denetimleri 

• Hesap uzmanlarının işletmeler bünyesindeki denetimleri 

• Siyasi partilerin seçim kampanyalannın hukuka uygunluğunu izlemekle görevli "Seçim 
Kampanyası Hesapları Komisyonu", bazı seçilmişlerin mal beyanlannı kaydetmekle 
görevli "Siyasi Hayatın Mali Saydamlığı Komisyonu " ve devlet memurlanmn özel sektöre 
geçişleri hakkında görüş vermekle görevli "Deontoloji Komisyonu " gibi kamusal hayatta 
saydamlık ve hukuka uygunluğu garanti etmeyi amaçlayan spesifik kurumların kurulması 

• Ceza Kanunu ve diğer kanunlarda (Ticaret, İş, Seçim) çeşitli yolsuzluk biçimlerini 
cezalandıran ve bazen tüzel kişilerin sorumluluğunu öngören karmaşık ve ayrıntılı bir 
mevzuat 

• İdarenin haberdar olduğu suçlan Ceza Usul Kanununun 40'mcı maddesi uyannca, 
savcılıklara ihbar mecburiyeti 
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• Asliye Mahkemelerinin ekonomik ve mali dairelerinde çok disiplinli metotlar uygulayan 
uzman adli makamlar 

• Biri Bakanlıklar arası üç uzman birimin varlığı; "Yolsuzluğun Önlenmesi Merkez Birimi, 
Kamu ihaleleri ve Kamu Hizmetlerinin Devri Sözleşmeleri Hakkında Araştırma Birimi ve 
Mali Suçlarla Mücadele Kuruluşu (TRACFIN)" 

Fransa'ya özgü bir kuruluş olun "Yolsuzluğun Önlenmesi Merkezi Birimi," 1993 yılında 
Pierre Beregovay'm Başbakanlığı sırasında ve kamuoyunu uzun süre meşgul eden, yolsuzluk 
olaylanmn, özellikle Urba davasımn ardından oluşturulmuştur. Birim, Adalet Bakanlığı bünyesinde 
yer almakta olup üç temel misyona sahiptir. Bunlar, ilk olarak mekanizmalarını daha iyi tamyabilmek 
için yolsuzluğa ilişkin bilgileri bir merkezde toplamak; ikinci olarak, talep eden idari makamlara, 
seçilmişlere ve adli mercilere görüş vermek; üçüncü olarak da, rüşvet olayları üzerine açıklamada 
bulunmak isteyen tüm kişi, kuruluş ya da derneklerden gelecek yolsuzluk olayları hakkındaki ihbarları 
değerlendirmektir. 

Birime bir dosya ulaştığında, değerlendirme yapılır ve ciddi yolsuzluk şüphesi görülürse, 
dosya ivedi olarak Savcılığa iletilir. İhbarların doğrudan savcılık ya da polise yapılması da mümkün 
olmakla birlikte, kişiler isimleri ifşa olmadığından ve dosya daha ciddiyetle ele alındığından bu birime 
başvurmayı tercih etmektedirler. Birimin ağırlıklı rolü, araştırmalara yardımcı olmaktır. Birim, 
mekanizmaları tanıması sayesinde soruşturmacılara nerede ve neyi araştırmaları gerektiği hakkında 
bilgi verebilmektedir. Ayrıca, görevlilerin duyarlı hale getirilmesi için staj programlan düzenlemekte 
ve iç kontrol sistemleri gerçekleştirme konusunda, talepte bulunan kamu kuruluşlanna yardımcı 
olmaktadır. Soruşturma yapma yetkisi bulunmamaktadır. Bakanlıklar arası oluşu ve diğer ilgili 
idarelerle bağlantılan, dosyalan değerlendirmesine ve işleri ilerletmesine imkan sağlamaktadır. 

4.3.4. ALMANYA 

1990'lı yıllann başından itibaren yolsuzluğa ve yolsuzlukla mücadeleye karşı Almanya'da 
gittikçe artan bir ilgi ve bilinçlenme söz konusudur. Son dönemde, yolsuzlukla mücadele amacıyla bir 
dizi yasal, kurumsal ve yönetsel önlemler alınmıştır. 1997 yılında kabul edilen "Yolsuzlukla Mücadele 
Kanunu" ve "Kamu Hizmetleri Kanununda Değişiklikler Yapan Kanun" ve 1998 tarihli "Federal 
Yönetimde Yolsuzluğun Engellenmesine Yönelik Federal Hükümet Direktifleri" bunlardan bazdandır. 
Ayrıca, OECD'nin rüşvetle ilgili sözleşmesi de Eylül 1998'de imzalanmıştır. 

17 Haziran 1998'de kabul edilen "Federal Yönetimde Yolsuzluğun Engellenmesine Yönelik 
Federal Hükümet Direktifleri," yolsuzlukla mücadele ederken, kurumlann göz önünde bulundurmalan 
gereken 17 ilkeyi belirtmektedir. İlkeler, hem klasik ( örneğin, riskli alanlann belirlenmesi, karar alma 
sürecinde saydamlık, yolsuzluk olaylannda nasıl davranılacağma ilişkin kurallar, yolsuzluktan şüphe 
edildiği durumlarda kurumlann en üst yetkilisinin savcılık müessesesine bilgi vermesi) ve hem de 
orijinal (örneğin, daha önce yolsuzluk olaylanna kanşmış olan kişilerle irtibata geçme, yolsuzluk 
eğitiminin etkinliğinin ölçülmesi) öneriler getirmektedir. 

Almanya'da, yolsuzluk olaylanmn en çok görüldüğü sektörler inşaat ve sağlık sektörleridir. 
Bununla birlikte zaman zaman politik alanda, özellikle de partilerin finansmanıyla ilgili, ciddi sorunlar 
ortaya çıkmaktadır. 1994 yılında mahkemelere intikal eden yolsuzluk dosyalannın sayısı 258 iken bu 
rakam 1999'da 1034'e yükselmiştir. Bazı yetkililer, bu artışı, "son yıllarda yolsuzluğa karşı 
hassasiyetin artması ve uygun tedbirlerin alınması ortaya çıkan yolsuzluk olaylanmn sayışım da 
artırmaktadır" görüşüyle açıklamaktadır. 

1951 yılında bugünkü halini alan Federal Polis Teşkilatına, yolsuzlukla mücadelede önemli 
sorumluluklar verilmiştir. Polis Teşkilatı bünyesinde analitik ve stratejik çalışmalar yapan ayn bir 
yolsuzlukla mücadele birimi mevcuttur. 
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Yolsuzlukla mücadelede, savcılar da önemli rol oynamaktadır. Adalet Bakanlığı bünyesinde 
çalışan savcılar, soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumludurlar. Savcılar, yolsuzluk 
vakalanyla ilgili ilk bilgileri Polis Teşkilatı'ndan alırlar. Yolsuzluk alanında çalışan savcılar, ekonomi 
ve muhasebe konularında eğitime tabi tutulurlar. 

1960'ların başında, Savunma Bakanlığı bünyesinde, Bakanlıkla ilgili yolsuzluk olaylarım 
soruşturmak amacıyla ayrı bir birim kurulmuştur. Onbeş müfettişi bulunan birimin temel 
görevlerinden birisi de, Silahlı Kuvvetler personelinin karıştığı yolsuzluk olaylarında, Kamu Savcılık 
Kurumu'na özel dokümanları ve değerlendirmeleri ulaştırarak destek olmaktır. Tüm askeri personel, 
yolsuzlukla ilgili kuşkularını bu birime bildirmekle yükümlüdür. 1999 yılında birim 100'e yakın 
soruşturma yapmıştır ve bunların 40'ı yolsuzlukla ilgidir. 

Almanya'da medya ve hükümet dışı örgütler, yolsuzlukla mücadelede etkin bir rol 
oynamaktadırlar. Uluslararası Saydamlık Örgütü'nün merkezi Berlin şehrindedir. Örgüt, özellikle 
konuyla ilgili gelişmelerde ve düzenlemelerde aktif katkılar sağlamakta ve aym zamanda baskı unsuru 
oluşturmaktadır. 
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• Zimbabwe, "Bilgiye Erişim ve Kişisel Gizliliklerin Korunması Kanunu", 2002 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE ALANINDA TÜRKİYE DENEYİMİ 

5.1. ULUSAL MEVZUAT 

Yürürlükteki yasalarımızın bir kısmında doğrudan veya dolaylı olarak "yolsuzluk" kapsamında 
sayılan suçlara ilişkin hükümler ve yaptırımlar bulunmakla birlikte, "yolsuzluk" tanımının 
yapılmamış olması, ulusal mevzuatımız açısından en önemli eksiklik olarak değerlendirilebilir. 

Buna bağlı olarak, yolsuzluk suçlarının tanımlanması ve sınıflandırmasının yapılması da 
öncelikli bir gereksinimdir. 

Mevzuatımızda, doğrudan veya dolaylı olarak yolsuzlukla mücadeleye ilişkin hükümler içeren 
yasalar, aşağıda sıralanmıştır: 

765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 3628 sayılı "Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve 
Yolsuzlukla Mücadele Kanunu," 1156 sayılı "Kanuna Mugayir Tahakkuk ve Tediye Muamelatını 
İhbar Edenlere İkramiye İtasına Dair Kanun," 2531 sayılı "Kamu Görevlerinden Ayrılanların 
Yapamayacaklan İşler Hakkında Kanun," 3069 sayılı "Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile 
Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun," 237 sayılı "Taşıt Kanunu", 4483 sayılı "Memurlar ve Diğer 
Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun," 3071 sayılı "Dilekçe Hakkımn Kullanılmasına 
Dair Kanun," 4208 sayılı "Karaparanm Aklanmasının Önlenmesine, 2313 sayılı "Uyuşturucu 
Maddelerinin Murakabesi Hakkında Kanunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 sayılı 
Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun," 4422 sayılı "Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu," 2499 
sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu," 1050 sayılı "Muhasebe-i Umumiye Kanunu," 4734 sayılı "Kamu 
İhale Kanunu", 4735 sayılı "Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu," 1918 sayılı "Kaçakçılığın Men ve 
Takibi Hakkında Kanun," 4389 sayılı "Bankalar Kanunu" ve 213 sayılı "Vergi Usul Kanunu." 

Bunlardan başlıcalan aşağıda kısaca açıklanmıştır. 

5.1.1. TÜRK CEZA KANUNU 
Bu raporda konu edilen yolsuzluklardan, cezai sorumluluğu gerektirenlerin büyük bir 

çoğunluğu, Türk Ceza Kanununun üçüncü bölümündeki "Devlet İdaresine Karşı İşlenen Cürümler" ve 
aynı Kanunun altıncı bölümündeki "Ammenin İtimadına Karşı İşlenen Cürümler" başlıkları altında 
düzenlenen suçlan ilgilendirmektedir. 

Kamu idaresine karşı işlenen ve kamu hizmetlerini bozucu nitelikte olan suçlar 
TCK'nda; zimmet (madde 202-208), irtikâp (madde 211-227), rüşvet (madde 211-227), 
memuriyet nüfuzunu kötüye kullanma (madde 228-240), din hizmetlilerinin görevlerini kötüye 
kullanmalan (madde 241-242), memurlar tarafından fertlere karşı kötü muamele (madde 243-251), 
hükümet, memuriyet unvan ve şerefinin gasbı (madde 252-253), Hükümete karşı şiddet veya 
mukavemet (madde 254-265), resmi sıfatı olanlara karşı cürümler (madde 266-273), mühür sökme ve 
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hükümetin-muhafazasındaki eşyayı çalma (madde 274-277), nüfuz ticareti (madde 278), başlıkları 
altında sayılmıştır. 

Kamu itimadına karşı cürümler, geniş anlamda sahtecilik suçlandır. Bunlar arasında; 
paralarda, kıymetli kağıtlarda veya damgalarda sahtecilik (madde 316-338), evrakta sahtecilik 
(madde 339-349), hüviyet cüzdanı, pasaport, ruhsatname ve beyannamelerde sahtecilik (madde 
350-357), ticarete sanayie ve ihaleye fesat karıştırmak (madde 358-368) bu konuda tanımlanan 
suçların başlıcalandır. 

Adli istatistiklere göre, zimmet, görevi ihmal, görevi suiistimal ve evrakta sahtekarlık suçlan, 
daha yaygın olarak işlenen suç türleridir. Ancak kamu oyundaki yaygın kanı, rüşvetin daha ağırlıklı 
olduğu yönündedir. Yapılan kamuoyu araştırmalan da bu konuyu doğruladığına göre, rüşvetin ortaya 
çıkartılmasına ilişkin önlemler üzerinde yoğunlaşma gereğini ortaya çıkmaktadır. 

5.1.2. MUHBİR İKRAMİYESİNE DAİR HÜKÜMLER 

25 Haziran 1927 tarihli ve 1156 sayılı "Kanuna Mugayir Tahakkuk ve Tediye Muamelatını 
ihbar Edenlere İkramiye itasına Dair Kanun"un 1 inci maddesinde, usulüne uygun tahakkuk ettirilerek 
ödenen veya tediye emrine bağlanarak, ödenmesi gereken hale gelen bir masrafın kanunen istirdadı 
veya verilmemesi gerektiğini ihbar edenlere, ihbarlannm doğru çıkması halinde istirdat veya tevkif 
olunacak meblağın yüzde yirmisine kadar miktann ikramiye olarak verilmesi öngörülmüştür. 

Diğer taraftan, 1615 sayılı Gümrük Kanunu'nun 161 nci maddesinde, gümrük işlemlerinde 
muayene ve tahlilden önce cezayı gerektiren durumun meydana çıkanlmasma hizmet eden muhbirler 
ile cezayı gerektiren durumu muayene, tahlil, denetleme veya inceleme ile meydana çıkaranlara 
ilgililerden tahsil edilen cezalardan pay verileceği belirtilmiştir. 

"Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun"un 60 ncı maddesi uyannca, kaçağı haber 
verenler ile tutanlara, söz konusu mal değerinin yüzde ellisi yan yanya ödenmektedir. 

Yolsuzluklann ortaya çıkanlmasında başvurulabilecek en önemli araçlardan biri olan muhbir 
ikramiyesine ilişkin olarak mevzuatımızda yer alan hükümler, yukanda sayılanlardan oluşmaktadır. 
Bunlardan son ikisi halen uygulanmakta; ilgili mevzuatı yürürlükte olduğu halde, yasalara aykın 
tahakkuk ve tediyelere ilişkin ikramiye ödenmesine ise, uygulamada rastlanmamaktadır. 

5.1.3. KAMU GÖREVİNDEN AYRILANLARIN YAPAMAYACAKLARI İŞLER HAKKINDA 
KANUN 

2 Ekim 1981 tarih ve 2531 sayılı "Kamu Görevlerinden Aynlanlann Yapamayacaklan İşler 
Hakkında Kanun" gereğince; genel bütçeye dahil daire, kurum ve kuruluşlar ile katma bütçeli 
idarelerde, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunla veya kanunlann verdiği yetkiye 
dayanılarak kurulan fonlarda, belediyelerde, özel idarelerde, 12 mart 1964 gün ve 468 sayılı Kanun 
kapsamına giren kuruluşlarda, sermayesinin yarısından fazlası ayrı ayrı veya birlikte Hazinece veya 
yukanda daire, idare, kurum ve kuruluşlarca karşılanan yerlerde aylık, ücret veya ödenek almak 
suretiyle görev yapanların, her ne sebeple olursa olsun görevden ayrıldıktan sonra üç yıl süre ile, 
ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde hizmetinde bulunduklan daire, idare kurum ve kuruluştaki 
görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş 
almalan, taahhüde girmeleri, komisyonculuk ve temsilcilik yapmalan yasaklanmıştır. 

5.1.4. MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE 
KANUNU 
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Bu Kanun, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele amacıyla, mal bildiriminde bulunmasına ilişkin usul 
ve esaslar ile buna ilişkin suçlara ve bazı suçlara dair soruşturma ve uygulama usulünü 
düzenlemektedir. 

Kanun, toplumumuzda, özellikle son dönemde artış gösteren yolsuzluk olgusuna karşı bir 
tepki olarak yasalaşmıştır. Bu nedenle, geniş kesimlere mal bildirimi verme ve mal edinmelerinin 
kanuna ve genel ahlaka uygunluğunu ispat yükümlülüğü getirmiştir. Bunun yam sıra, daha önce 
yürürlükte olan 1609 sayılı "Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar ve Şerikleri Hakkında Takip ve 
Muhakeme Usulüne Dair Kanun" yürürlükten kaldırılarak, bu kanun kapsamındaki suçların takip 
usulleri de 3628 sayılı Kanunla yemden düzenlenmiştir. 

5.1.5. ULUSLARARASI TİCARİ İŞLEMLERDE YABANCI KAMU GÖREVLİLERİNE 
RÜŞVET VERİLMESİNİN ÖNLENMESİ İÇİN BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN 

Türkiye'nin 1 Şubat 2003 tarihinde onayladığı Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu 
Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesine dair OECD sözleşmesine uyum sağlanması için iç 
mevzuatımızda değişiklik yapılması ihtiyacı doğmuş ve amlan sözleşmenin onaylanmasmdan önce 
2.1.2003 gün ve 4782 sayılı Kanunla Türk Ceza Kanununun 4, 211 ve 220 nci maddeleri ile Devlet 
İhale Kanunu ve 4208 sayılı Kanunda gerekli değişiklikler yapılmıştır. 

1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer 
alan "bu Kanunun" ibaresinden sonra gelmek üzere "211 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 213," 
ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bunlar hakkında yabancı bir ülkede daha önce hüküm verilmiş olsa bile, Adalet 
Bakanının talebi üzerine Türkiye'de yeniden yargılama yapılır. Ancak, fiil yabancı 
paraların taklidine veya 211 inci maddenin üçüncü fıkrası ile 213 üncü maddenin 
uygulanmasına ilişkin olduğu takdirde yabancı ülkede daha önce hüküm verilmiş ise 
Türkiye'de kovuşturma yapılmaz. 

Türk Ceza Kanununun 211 inci maddesine aşağıdaki fıkra üçüncü fıkra olarak eklenmiştir: 

Yabancı bir ülkede seçilmiş veya atanmış olan, yasama veya idarî veya adlî bir görevi 
yürüten kamu kurum veya kuruluşlarının memur veya görevlilerine veya aynı ülkede 
uluslararası nitelikte görevleri yerine getirenlere, uluslararası ticari işlemler nedeniyle, bir 
işin yapılması veya yapılmaması veya haksız bir menfaatin elde edilmesi veya muhafazası 
amacıyla, doğrudan veya dolaylı olarak birinci fıkranın öngördüğü menfaatlerin teklif veya 
vaat edilmesi veya verilmesi de rüşvet sayılır. 

Türk Ceza Kanunu'nun mülga 220 nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
Bu Fasılda yer alan rüşvet verme suçlan, tüzel kişilerin yetkili temsilcileri tarafından 
işlendiğinde, bunlar cezalandırılmakla beraber tüzel kişi hakkında da suçla elde 
edilen menfaatin iki katından üç katına kadar ağır para cezasına hükmolunur. 

8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 85 inci maddesinin dördüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Üçüncü Babının Üçüncü Faslında yer alan 
rüşvet verme suçu ile 339, 340 ve 342 nci maddelerine göre, bu Kanun 
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kapsamındaki suçlar nedeniyle haklarında tekerrür hükümleri uygulananlar, 
mesleklerini icradan men olunurlar ve herhangi bir ad altında müteahhitlik 
yapamazlar. 

5.2. EYLEM PLANLARI 

5.2.1. TÜRKİYE'DE SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE KAMUDA ETKİN YÖNETİMİN 
GELİŞTİRİLMESİ EYLEM PLANI 

Yolsuzlukla mücadelenin ve etkin yönetimin geliştirilebilmesi amacıyla, 12. 02. 2001 ve 16. 
05. 2001 tarihli Başbakanlık Makamı Onaylarıyla, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hazine 
Müsteşarlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı Mali Suçlan Araştırma Kurulu 
Başkanlığı temsilcilerinin bulunduğu bir Yönlendirme Komitesi ve bu Komiteye yardımcı olmak 
üzere bir çalışma Grubu oluşturulmuştur. 

Etkin yönetimin ve yolsuzlukla mücadelenin geliştirilmesi projesinde, bilimsel araçlardan 
yararlanılması amaç edinilmiş, bu nedenle, ilk olarak bir sivil toplum kuruluşu olan TESEV'in Kasım 
2000'de yaptırdığı hane halkı anketi sonuçlarından yararlanılmıştır. 

Etkin yönetimin sağlanması ve yolsuzlukla mücadele çalışmasında muhtemel yolsuzluk 
alanlarının belirlenmesi ve diğer kuruluşların bu konudaki katkı ve birikimlerinden yararlanmayı 
amaçlayan 09. 07. 2001 tarih ve 2001/38 sayılı Başbakanlık Genelgesi çıkarılmış, bütün kamu kurum 
ve kuruluşlannın kendi görev alanlanna giren konularda etkin yönetim ve yolsuzlukla mücadele 
bağlamında önerileri alınmaya çalışılmıştır. Bu Genelge çerçevesinde elde edilen sonuçlar 
değerlendirilmiş ve stratejinin oluşturulmasında kamu kurumlannın yönetici ve teknik düzeydeki 
personelin soruna nasıl baktıklan dikkate alınmıştır. 

Aynca, 12-13.07.2001 tarihleri arasında, Dünya Bankası uzmanlarının da katılımıyla çalışma 
grubu oluşturulmuştur. Bu çalışmada, Dünya Bankası'nın uluslararası deneyimiyle birlikte konuyla 
ilgili kuruluşlardan yaklaşık 30 kişinin (Gümrük Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri 
Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) konuya ilişkin 
görüş ve katkılanndan yararlanılmıştır. 

Yönlendirme Komitesi ve Çalışma Grubu olarak hem Türkiye'de Saydamlığın Artınlması ve 
Kamuda Etkin Yönetimin Geliştirilmesi Stratejisi'ni oluşturmak, hem de bu sürece aktif katılımlanm 
sağlamak amacıyla meslek odalan temsilcileri, basm-yayın kuruluşlan temsilcileri, sivil toplum 
örgütleri, KOBİ yetkilileri, öğretim üyeleri ve kamu yöneticileri ile çeşitli toplantılar yapılmış ve 
konuya ilişkin görüşleri alınmıştır: Bunun dışında bazı meslek odalannın (TOBB, ATO, ASO vd.) 
sivil toplum kuruluşlannın gönderdiği raporlar ve diğer çalışmalar, stratejinin oluşturulmasında büyük 
katkı sağlamıştır. 

Türkiye'de saydamlığın artınlması ve kamuda etkin yönetimin geliştirilmesine yönelik olarak 
21 Eylül 2001 tarihinde geniş katılımlı bir uluslar arası konferans düzenlenmiş ve konferanstan elde 
edilen sonuçlardan da yararlanılmıştır. 
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Bakanlar Kurulunun 12.1.2002 tarih ve 2002/3 sayılı prensip karan ile yolsuzlukla 
mücadeleye ilişkin esaslı unsurlan da kapsayan toplam 22 maddelik bir eylem planının uygulanmaya 
konulması kabul edilmiştir. 

Hazırlanan "Türkiye'de Saydamlığın Artınlması ve Kamuda Etkin Yönetimin Geliştirilmesi 
Eylem Planı"nın temel amaçlan aşağıdaki şekilde sıralanabilir. 

• Kamu hizmetlerinin sunumunda yaşanan problemlerin etkin yönetim bağlamında aşağıya 
indirilmesi ve böylece Türkiye'de en fazla şikayet edilen ve vatandaşlann haksız işlemlerle 
sıklıkla yüzyüze kaldıklan bazı çok önemli kamu hizmetlerinden (örneğin, imar işlemleri, 
yatınm teşvikleri ve şirket tescilleri) başlayarak topyekün bir kamu hizmet sunum standartları 
ve sürelerinin, sorumlu olacak görevlilerin ve birimler bazında ivedilikle belirlenmesi yoluyla, 
kamu görevlerinin işlemlerle ilgili takdir haklannın kesinlikle objektif kriterlere bağlanması, 

• Haklı bir talebin karşılanması için, aracı bulma veya ödeme yapma endişesinin kesinlikle 
kaldınlması, 

• Rüşvet veya benzeri menfaat karşılığında haksız olan taleplerin karşılanmasına meydan 
verilmemesi için, caydıncı disiplin ve cezai yaptınmlann uygulanmasında etkinliğin 
sağlanması, 

• Yönetimi, yönetimin koyduğu objektif kurallara göre hem hiyerarşik olarak içten, hem de 
vergi ödeyenler açısından dıştan denetleyen ve sorgulayan çağdaş bir kamu yönetimine 
geçilmesi, 

• Aşın düzenleyici işlem yükünün de yolsuzluğa yol açtığı gerçeğinden hareketle, yatınm ve 
özel teşebbüsün üzerindeki idari işlemlerin sayısının azaltılması. Yatınmcı sermaye önündeki 
engellerin de yukanda açıklanan standart hizmet sunum suretiyle eşgüdümlü hale getirilmesi 
ve işlemlerin mümkünse tek merkezden yürütülmesinin sağlanması ve 

• Kamuya ve siyasal sisteme duyulan güvenin güçlendirilmesi. 

5.2.2. TÜRKİYE CUMHURİYETİ 58 NCI HÜKÜMET ACİL EYLEM PLANI 

58 nci Hükümetin Başbakanı Sayın Abdullah Gül'ün ifadesi ile, Acil Eylem Planı; "...siyaset, 
bürokrasi ve ilgili kesimlerce takip edilecek kilometre taşlannın belirlendiği bir yol haritasıdır. 
AEP'nin gerçekleştirilebilir bir metin olmasına dikkat edilmiş, uygulamalar takvime bağlanmış ve 
sorumlu kuruluşlar belirlenmiştir. AEP özünü ve ruhunu kaybetmeden uygulama sürecinde ortaya 
çıkan ihtiyaçlara göre güncellenebilecek dinamik bir metindir." 

Eylem Planının 5 inci maddesinin I/d bendi "Yolsuzlukla Mücadele"ye ayrılmış ve aşağıda 
belirtilen taahhütlerde bulunulmuştur: 

a-)Yolsuzluklar Hakkında Ceza Hukuku Sözleşmesi ile Yolsuzluklar Hakkında Medeni Hukuk 
sözleşmesi onaylanacaktır. 

b-)Yolsuzluk ve usulsüzlük konusunda cezalar caydırıcı hale getirilecektir. 

c-) Görevden ayrıldıktan sonra yapılamayacak işlerle ilgili alanlar genişletilecek ve etkin bir 

şekilde uygulanacaktır. 

d-) Siyasetin finansmanı saydam hale getirilecektir. 

e-) Mevzuatımızdaki sır kavramı yeniden belirlenecektir. 
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f-) Yolsuzluk konusunda hükümet-kamu yönetimi—yargı-medya-sivil toplum diyalogu 

geliştirilecektir. 

g-) Kanun gerekçelerinde kanunun getireceği fayda ve maliyetler yer alacaktır. 

YOLSUZLUKLA MÜCADELE 
(58 inci Hükümet Acil Eylem Planından alınmıştır) 

KYR-39 Yolsuzluklar Hakkında Dışişleri 
Ceza Hukuku Sözleşmesi Bakanlığı 
ile Yolsuzluklar Hakkında 
Medeni Hukuk Sözleşmesi 
onaylanacak 

3 ay 

KYR-40 Yolsuzluk ve usulsüz lukjAdalet 
konusunda 
caydırıcı hale getirilecek 

cezalar Bakanlığı 
TCK ve diğeı 
ceza mevzu 
atında 
değişiklik 

Yolsuzluk ve usulsüzlük 3-6 ay 
yapanlara verilecek cezalat 
caydırıcı niteliğe 
kavuşturulacaktır. 

K.YR-41 Görevden ayrıldıktan sonra Adalet 
yapılamayacak işlerle ilgili Bakanlığ 
alanlar genişletilecek ve 
etkin bir şekilde 
uygulanacak 

Kanun 
değişikliği 

toplumun 6-12 ay Yolsuzlukların 
kirlenmesinde katkısı olan 
kamu gücünün görevden 
ayrıldıktan sonra da 
kullanımının önüne geçilmesi 
için bu uygulama şeffaf hale 
getirilecek ve etkin 
uygulanması sağlanacaktır. 

KYR-42 Siyasetin finansmanı şeffaf Adalet Siyasi Partiler 
hale getirilecek Bakanlığı 

Siyasi Partiler 
Kanununda 
değişiklik 

Siyasi partilerin de görüşlerilö—12 ay 
alınarak, geniş bir mutabakat 
içerisinde siyasi partilerin 
finansman kaynaklan 
limitleri açık bir şekilde 
belirlenecek, bunlara 
uymayanlar için müeyyideler 
ağırlaştınlacaktır. 

Mevzuatımızdaki 
kavramı 
belirlenecek 

Adalet 
yeniden Bakanlığı 

İçişleri Bakanlığı Mevzuat 
değişikliği 

farklı Mevzuatımızda 
kanunlarda geçen ticari 
bankacılık sırrı, askeri 
mahremiyet, gizli, gizlilik gibi 
kavramların kurum bazında 
yeniden tanımlanmasına imkan 
veren ve -ulusal güvenlik hariç-
gizliliği teşvik eden tüm 
unsurları inceleyecek uzmanlık 
raporu doğrultusunda mevzuat 
değişikliği yapılacaktır. 

6-12 ay 

konusunda Başbakan Yolsuzluk 
hükümet-kamu yönetimi-
yargı-medya-sivil toplum 
diyalogu geliştirilecek 

- Kamu Kuruluş
ları 

Medya 

- Sivil Top. 

Örgütleri 

- Toplantılar 

- Raporlar 

- Kampanya 

Yolsuzlukla mücadelenin Sürekli 
siyaset ile toplum işbirliğini 
gerektirdiği düşüncesinden 
hareketle, toplum genelinde 
yolsuzluğa karşı bir mücadele 
başlatma çabası içinde ilgili tüm 
taraflarla işbirliği yapılacaktır. 
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KYR-45 gerekçelerinde Başbakanlık Kanun 
kanunun getireceği fayd; 
ve maliyetler yer alacak 

Tüm kamu kurum 
ve kuruluşları 

Kanun 
değişikli; 

Meclise sunulan kanun tasan ve Sürekli 
tekliflerinin gerekçelerinde, 
kanunun sağlayacağı fayda ve 
getireceği maliyetleri dikkate 
alınarak düzenleme 
yapılacaktır. Bu çerçevede, 
genel gerekçeler kanunlarla 
birlikte Resmi Gazetede 
yayınlanacaktır. 

5.3. YOLSUZLUK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE 
SUNULMUŞ KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ, 1923-2003 

KONUSUNDA TBMM'YE 

Yukarıda, 5.1. bölümünde özetlenen Yolsuzluk ve Yolsuzlukla Mücadele konusundaki ulusal 
mevzuatımız dışmda, TBMM'ye sunulan, ancak kanunlaşma olanağı bulunmayan veya bu rapor 
yazıldığı tarihte komisyonlarda görüşülmekte olan kanun tasarı ve teklifleri, aşağıdaki tabloda 
sunulmuştur. 

Tablodan da görüleceği gibi, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarından itibaren, gerek hükümetler 
gerekse milletvekilleri yolsuzlukla ve yolsuzlukla ilgili alanların kanun gücüyle tammlanması ve 
önlenmesi yanında, bu konuda kamu kaynaklarının ve kişilerin korunmasıyla ilgili çok sayıda öneriyi 
TBMM gündemine getirmişlerdir. 

Bu öneriler arasında kamu görevlilerinin mal beyam, memurların yargılanması, rüşvet ve 
yolsuzlukla mücadele ve siyasi ahlak komisyonu kurulması dışında konuyla ilgili bir çok uluslararası 
sözleşmenin onaylanması da yer almaktadır. 

Dönem 
4 
7 

8 

8 

9 

9 

MBK 
10 

14 
14 
15 
15 
15 

16 
16 

16 
16 
16 

Tasarı/Teklif Sahibi 
Tasarı 
Fuat Umay 

Tasarı 

Fuat Hulusi Demirelli 

Tasarı 

A. Boyacıgiller 

Tasarı 
Tasarı 

Tasarı 
Hayrettin Uysal 
Mustafa Tığla 
H.Uysal ve M. Ergül 
Talat Oğuz 

Azimet Köylüoğlu 
Azimet Köylüoğlu 

Azimet Köylüoğlu 
Hayrettin Uysal 
M. Güngör Erdinç 

Tasarı/Teklif Konusu 
Memurlar hakkında yapılacak tahkikat usulleri 
ihtikar veya devlet malı çaldığı sabit olan suçlulara san nüfus 
cüzdanı verilmesi hakkında 
Memurların görevleriyle ilgili suçlardan dolayı kovuşturma 
ve yargılanmaları hakkında 
Altıncı dereceye kadar olan memurların yargılanacakları 
vazifeli mahkemenin Adalet Bakanlığı'nca tayinine dair 
Memurların suçlarından dolayı haklarında yapılacak 
soruşturma ve kovuşturmaya dair 
Memurların suçlarından dolayı haklarında yapılacak 
soruşturma ve kovuşturmaya dair 
Bazı görevlilerin siyasetle uğraşmalarının menine dair 
Memurların suçlarından dolayı haklarında yapılacak tahkikat 
ve takibata dair 
Devlet Memurlarının mal bildirimi hakkında 
Devlet memurlarının disiplin cezalarının affına dair 
Emeksiz kazancın kökünü kazıma kanunu teklifi 
Parlamento Üyeliğiyle bağdaşmayan işler hakkında 
Sivil veya asker Devlet görevlerinden ayrılanların evvelce 
çalıştıkları dairelerle ilgili alım-satımlarda komisyonculuk ve 
aracılık yapmamaları hakkında 
Emeksiz kazancın kökünü kazıma kanunu teklifi 
Sivil veya asker Devlet görevlerinden ayrılanların evvelce 
çalıştıkları dairelerle ilgili alım-satımlarda komisyonculuk ve 
aracılık yapmamalan hakkında 
Parlamento Üyeliğiyle bağdaşmayan işler hakkında 
Parlamento Üyeliğiyle bağdaşmayan işler hakkında 
Devlet ve kamu iktisadi teşebbüslerinde lüks ve israfla 
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17 

17 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

Gürol Sökmenoğlu 

M. Turhan Bayazıt 

Mustafa Kul 

Mahmut Almak 

M. Topaç ve M. Güler 

Tevfik Ertüzün 

Ahmet Ersin 

Güneş Müftüoğlu 

Tasarı 

Tasarı 

Güneş Müftüoğlu 

Halü Çulhaoğlu 

Avni Akyol 

Güneş Müftüoğlu 

Mahmut Alınak 

Hasan Dikici 

Hasan Dikici 

Lütfü Doğan 

Süleyman Ayhan 

Azimet Köylüoğlu 

Ahmet Dökülmez 

A. Güven Gürkan 

Ali Dinçer 

mücadele kanunu teklifi 
Görevli olarak yurt dışına giden devlet adamları ile kamu 
görevlilerinin kendilerine verilen hediyeleri Hazine'ye teslim 
etmeleri hakkında 
Belediye başkanlan ile hükümette bulunan siyasi partilerin 
yetkililerinin mal bildiriminde bulunmalan hakkında 
Haklannda 6 ayı aşkın hapis cezası verilerek devlet 
memurluğundan çıkanlanlann cezalan paraya çevrilenlerin 
görevlerine iadelerine ilişkin 
3628 sayılı Mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve 
yolsuzlukla mücadele kanununda değişiklik yapılması 
hakkında 
3628 sayılı Mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve 
yolsuzlukla mücadele kanununda değişiklik yapılması 
hakkında 
Menkul Kıymetler Borsalannda içerden öğrenenlerin 
ticaretiyle haksız kazanç temininin önlenmesi hakkında 
3628 sayılı Mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve 
yolsuzlukla mücadele kanununda değişiklik yapılması 
hakkında 
Bakanlar Kurulu üyelerinin mal beyanında bulunmalanna ve 
üyeliğin düşmesine dair 
Memurların ve diğer kamu görevlilerinin bazı suçlannın 
kovuşturulması usulü hakkında 
Uyuşturucu ve Psikotrop maddelerin kaçakçılığı ile kara 
paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin 
Memurlar ile diğer kamu görevlilerinin bazı disiplin 
cezalannın affı hakkındaki 3249 sayılı kanuna bir ek madde 
eklenmesi hakkında 
3628 sayılı Mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve 
yolsuzlukla mücadele kanununda değişiklik yapılması 
hakkında 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Olumsuz Siclleri 
hakkında 
3628 sayılı Mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve 
yolsuzlukla mücadele kanununda değişiklik yapılması 
hakkında 
3628 sayılı Mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve 
yolsuzlukla mücadele kanununda değişiklik yapılması 
hakkında 
Memurlar ile diğer kamu görevlilerinin disiplin cezalannın 
affı hakkındaki kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin 
Memurlar ile diğer kamu görevlilerinin bazı disiplin 
cezalarının affı hakkındaki 3817 sayılı kanunda değişiklik 
yapılmasına ilişkin 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Olumsuz Siclleri 
hakkında 
Suç işleyen Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerinin 
Memurin Muhakematı Kanunu kapsamından çıkanlması 
hakkında 
Mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzlukla 
mücadele kanununda değişiklik yapılması hakkında 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Olumsuz 
Sicillerinin Affı hakkında 
3628 sayılı Mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve 
yolsuzlukla mücadele kanununda değişiklik yapılması 
hakkında 
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kurulu kurulması 
hakkında 

85 



19 

19 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 
20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 
20 

20 
20 

20 
20 

20 

20 

20 
20 

Ali Dinçer 

Ali Dinçer 

Tasarı 

Tasarı 

Tasan 

Tasarı 

Tasarı 

Tasarı 

Tasarı 

Ercan Karakaş 
Avni Akyol 

M. Emin Adınbaş 

Mehmet Gözlükaya 

A. Kemal Başaran 

Metin Oney 

Rıfat Serdaroğlu 

Algan Hacaloğlu 

Mustafa Kalemli ve Bülent 
Akarcalı 
Avni Kaboğlu 

Mahmut Yılbaş 
A. Mesut Yılmaz ve Bülent 
Ecevit 
Tevfik Diker 
Hasan Dikici 

Seyfi Oktay 
Lütfü Esengün 

Ertuğrul Yalçınbayır 

Hikmet Çetin 

Mahmut Yılbaş 
Mahmut Yılbaş 

Ahlaklı siyaset ilkeleri, kamu yönetiminde rüşvetin, 
yolsuzlukların önüne geçilmesi ve mal bildirimi verilmesi 
hakkında 
TBMM Ahlaklı siyaset ve dürüst kamu yönetimi izleme 
komisyonu kurulması hakkında 
3628 sayılı Mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve 
yolsuzlukla mücadele kanununda değişiklik yapılması 
hakkında 
Memurların ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması 
hakkında 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Olumsuz 
Sicillerinin Affı hakkında 
Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname 
Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname 
Markaların Korunması Korunması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname 
Patent Haklarının Korunması Hakkındaki 551 Sayılı 
KHK'de değişiklik yapılması Hakkında KHK 
Memurların yargılama usulü hakkında 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Olumsuz 
Sicillerinin Affı hakkında 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Olumsuz 
Sicillerinin Affı hakkında 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Olumsuz 
Sicillerinin Affı hakkında 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Olumsuz 
Sicillerinin Affı hakkında 
3628 sayılı Mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve 
yolsuzlukla mücadele kanununda değişiklik yapılması 
hakkında 
3628 sayılı Mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve 
yolsuzlukla mücadele kanununda değişiklik yapılması 
hakkında 
TBMM üyeliği ile bağdaşmayan işler hakkında kanunda 
değişiklik yapılmasına ilişkin 
Siyasi Ahlak Komisyonu kanununa ilişkin 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Olumsuz 
Sicillerinin Affı hakkında 
Kamu Yönetiminde Ahlak Davranışları Kanunu 
T.C. Anayasası'nın 100 üncü maddesinin değiştirilmesine 
dair 
Devlet ihale Kanunu'nun değiştirilmesine dair 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Olumsuz 
Sicillerinin Affı hakkında 
Adliye Mahkemelerinin kuruluşu ve görevleri hakkında 
5953 sayılı Basm Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar 
Arasmdaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkındaki Kanuna 
Ynei bir ek madde eklenmesi hakkında 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Olumsuz 
Sicillerinin Affı hakkında 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması 
Hakkında Kanun Teklifi 
Devlet ihale Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair 
Milletvekili ve Mahalli idareler Seçimlerine Katılacak 
Partiler ve Adayların Seçim Kampanyalannda Yapacaklan 
Harcamalara İlişkin Genel Kurallan Düzenleyen yasa teklifi 
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21 

21 
21 

21 

21 

21 
21 
21 

21 

21 

21 

21 
22 
22 

22 

22 

Tasarı 

Tasarı 

Tasarı 
Tasarı 

Tasarı 
Tasarı 

Tasarı 

Tasarı 

Tasarı 

Tasarı 

Tasarı 
Ahmet Iyimaya 

Bülent Akarcalı 
Mustafa Kamalak 

Ali Arabacı 

Aydın A. Ayaydın 

Nevfel Şahin 
Bülent Akarcalı 
Ertuğrul Yalçmbayır 

Emrehan Halıcı 

Halis Uluç Gürkan 

Ertuğrul Yalçmbayır 

Ahmet Iyimaya 
Tasarı 
Tasarı 

Tasarı 

Tasarı 

3628 sayılı Mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve 
yolsuzlukla mücadele kanununda değişiklik yapılması 
hakkında 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu hakkındaki Kanun 
Hükmünde Kararnamenin değiştirilmesine dair 
Devlet ihale Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 
değiştirilmesine dair 
Kamu Denetçiliği Kurumu 
Sımraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesi 
T.C. Hükümeti ile Avrupa Birliği Komisyonu Arasında 
Merkezi Finans ve İhale Biriminin Kurulması ile Ulusal 
Fonun Kurulmasına İlişkinMutakabat Zabıtlarının 
Onaylanmasına İlişkin 
Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesine Ek Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen 
Kaçakçılığına Karşı Protokolün Onaylanması 
Sımraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin Özellikle Kadın ve Çocuk 
Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve 
Cezalandırılmasına İlişkin Protokolün Onaylanması 
Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve 
Disiplin ve Suç ve Cezalan Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine dair 
Kamu Mali Yönetimi ve Mali Kontrol Kanunu 
Seçim Harcamalarının Şeffaflığının Sağlanması Amacıyla 
26.4.1961 Tarih, 298 Sayılı Kanuna Bazı Hükümlerin 
Eklenmesine İlişkin 
Siyasi Ahlak Komisyonu Kanunu 
1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun'a ek 
yapılmasına ilişkin 
TBMM Üyeliği ile Bağdaşmayan işler Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Devlet Yardımlarının izlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında 
Kanun teklifi 
Kamu ihale Kanunu Teklifi 
Siyasi Koruma ve Ahlak Komisyonu Kanunu Teklifi 
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunda Değişiklik 
Yapılması Hakkında 
TBMM Üyeliği İle Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanunun 
ile Mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzlukla 
mücadele kanununda değişiklik yapılması hakkında 
TBMM Üyeliği ile Bağdaşmayan işler Hakkında Kanunun 
ile Mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzlukla 
mücadele kanununda değişiklik yapılması hakkında 
Mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzlukla 
mücadele kanununda değişiklik yapılması hakkında 
idari Usul ve Bilgi Edinme Hakkı Kanun Teklifi 
Bilgi Edinme Hakkı 
Sımraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Sımraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesine Ek Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen 
Kaçakçılığına Karşı Protokolün Onaylanması 
Sımraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin Özellikle Kadın ve Çocuk 
Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve 
Cezalandırılmasına İlişkin Protokolün Onaylanması 
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22 

22 
22 
22 

22 

22 
22 

22 

Tasarı 

Tasarı 

Tasarı 

Tasarı 

Tasarı 

Tasarı 
Tasarı 
Tasarı 

Algan Hacaloğlu 

Mehmet K. Ağar 
Mehmet K. Ağar 

Hacı Biner 

Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir 
Maddesinin değiştirilmesine Hakkında 10.1.1991 Tarih ve 
3695 Sayılı Kanun ve Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi 
Hukuki veya Ticari Konularda Yabancı Ülkelerde Delil 
Sağlanması hakkınd sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair 
Türk Ceza Kanunu 
icra ve iflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Elektronik imza Kanunu 

TBMM Üyeliği ile Bağdaşmayan işler Hakkında Kanunun 
ile Mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzlukla 
mücadele kanununda değişiklik yapılması ve TBMM Etik 
Komisyonu Kurulmasına ilişkin 
idari Usul ve Bilgi Edinme Hakkı 
Seçim Harcamalarının Şeffaflığının Sağlanması Amacıyla 
26.4.1961 Tarih, 298 Sayılı Kanuna Bazı Hükümlerin 
Eklenmesine İlişkin 
Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunda Değişiklik 
Yapılması Hakkında 

5.4. ULUSLARARASI TAAHHÜTLERİMİZ 

Ülkemiz, "1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş 
Milletler Sözleşmesi"ni 22 Kasım 1995 tarihinde ^32 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarma 
çekince koyarak- TBMM'de 4136 sayılı yasa ile onaylamıştır. 

Avrupa Konseyi Yolsuzlukla Mücadeleye İlişkin Özel Hukuk Sözleşmesi, 27 Eylül 2001'de 
Strasburg'da imzalanmış, 17 Nisan 2003 tarihinde 4852 sayılı Kanunla Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tarafından onaylanmıştır. 

"Avrupa Konseyi Yolsuzluklarla Mücadeleye İlişkin Ceza Hukuku Sözleşmesi" aynı tarihte 
imzalanmış; henüz onaylanmamıştır. 

OECD'nin, "Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin 
Önlenmesi Sözleşmes"i 1 Şubat 2003 tarihinde onaylanarak, 6 Şubat 2003 tarihinde Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

"Sımraşan Örgütlü Suçlara Karşı BM Sözleşmesi," 15 Kasım 2000 tarihinde Palermo'da 
imzalanmış; 30.1.2003 tarih ve 4800 sayılı Kanunla onaylanmıştır. 

"Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve El Konulmasına 
İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi" 27 Eylül 2001'de imzalanmış, henüz onaylanmamıştır. 

5.5. SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN ÇALIŞMALARI 

Ülkemizde, yolsuzlukla mücadele konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının 
sayısı az olmakla birlikte, gerek bu kuruluşlann, gerekse diğer toplumsal örgütlerin yolsuzlukla 
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mücadele konusundaki toplumsal duyarlılık yaratma çabalan, özellikle, son yıllarda artmaktadır. 
Aşağıda bu kuruluşlar ve faaliyetleri hakkında kısa bilgiler verilmektedir 

5.5.1. TOPLUMSAL SAYDAMLIK HAREKETİ DERNEĞİ 

Yolsuzlukla mücadele alanında birinci derece önemli kuruluş, merkezi Berlin'de bulunan ve 
yetmiten fazla ülkede faaliyet gösteren Uluslararası Saydamlık Örgütü'nün Türkiye temsilciliği 
konumunda olan Toplumsal Saydamlık Hareketi Derneği (TSHD)'dir. 

TSHD, 29 Mayıs 1996 tarihinde kurulmuştur. Dernek tüzüğüne göre derneğin amacı: 

Toplumun saydam bir yaşama kavuşturulması için, öncelikle merkezi ve mahalli her tür 
kamu gücünün kişisel çıkarlar için kötüye kullanılmasını önlemek, siyasal, sosyal ve 
ekonomik olayların her an yurttaşlarca izlenip değerlendirilmesi ile her türlü yolsuzluktan 
arındırılmasını sağlamaktır. 

Demek, Avrupa Komisyonu Mali İşbirliği Programı çerçevesinde 21 somut öneriden oluşan 
"Saydamlık 21" isimli bir proje sunmuştur.Proje, "somut çıktıları, saydamlığı artırarak ve toplumda 
güvenilirliliği güçlendirerek Türkiye'de yolsuzlukları azaltacaktır. Her faaliyet, toplumsal bilincin 
artırılması, siyasi kararlığın yükseltilmesi ve yolsuzlukla mücadelede kilit sektörlerin yükümlülüğünü 
arttırma, ilgili hukuksal çerçevenin, düzenlemelerin ve uygulama işlemlerinin geliştirilmesi ve belirli 
bakanlıklarda ve pilot belediyelerde yolsuzlukla mücadele çalışmalarının başlatılması ve başarımı 
amacıyla planlanmıştır." 

5.5.2. DEVLET DENETİM ELEMANLARI DERNEĞİ (DENETDE) 

Türkiye'deki kamu denetim birimlerinde görevli her dereceden denetçi, uzman, müfettiş, 
kontrolör, murakıp ve bunlann yardımcılan ile denetim birimi başkanlanmn ve sayılan görevlerde 
bulunmuş kişilerin üye olabilecekleri Devlet Denetim Elemanlan Demeği, kamusal alanda örgütlenen 
derneklerin en büyüklerinden biridir. 

Denetim olgusunun, doğrudan yolsuzlukla mücadele gibi bir misyonu bulunmamakla birlikte, 
çağdaş bir denetim sisteminin saydamlığın artınlmasmda ve yolsuzluğa uygun alanlann en aza 
indirilmesinde önemli işlevleri yerine getirdiği çok sayıdaki uluslar arası metinde de dile 
getirilmektedir. 

DENETDE de bu bilinçten hareketle, yolsuzlukla mücadele alamnda da çalışmalarda 
bulunmaktadır. 

DENETDE'nin 28.08.2001 tarihli raporu; "İlkeler ve Sistem,", "Durum Tespiti ve Teftiş" ve 
"Çözüm Yollan" alt başlıkları altındaki görüşleri ve 16 adet çözüm önerisini içermektedir. 

5.5.3. TÜRKİYE ETİK DEĞERLER MERKEZİ (TEDMER) 

Türkiye'de faaliyet gösteren önemli ve saygın kuruluşların yöneticileri ve sahipleri, yıllarca 
Türk iş dünyasında önemli projeler yürütmüş, ekonominin büyümesi için mal ve hizmet üretimine 
katkı sağlamış, katma değer yaratmış ve Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına, refah düzeyinin 
yükselmesine doğrudan ve dolaylı katkı sağlamıştır. Bu gelişmeler yaşanırken, iş dünyasında birçok 
sorunlarla karşılaşılmıştır. Bu durum, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde daha özel ve önemli 
sorunların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Örneğin, haksız rekabet, kayıtdışı ekonomi, kalite ve etik 
unsurlarının gözden kaçırılması Bu noktadan hareketle, bir araya gelme ihtiyacı duyan birçok şirket, 
kurum, demek, oda, vakıf ve tüzel kişiler yoğun bir bilgi paylaşımı içerisine girerek, düzenledikleri 
çalışma gruptan, toplantılar ve arama konferansı sonrasında özellikle etik alanında bir sivil toplum 
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kuruluşuna ihtiyaç olduğunu tespit etmişlerdir. Bu ihtiyaca cevap verebilmek için Türkiye Etik 
Değerler Merkezi Vakfı'mn (TEDMER) kurulmasına karar vermişlerdir. 25 Aralık 2001 tarihinde 
Türkiye Etik Değerler Merkezi Vakfı (TEDMER) kurulmuş ve 3 Mart 2002 tarihinde de Resmi 
Gazetede yayınlanmıştır. 

5.5.4. VATANDAŞIN VERGİSİNİ KORUMA DERNEĞİ (VAVEK) 

1997'de Ankara'da kurulan Dernek, vergi kayıp ve kaçaklarının azaltılması, kamu 
harcamalarının "yerindelik" ve "gereklilik" ilkelerine göre yapılıp yapılmadığının sorgulanması, kamu 
harcamalarında saydamlığın sağlanması, yolsuzluklarla mücadele alanında sağlıklı bir toplumsal 
bilinci oluşturulmasını amaçlamaktadır. 

Bu amaçlara ulaşmak için, düzenlediği çok sayıdaki etkinlikler dışında, "Türkiye'de ve 
Dünyada Yolsuzlukla Mücadele" başlıklı bir yayım da bulunmaktadır. Dernek, yolsuzlukla mücadele 
için hazırladığı kapsamlı bir raporu komisyonumuza da sunmuştur. Vergi ve kamu harcama sisteminin 
sorgulanması, "Kamu Harcama Reformu" ve "Gelir İdaresinin Yeniden Yapılanması" başlıklı kitaplar 
derneğin diğer yayınlan arasındadır. 

5.5.5. DİĞER KURULUŞLAR 

Amaçlan doğrudan yolsuzlukla mücadele olmamakla birlikte, özellikle son yıllarda yaptıklan 
araştırma ve yayınlarla yolsuzluk konusunda toplumsal bilinç ve duyarlılığın artmasına katkıda 
bulunan sivil toplum kuruluşlan şunlardır: 

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı (TESEV) yolsuzluğa karşı çalışmalarda 
hükümet dışı etkin kuruluşlardan biridir. Kasım 2000'de yaptırdığı "Hanehalkı Gözünden Türkiye'de 
Yolsuzluğun Nedenleri ve Önlenmesine İlişkin Öneriler" başlıklı araştırma, Dünya Bankasının ve 
çeşitli uluslararası kuruluşlann da ilgisini çekmiş; 57 inci Hükümet döneminde hazırlanan eylem 
planının oluşturulmasında önemli ölçüde yararlanılmıştır. 

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSIAD)'ın Sosyal Araştırmalar Merkezine 
(SAM) yaptırdığı Aralık 2002 tarihli "Kamu Reformu Araştırması" başlıklı çalışmanın "yolsuzluk 
Algılaması" başlıklı İV. Bölümü; yolsuzluğun tanımı, yolsuzluk eğiliminin yaygınlığı, siyasal 
kayırmacılığa ilişkin algılama, rüşvetin uygunluğu, rüşvet talebini ihbar etme eğilimi ve yolsuzlukla 
mücadele gibi alt başlıklar altında kapsamlı bir veri, bulgu ve öneriler demeti sunmaktadır. 

Beyaz Nokta Vakfı, diğer toplumsal sorunlarla ilgili çalışma ve yayınlan yanında, "Rüşvetin 
Sebepleri, Bu Sebepler Arasındaki İlişkiler ve Bunlann Ağırlığı ile Mücadele Yollan" adlı raporu 
hazırlamıştır. 

TOBB, İTO, ATO, İSO, Yolsuzlukla Mücadele Derneği gibi sivil toplum örgütleri ile işçi 
ve işveren konfederasyonlan, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlan ve barolar da çeşitli 
faaliyetlerle yolsuzlukla mücadele alanında ciddi katkılarda bulunmaktadırlar. 

5.6. ULUSLARARASI KURULUŞLAR NEZDİNDEKİ ÇALIŞMALARIMIZ 

Karapara aklama ile mücadelede gereken tedbirlerin alınması amacıyla 1989'da Paris'teki G-7 
zirvesinde kurulan Mali Eylem Grubu'na (Financial Action Task Force:FATF) üye 31 ülke ve iki 
bölgesel örgüt arasında Türkiye de bulunmaktadır. 

Türkiye, FATF'ın {Financial Action Task Force) 40 tavsiyesini ve son olarak yayımlanan 8 
tavsiyesini kara para aklamayla mücadelenin Anayasası kabul etmektedir. Bunun bilinciyle Eylül 
1991'de FATF'a üye olmuştur. 
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4208 sayılı Kanun ve bu Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik ve direktifler ile Avrupa 
Birliğinin 91/308 EEC sayılı, 10 Haziran 1991 tarihli direktifındeki düzenlemeler ve kara para 
aklanması yöntemlerine ilişkin tanımlar büyük ölçüde örtüşmektedir. 

Fransa Milli Meclisinin öncülüğünde Avrupa Birliği ve AB'ye aday ülkeler parlamenterlerinin 
katılımıyla 7-8 Şubat 2002 tarihinde Paris'te "Karaparanın Aklanması" konulu bir konferans 
düzenlenmiştir. Konferansa AB üyesi 15 ülke ile 13 aday ülkeden parlamenterlerin yam sıra 
TBMM'yi temsilen İstanbul Milletvekili Ahmet TAN katılmıştır. 

Konferansın amacı, karapara ile mücadelede katılımcı ülkelerin belirli alanlarda mevzuatlarını 
güçlendirme yönünde bir çalışma taahhüdü altına girecekleri konulan belirleyecek bir ortak bir metnin 
kabulünü sağlamaktır. Toplantı sonucunda "Paris deklarasyonu" olarak adlandınlan açıklama metni 
kabul edilmiştir. Konferans sonunda aşağıdaki üç temel konu üzerinde fikir birliğine vanlmıştır: 

a-) Karapara aklamaya karşı daha sert tedbirler alınması, 

b-) Para hareketlerinde daha saydam ölçüler ve asgari saydamlık değerlerinin benimsenmesi 
ve 

c-) işbirliği yapmayan ülkelere karşı acil ve sert yaptıranlara başvurulması. 

Toplantıda özellikle, terörizm ve örgütlü suçlann finansmanında kullanılan karaparanın, sınır 
ötesi bir etkiye sahip olduğu ve karapara aklanmasıyla mücadele ederken devletlerin global ve 
koordineli bir eylemde bulunmalan zorunluluğunun altı çizilmiş; bu anlamda, hukuksal adil ve idari 
işbirliğinin geliştirilmesi ve devletlerin karapara konusundaki iç hukukunun uyumlaştırılması 
konusunda ulusal parlamentolann gereken katkıyı yapmalan gerektiği belirtilmiştir. 

Ayrıca, yayınlanan Deklarasyonda, ceza yaptınmlanmn uyumlaştınlması konusunda; "Avrupa 
Tutuklama Müzekkeresinin hızla uygulamaya geçirilmesi çağrısında bulunulmuştur. 

28-31 Mayıs 2001 tarihinde Hollanda'nın Lahey kentinde 142 ülkenin bazı bakanlan, 
parlamenterleri ve üst düzey devlet ve özel sektör görevlileri ile sivil toplum örgütleri ve bölgesel ve 
uluslararası kuruluşlann temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen "Yolsuzlukla Mücadele ve 
Dürüstlüğün korunması II.Küresel Forumu"na Türkiye Adalet Bakanı Sayın Hikmet Sami TÜRK 
başkanlığındaki bir heyetle katılmıştır. 

28-31 Mayıs 2003 tarihleri arasında Seul'de düzenlenen "3 üncü Global Foruma" da ülkemiz 
Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek başkanlığındaki bir heyetle iştirak etmiştir. 

İlki, 24-26 Şubat 1999 tarihleri arasında Washington'da yapılan söz konusu forumlarda; 
yolsuzlukla mücadele, saydamlık, hesap verebilirlik, iyi yönetişim ve dürüstlük gibi ortak hedeflerin 
en iyi şekilde nasıl gerçekleştirileceği irdelenmektedir. 

Ülkemiz, Avrupa Konseyinin 15-17 Kasım 2000 tarihlerinde düzenlediği "Yolsuzluğa Karşı 
Mücadelede Uzman Servisler" 5 nci konferansı ile OECD'nin 26-28 Mart 2002 tarihleri arasında 
düzenlediği "Geçiş Ülkelerinde Yolsuzlukla Mücadele Ağı" konulu yıllık toplantıya ev sahipliği 
yapmıştır. 

Türkiye tarafından da imzalanan "Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Palermo 
Konvansiyonumda, yolsuzluğun, sınıraşan bir suç olarak kabul edilmesi üzerine, BM Genel 
Kurulu'nun 4.12.2000 tarih ve 55/61 sayılı karan çerçevesinde, Viyana'da "yolsuzluğa karşı mücadele 
sözleşmesi" taslağı oluşturulması çalışmalanna başlanmıştır. Türkiye BM'ye taslak sunan 9 ülkeden 
biri olmasının yanı sıra, müzakereler sırasında en aktif ülkeler arasındadır. 
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Türkiye'nin bu güne kadar verdiği önerilerden "kamu görevlilerinden ayrılan üst düzey 
yöneticiler ile kritik görevlerde bulunanların, görevleriyle doğrudan ilgili alanlarda özel sektörde bir 
süre çalışmamaları, ihalelere ilişkin süreçlerde kamu görevlilerinin takdir yetkisinin en aza indirilmesi 
ve objektif ölçütlerin dikkate alınmas,, kamu kuruluşlarında iç mali kontrol ve denetim 
mekanizmalarının kurulması" şeklindeki öneriler kabul edilerek tasarıya dahil edilmiştir. 

"Kamuda denetimin meslek olarak kabul edilmesi ve kamu denetim standartlarını üretecek 
kurumsal bir yapının oluşturulması" önerisi ile Mısır, Azerbaycan, Hindistan, Birleşik Arap 
Emirlikleri (B.A.E.), İran, Pakistan, Tayland, Uganda, Nijerya, Ukrayna ve Suriye'nin yazılı metinle 
destekledikleri ve özellikle banka ve finansal kuruluşların sahipleri ile yöneticilerinin, bankanın para 
ve diğer varlıklannı kendilerinin ve yakmlarmın çıkarlanna kullanmalan halinde bunun yolsuzluk 
sayılmasına dair "özel sektörde zimmet"in suç sayılması önerisi, 21 Temmuz-8 Ağustos 2003 tarihleri 
arasında yapılacak son oturumlarda tartışma gündemine alınacaktır. 

Aynca, OECD ve GRECO gibi uluslararası kuruluş ve oluşumlarla Türkiye arasındaki ilişkiler 
de -bazılanna ev sahipliği yapmak dahil- sürdürülmektedir. 
Ancak; yolsuzluklarla mücadele alanında BM'e üye bütün devletlere açık "Yolsuzlukla Mücadele 
Uluslararası Grubu"nun (ICAC) kurulmasının düşünüldüğü bir çağda, halen, GRECO'ya (Yolsuzluğa 
Karşı Avrupa Devletler Grubu) üye olunmaması, komisyonumuzca bir eksiklik olarak 
değerlendirilmektedir. 

5.7. TÜRKİYE'DE YAPILAN YOLSUZLUK VE YOLSUZLUKLA İLGİLİ ALGILAMA 
ARAŞTIRMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bu bölümde son yıllarda bilimsel kıstaslara göre yapılmış yolsuzluk ve yolsuzlukla ilgili önde 
gelen saha çalışmalarının sonuçlan irdelenerek, Türk kamuoyunun yolsuzluk nedenleri, türleri ve 
çözüm önerileriyle ilgili algılama ve beklentileri tasvir edilmeye çalışılmaktadır. 
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5.7.1. RÜŞVET: NEDENLER, NEDENLER ARASI İLİŞKİLER, NEDENLERİN 
AĞIRLIKLARI VE MÜCADELE YOLLARI ARAŞTIRMASI63 

Bu çalışmada, "bir yetkinin, ona sahip olana bir çıkar sağlayacak biçimde kullanımı" olarak 
tanımlanan rüşvet olgusunun, çok çeşitli ve birbirleriyle etkileşim içerisinde bulunan nedenlerden 
ortaya çıkabileceği vurgulanmaktadır. 

Rüşveti oluşturan unsurlar, sürekli birleşme ve ayrışmalar yoluyla yeni sorun bileşkeleri 
yaratmaktadırlar. Süreçte yer alan sorun unsurlar "kaynak sorunlar," bu unsurların birleşip 
ayrışmalanyle oluşan sorunlar da "görünen sorunlar" şeklinde tanımlanmıştır. Örneğin, kamu açıklan 
aslında bir hayalet (phantom) sorundur. Bu süreçte, kamu açıklarına yol açan Kamu İktisadi 
Teşekkülleri (KIT) ve bunlann "iş yaratma" amacıyla kullanılması, "iş yaratma" yöntemlerinin 
yeterince bilinmeyişi, bürokrat ve politikacılann dünyayı yeterince izlemeyişleri de birer görünen 
sorundur. Tüm bunlann altında yer alan insan dokumuzun yetersizliği ve siyaset anlayışımızın 
yozluğu yolsuzluğa yol açan asıl "kaynak sorun"dur. 

Yukarıda sayılan nedenler arası ilişkiler Çapraz Etkileşim Analizi yöntemiyle 
bulunmuştur. Rüşvete yol açan nedenlerin bir çoğunun doğrudan ölçülendirilmesi güç 
olduğundan (örneğin, kamu alımlan yoluyla doğan rüşvet miktarını doğrudan ölçümlendirebilecek bir 
bilgi bulunmamaktadır), bu yöntemle, rüşvete yol açan neden yerine onunla ilişkisi bilinen bir başka 
değişken kullanılarak, bir nedendeki birim değişikliğin diğerinde yarattığı değişimler ölçülmüştür. 

Yapılan çözümlemede yolsuzluğun nedenleri ve etkileri aşağıdaki gibi bulunmuştur: 

YOLSUZLUK NEDENLERİNİN ETKİSİ 

Kalabalık kamu kadroları PütSPi 

Ezbere dayalı eğitim sistemi 

Yüksek enflasyon fP*F*Q 

Savcıların rüşvet olaylarını kovuşturmadaki yetersizlikleri 

Medyanın ticaretle uğraşması 

Kamu alımlarındaki büyük kaçak £3! 

Belgesiz harcanabilir paranın varlığı 

Dini inançların siyasal amaçlarla kullanımı 

Çeşitli kanallarla Dünya'yı tanıyıp yeni tüketim türlerini öğrenmek 

Rüşvetin yasal olmayan işleri yaptırma arzusu yaratması 

Rüşvetin yasal olmayan işleri yapma arzusu yaratması 

Mahkemelerin manipüle edilmesi 

Ahlakı sorunlann yoğunluğu 

Devletin ekonomideki yüksek payı 

Buluşçuluk yetmezliği 

Rüşvet olgusu üzerinde en etkin olan iki unsur "kalabalık kamu kadrolan" ve "ezbere dayalı 
eğitim sistemi" şeklinde ifade edilmiştir. Bunlardan birincisi düşük nitelikte yetersiz hizmet ve düşük 
ücret aracılığıyla rüşvet olgusunu beslerken; eğitim sisteminin niteliği de üretimsizliği besleyen ana 
kaynak olarak görünmektedir. 

6 Beyaz Nokta Vakfı, "RÜŞVET" Nedenler, Nedenler Arası İlişkiler, Nedenlerin Ağırlıklan ve Mücadele 
Yolları, Bölüm I- Nedenler, İlişkiler ve Ağırlıkları, Ankara: Beyaz Nokta Vakfı, 1995. 
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Yukarıdaki şekilde, "devletin ekonomideki yüksek payı," "belgesiz harcanabilir paranm mevcut 
oluşu" ve "medyanın ticaretle uğraşması"nm rüşvet sürecini öteki nedenlerden bağımsız bir şekilde 
etkilediği görülmektedir. 

Öte yandan, "Savcıların rüşvet olaylarını kovuşturmadaki yetersizlikleri"yle başlayıp adalet 
sisteminde zincirleme olarak devam eden rüşvete yol açan süreçler biraz daha karmaşık bir 
etkileşimler ağı oluşturmaktadır. Yargıda oluşan rüşvet sürecinde, adalet sistemindeki bozukluk 
dışında, "iş yaratma," "düşük memur ücreti" ve "beceri düzeyi düşük memur istihdamı" gibi kamu 
yönetiminin temel sorunlarıyla "rüşvetin hayatı kolaylaştıracağı" yolundaki genel kanı da etkili 
olmaktadır. 

"Ezbere dayalı eğitim sistemf'yla başlayıp bir başka zincirleme rüşvet sürecinde "yüksek 
enflasyon," "dini inançların siyasal amaçlarla kullanımı," "tüketime özenme" yamnda "iş yaratma" 
sorunları da etkili olmaktadır. 

Bu süreçte etkili olan "Dünya'ya açılmak ve bu yolla tüketimini, dolaysıyla refahım artırmak" 
kavramı ise "tüketimi karşılayacak üretkenlikte olmama" nedeniyle yıkıcı etkide bulunmaktadır. 

Son olarak, "rüşvetin, yasal olmayan işleri yapma ve yaptırma arzusu yaratması" sorunun varlığını 
sürdürmesi kadar çözümünde de en önemli bir unsur olarak görülmektedir. Öyle ki, "herhangi bir 
nedenle rüşvet olgusunda sağlanabilecek bir azalma, bu iki nedende aynı anda bir azalmaya yol 
açacak, bu ise rüşvet olgusunda yeni bir azalmaya yol açacaktır." 

5.7.2. İSTANBUL BAROSU ÇEVRESİ ADLİ YARGIDA YOLSUZLUK ARAŞTKMASI64 

İstanbul Barosuna kayıtlı avukatlar arasından "eşit aralıklı örneklem" yöntemiyle seçilen 1676 
denek belirlenmiş, bunlardan 666'sının yanıtladığı soru kitapçığı sonuçlarına göre, adli yargıda 
"yolsuzluk" olgusunun varlığı ile neden ve sonuçlan araştırılmıştır. Deneklerin yüzde 94,7'si adli 
yargıda yolsuzluk olduğu ve yüzde 58,9'u da yolsuzluğun adli yargının temel sorunlarından birisi 
olduğunu ifade etmiştir. Bununla birlikte, adli yargıdaki yolsuzluk olaylarının yeterince ortaya 
çıkmadığını düşünen deneklerin oram yüzde 96,1'dır. Verilen yanıtlara göre, adli yargıda yasaya 
aykırı veya uygun olan hemen hemen her iş için rüşvet verilmektedir. 

Adli yargıda en yaygın olarak görülen yolsuzluk türleri, sırasıyla, "rüşvet" (yüzde 56,4), 
"kayırma" (yüzde 37,9), "irtikap" (yüzde 5,4) ve "zimmet" (yüzde 0,3)' aşağıdaki gibi sıralanmıştır.65 

Adli yargıda rüşvet, hem hak edilen konularda, hem de yasalara aykırı olarak menfaat sağlamak 
istevenlerce verilmektedir:66 

Hayrettin Ökçesiz, İstanbul Barosu Çevresi Adli Yargıda Yolsuzluk Araştırması, Genişletilmiş 2. Baskı, 
İstanbul: Ekol Kitaplığı, 2001. 
65flg/LTablo33. 
66 agk.. Tablo 13. 
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ADLI YARGIDA RÜŞVETİN AMACI (%) 

Haksızlıktan korunmak 6,5 

Hakkını 
elde etmek 30,7 

Hakkj olmayan şeyi elde 
etmek 32,9 

Başkalarını haksızlığa 
uğratmak 3,5 

Yaptırımdan kurtulmak 
26,4 

Araştırmaya katılan deneklerin yarıya yakın bir bölümü (yüzde 40,1), yargılama aşamasında 
tarafların hepsinin bir şekilde yolsuzluğa alet olduklarını düşünmektedirler. Yargıda işi olanlar (davacı 
ya da davalı), yolsuzluğa neden olmada birinci sırada yer almaktadırlar. Bu sıralamada, avukatlar ile 
yargıç ve savcılar daha sonra gelmektedirler. Bununla birlikte, avukatlann yargıda meydana gelen 
yolsuzluk olaylarında "aracı" olarak büyük etkiye sahip oldukları düşünülmektedir.67 

Adli yargıda yolsuzluk, başta karakollar olmak üzere (yüzde 37,2), "icra daireleri" (yüzde 
31,1), "bilirkişiler" (yüzde 7,7) ve diğer birimlerde de görülmektedir (yüzde 21,2). 

Deneklerin verdiği yanıtlara göre, ceza ve hukuk mahkemelerinde birbirine yaklaşık düzeyde 
yolsuzluk görülmektedir (yüzde 67,2).68 Ceza yargılama birimleri arasında en fazla savcılıklarda 
(yüzde 22,2) ve ağır ceza mahkemelerinde (yüzde 13,9) yolsuzluk görüldüğü belirtilmiştir.69 Hukuk 
mahkemeleri arasında Asliye Ticaret (yüzde 21,5) ve İcra tetkik mercii (yüzde 9,5) yolsuzlukların 
yoğun olarak meydana geldiği birimlerdir. Temyiz mahkemesi olarak görev yapan Yargıtay'daki 
yolsuzluk ilişkilerine en fazla Kalemler (yüzde 35,6), Tetkik hakimleri (yüzde 30,6) ve Daire 
üyelerinin (yüzde 21,6) karıştığı ifade edilmiştir. 

67 agk., Tablo 62. 
68 agk., Tablo 26. 
69 agk., Tablo 27. 
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ADLI YARGIDA BAŞLICA YOLSUZLUK NEDENLERİ 

Adalete ayrılan yetersiz bütçe (.«^J 

Yolsuzluğun kamuoyunca zımnen meşru sayılması 

Kamuda iş ahlakı ilkeleri ve değerlerinin yetersizliği 

Kapasite üstü iş hacmi 

Yurttaşlann hak arama bilincinin yetersizliği 

Yargıdaki yolsuzlukların açıklanmaması 

Adli ve İdari denetim mekanizmalarının yapısal bozukluğu 

Bireyin demokratik hukuk devleti konusunda bilinçsizliği 

Yukarıdaki Şekil'den de görüleceği gibi, deneklerin yüzde 60'mdan fazlası sırasıyla "Adalete 
ayrılan (maaşlar, altyapı, reorganizasyon, modernizasyon vb.) bütçe payının sürekli düşük ve yetersiz 
bir düzeyde kalması," "Yolsuzluğun kamuoyunca zımnen meşru sayıldığı yolunda bir kanaatin 
bulunması," "Devlet memurluğunun iş ahlakı ilkeleri ve değerleri hakkında yeterli bilinç düzeyine 
ulaşılamaması," "İş hacminin kapasitenin üstünde olması" ve "Yurttaşlann hak arama bilincinin 
yetersizliğini" başlıca yolsuzluk nedenleri olarak görmektedirler. 

Ayrıca, "adli yargının siyasi ve idari kurumlarca yeterince desteklenmemesi" (yüzde 39,4), 
"Memurin Muhamekatı Kanunu" (yüzde 37,5), "rüşvetin yargıda gelenek olması" (yüzde 37,1), "yargı 
görevlilerinin şiddete karşı korunamaması" (yüzde 35,2) ve "yargıdaki atamalarda torpilin yaygınlığı" 
(yüzde 33) gibi nedenler de ifade edilmiştir. 

agk., Tablo 78-80. 
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ADLİ YARGIDAKİ YOLSUZLUĞUN BAŞLICA SONUÇLARI 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

Adalete güven azalıyor 

Bireysel hak arama artıyor 

Adliye mafyası gelişiyor 

Yurttaşlık bilinci ve devlete 
bağlılık azalıyor 

Şiddeti teşvik ediyor 

İş ve ticaret ahlakını bozuyor 

Intisap-iltimasa dayalı yaşam 
yaygınlaşıyor 

Adli yargıdaki yolsuzluk kurumlara güveni azaltmakta, bireysel ve kuralsız davranışları artırmakta 
ve mafya devlet yapılanmasına yol açmaktadır.71 Kısaca, adliyedeki yolsuzluğun kurumsal sonuçlan 
dışında ve belki de daha önemlisi bir çok toplumsal sonucu bulunduğu ve tüm sistemi dinamitlediği 
düşünülmektedir. Öte yandan, adli yargıdaki yolsuzluğun olumlu sonuçlan da bulunduğu iddia 
edilmiştir.72 Örneğin, yolsuzluk aracılığıyla mevcut hukuk düzeninin toplumsal gerçekliğe uyumunun 
sağlandığı (yüzde 18.3) ve adliye sürecine hız kazandırdığı (yüzde 22.5) belirtilmiştir. 

5.7.3. İŞ ÇEVRESİ VE İŞLETME PERFORMANSI ARAŞTIRMASI73 

Dünya Bankası ve Avrupa İskan ve Kalkınma Bankası tarafından ortaklaşa olarak 1999'da 26 
ülkede dört binden fazla şirketi kapsayan bu saha çalışmasında, "yönetişimin kalitesi" ve "şirket-
devlet" ilişkileri incelenmiştir. Bu çalışma kapsamında, Türkiye'de yerleşik 150 şirketle görüşme 
yapılmıştır. 

Araştırma bulgularına göre, kamu görevlilerine lisans ve gümrük işlemlerinin 
kolaylaştınlması, ihalelerin kazanılması veya bazı kamu hizmetlerinden yararlanma karşılığında 
"rüşvet" verildiği ifade edilmiştir. 

Türkiye'de şirketlerin yıllık gelirlerinin yaklaşık yüzde 2,5'undan fazlası rüşvet olarak 
verilmektedir. 

71 agk.. Tablo 83. 
72 agk., Tablo 84. 
" Dünya Bankası ve Avrupa İskan ve Kalkınma Bankası, The 1999 Business Environment and Enterprise 
Performance Sıtrveys (BEEPS), 2001. 
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ŞİRKETLERİN YILLIK GELİRLERİNİN YÜZDESİ OLARAK RÜŞVET MİKTAR] 
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Türkiye'de rüşvet gümrük (yüzde 22,6) başta olmak üzere, sırasıyla lisans işlemleri (yüzde 21,6), 
kamu sözleşmeleri (yüzde 21) ve çeşitli kamu hizmetlerinin sağlanması (yüzde 14,2) alanlannda 
verilmektedir. 

TÜRKİYE'DE RÜŞVETİN SEKTÖREL DAĞILIMI (%) 

Devlet 
Kaynaklarının Yağması 2,3 

Diğer 2,6 

Yargı 2,9 

Gümrükler 22,6 

Vergi Sistemi 8,6 

Teftiş Sistemi 

Hükümet Sözleşmeleri 21 

Kamu Hizmetleri 14,2 

Lisanslar 21,6 

Şirketlerin yasa, siyasa ve düzenleyici işlemlerin hazırlanma, yapılma ve uygulanmasında 
kamu görevlilerine menfaat sağlayarak yasadışı ve saydam olmayan yöntemler kullanmaktadırlar. Bu 
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yöntemlerin başlıcaları, yasama meclisinde oy satın alınması, kanun hükmünde kararnamelerin 
çıkartılması, mahkeme kararlarının satın alınması ve siyasetin yasadışı finansmanıdır. 

Devlet mekanizmasının ganimetçi bir yaklaşımla yağmalanması öteki ülkelerle 
karşılaştırıldığında Türkiye'de büyük boyutlara ulaşmaktadır. 

DEVLET YAĞMASI ENDEKSİ 

Saha çalışmasına katılan Türk şirketlerinin yüzde 40'ma yakın bir bölümü devlet ihalelerinde 
"komisyon" ödediklerini belirtmişlerdir. Komisyon miktarı, genellikle, kontrat bedelinin yüzde 5 ila 
10'u arasında değişmektedir.74 Üst düzey yöneticilerin zamanlarının neredeyse 1/5'i kamu 
görevlileriyle çeşitli konuların görüşülmesine harcanmaktadır. Bu oran, Özellikle orta ve küçük ölçekli 
şirketlerde 1/3'e yükselmektedir. Sonuç olarak, zaman kaybı, üretimde düşüş ve diğer kayıplar 
gündeme gelmektedir. Buna karşılık, şirketlerin büyük bir bölümü daha fazla vergi vererek 
yolsuzluğun azaltılmasını istemektedirler. 

Bu çalışmanın sonuçlarına göre; öncelikle devlet yağmasının yaygınlığı ve orta ve küçük 
ölçekli şirketlerin ağır bir yükle karşılaştıkları iddia edilmektedir. Devlet kaynaklarının yağmalanması 
rekabetçi olmayan engeller yaratmakta, şirketler yüksek maliyet öderken, çok az bir kesim kazanç 
sağlamakta ve hükümetin (devletin) kredibilitesi azalmaktadır. 

4 Geeta Batra, Daniel Kaufmann ve Andrew H. W. Stone, Investment Climate Around the World, Voices ofthe 
Firmsfrom the World Business Environment Survey, Washington, D.C.: The World Bank, 2003, s. 137. 
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5.7.4. HANEHALKI GÖZÜNDEN TÜRKİYE'DE YOLSUZLUĞUN NEDENLERİ VE 
ÖNLENMESİNE İLİŞKİN ÖNERİLER - TESEV75 

Bu çalışmada, "siyasal iktidarın ve/veya kamu görevlilerinin erklerini görev tanımlan dışında 
(kişisel ya da kendilerini bağlı hissettikleri gruplara çıkar sağlamak amacıyla) kullanmaları" olarak 
tanımlanan yolsuzluk sorunu hanehalkı gözü ile irdelenmiştir. 

Türkiye'de 17 ilin kentsel yerleşim birimlerinde belediye sınırlan içerisinde yaşayan 18 yaş ve 
üzeri nüfusu temsil eden toplam 3021 kişiyle Ekim-Kasım 2000 tarihlerinde yapılan yüz-yüze 
görüşmeler yoluyla, yurttaşlann yolsuzlukla ilgili algı ve tutumlan ile doğrudan ilişki ve 
deneyimlerinin sorgulanması ve yolsuzlukla mücadelede nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda 
hanehalkı gözünden reform önerilerinin araştınlması amaçlanmıştır. 

Çalışma sonuçlarına göre, "rüşvet ve yolsuzluk" sorunu Türkiye'nin öncelikle çözmesi 
gereken sorunlar arasında yüzde 14'lük bir pay ile üçüncü sırada yar almaktadır. Çok nedenli ve çok 
sonuçlu yolsuzluk ve rüşvet olgulannın bir başka önemli boyutu olan genel anlamda "ahlaki 
yozlaşma" seçeneğini de dahil edersek, bu oran yüzde 17'ye ulaşmaktadır:76 

Türkiye'nin Çözülmesi Gereken En Önemli Sorunu (%) 

Araştırma sonuçlanna göre, yolsuzluklarla birlikte yolsuzlukla mücadelenin de arttığı 
yolundaki görüş yaygındır. Bu sonuç, yolsuzlukla mücadelede alınacak önlemlerin hayata geçirilmesi 
konusunda toplumun yeterli desteğinin sağlanacağını göstennektedir.77 

Bu çalışmada, çeşitli kurumlara duyulan güven ile rüşvet ve yolsuzluk algılaması arasında bir 
ilişki kurulmaya çalışılmıştır. Kurumlara duyulan güven kavramının nasıl tanımlandığı kadar 
kurumlara duyulan güvenin bu kurumlarla olan geçmiş deneyimlerden etkilendiği de açıktır. Çalışma 

Fikret Adaman, Ali Çarkoğlu ve Burhan Şenatalar, Hanehalkı Gözünden Türkiye de Yolsuzluğun Nedenleri ve 
Önlenmesine İlişkin Öneriler, İstanbul: TESEV, 2001. 
76ag/t.,Şekil3. 
77 agk.. Şekil 16. 
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sonuçlarına göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ile gönüllü bir toplum kuruluşu olarak 1999 Marmara 
Depremi'nde kamuoyunda önemli etki bırakan AKUT en fazla güven duyulan kurum ve kuruluşlann 
başında gelmektedir. Daha sonra üniversiteler, ilk-orta öğretim kurumlan ve muhtarlıklar gelmektedir. 
Tüm polis örgütü ve mahkemeler/hukuk sistemini izleyen kurumlann hepsi (sendikalar, belediyeler, 
Kızılay, gazeteler, merkezi yönetim, TBMM ve siyasi partiler) güven sıralamasında daha az güvenilen 
kurumlar olarak ifade edilmiştir. 

Türkiye'de Kurumlara Güven 

Çalışma sonuçlarına göre, trafik polisi ve gümrük örgütünde yolsuzluğun yaygınlık 
düzeyinin en yüksek olarak algılandığı anlaşılmaktadır. Rüşvet ve yolsuzluğun yaygınlığı 
hakkındaki izlenimlerin ortalama puanı bu iki kurumda 7,6'dır. Bunlan küçük bir farkla vergi 
daireleri/maliyeciler ve tapu daireleri izlemektedir. Trafik polisi ile trafik dışı polise ait puanlar 
arasında belirgin bir fark dikkati çekmektedir. Aşağıdaki şekilde, hiçbir kurumun puammn 2,7'nin 
altında olmayışı da dikkat çekicidir. Bu durum, toplumun kurumlara güveninin zayıflığını bir kez daha 
ortaya koymaktadır:79 

agk., Şekil 4a. 
agk., Şekil 10a. 
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Kurumlarda Rüşvet ve Yolsuzluğun Yaygınlığı 

Hizmetlerinden memnuniyet duyulmayan ve kendilerine az güven duyulan 
kurumlardaki yolsuzluk algılaması daha yüksektir. ° 

Belediyeler ve kamu sektöründe, yolsuzluk ve rüşvetin oluşmasında ve bunlarla mücadele 
edilmesinde en önemli unsurlardan birini oluşturan personel alımında kayırmacılık ve torpil yerine, 
tarafsız bir şekilde davranıldığmı savunanlar yerel yönetimlerde yüzde 11, devlet sektöründe yüzde 14 
gibi oldukça düşük oranlardadır. İşe alımlarda tarafsız davranıldığmı, bilgi ve deneyime bakıldığını 
düşünenlerin oranı özel sektörde bile ancak yüzde 42'yi bulmaktadır. İş başvurulanmn belediyelerde 
ve devlet sektöründe torpil ve kayırmaya dayalı bir biçimde değerlendirildiğini düşünenler, deneklerin 
3/4 gibi yüksek bir oranını oluşturmaktadır. Böylece, liyakat yerine kayırma ve torpilin esas 
alındığı kamu yönetimi personel istihdamında, daha başlangıçta, hukuka, yasalara ve kurallara 
aykırılık özendirilmekte ve sistemin bir parçası haline getirilmektedir. 

Medyanın özellikle yolsuzlukla mücadelede önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Bununla 
birlikte, deneklerin hemen hemen üçte ikisi "medya kuruluşlarının sahiplerinin medya dışı işlerle 
uğraşmalarının, yolsuzlukları kamuoyunun dikkatine sunması beklenen medyanın görevini 
hakkıyla yapmasına engel teşkil edeceğini düşünmektedir.81 

Aşağıdaki şekilden de görüleceği gibi, yolsuzlukla mücadelede uygulanması düşünülen 
önlemler kurumlara göre önemli farklar göstermektedir. ~ Denetimin arttırılması seçeneği tüm 
alanlarda birinci sıradadır. Bununla birlikte, bu seçenek gümrükler ve vergi 
daireleri/maliyeciler için yüzde 50 dolayında bir ağırlık kazanırken; devlet hastaneleri, 
mahkemeler/hukuk sistemi, belediyeler ve ilk-orta öğretim kurumlarında yüzde 30 dolayına 
düşmektedir. Halkın hesap sorabileceği düzenlemelere gidilmesi seçeneğinin payı kurumlara 
göre yüzde 14 ile yüzde 21 arasında değişmektedir. Bu oranlar "halkın hakkını 

80 agk.,s. 131-2. 
81 agk., Şekil 17. 
v-agk., Şekil 21. 
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arayabilmesinin önemsendiğini ve bu konuda bir yetersizlik görüldüğünü ortaya 
koymaktadır. Personelin maaşının yükseltilmesi seçeneği bazı kurumlarda ikinci, bazılannda 
üçüncü sırada yer almaktadır. Maaşların yükseltilmesini en önemli reform olarak görenler ilk-
orta öğretim, trafik ve trafik dışı polis alanlarında '/i'ü, devlet hastaneleri ve belediyelerde 1/5 
dolayındadır. Bu sayılar maaşların yetersizliğinin toplumun gözünde rüşvetin önemli 
nedenlerinden biri olarak görüldüğünü belirtmektedir. Kaynakların ve kapasitenin arttırılması 
belirli alanlarda (polis, gümrük ve vergi daireleri/maliyeciler) önemsiz görülürken, özellikle 
devlet hastaneleri ve ilk-orta öğretim kurumlarında 14'e yaklaşmaktadır. 

Halkın Kurumlarda Yolsuzluğun Önlenmesine Yönelik Reform Önerileri 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Q Devlet Denetimi Artmalı • Halkın hesap sorabileceği sistem D Siyasetçilerin Etkisi Azalmalı 
D Kaynak ve hizmet kapasitesinin artması M İşlemlerin basitleştirilmesi B İşlemlerin basitleştirilmesi 

Bu reformlar sonucunda nasıl bir kamu kurumu özlenmektedir? Deneklerin büyük bir 
bölümü "iyi" bir kamu kurumunun 

• yasalara uygun ve 
• halka eşit davranan bir niteliğe sahip olmasını istemektedir. 

Bu yanıt, kamu kurumlarının şu anda böyle davranmadığı yolunda bir saptamanın ifadesidir. Kamu 
kaynaklarının savurganca harcanmaması da bir başka dikkat çekilen özelliktir. Kamuya hesap veren ve 
"kamu yaran" gözeten bir yönetim talebi daha alt düzeydedir.83 

agk., Şekil 7. 
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Kamu Kurumunun Sahip Olması Gereken Özellikler 

Kamu yararına uygun davranmak 

Halkın denetimine açık olmak 

Kamu kaynaklarını kullanırken 
savurganlık 

Halka eşit davranmak 

Yasalara uygun davranmak 

5.7.5. KAMU REFORMU ARAŞTIRMASI84 

Yolsuzluğu, "emanet edilmiş yetkiyi özel yarar sağlamak için kullanmak" şeklinde tanımlayan 
araştırma raporu; 32 ilin 78 ilçesinde 26 Temmuz-5 Ağustos 2002 tarihleri arasında uygulanan 2416 
anketin değerlendirme sonuçlarına dayanmaktadır. 

Araştırmanın bir bölümünü oluşturan (Bölüm IV) "Yolsuzluk Algılamasına" ilişkin sorularla; 
deneklerin yolsuzluk kavramına verdikleri anlam, toplumda ve kamu kurumlannda yolsuzluk ve 
rüşvetin yaygınlığı, kamuda rüşvet uygulaması, siyasal kayırmacılık yanaşmacılık ile yolsuzlukla 
mücedelede çeşitli araçların potansiyel etkinliğine ilişkin görüşleri irdelenmektedir. 

Aşağıdaki şekildeki ifadelere göre, Türk kamuoyunda yolsuzluk kavramını öncelikle, ister kamu 
yönetiminde ister dışında olsun özel çıkarlar için toplumun ortak kurallarının çiğnenmesi olarak 
algılanmaktadır. Türk kamuoyunda yolsuzluk kavramı çok çeşitli şekillerde algılanmaktadır.85 

TÜSİAD, Kamu Reformu Araştırması, İstanbul: TÜSİAD, 2002. 
agk.. Grafik 73. 
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Yolsuzluk Teriminin Toplumdaki Çağrışımlarıı 

Malı suçlar ve yolsuzluklar; 8,5 
Hak gaspı; 7,9 

Kurumlar ve kişiler; 16,2 

Mali sistem yolsuzlukları; 8,5 

Görevi kötüye kullarıma; 3,7 

iğer;3,7 

Kayırma; 3,3 

Vergi kaçakçılığı; 1,6 

Örgütlü suç; 1,4 

Hırsızlık, dolandırıcılık; 24,6 

Yolsuzluk, "hırsızlık ve dolandırıcılık" ve "rüşvet" gibi bu sürecin doğal örnekleriyle açıklanırken, 
yolsuzluğun "kurumlar ve kişilerle" özdeşleşmesi dikkat çekicidir. Bu bağlamda, "devlet, yasama, 
yürütme ve bürokrasi" yolsuzlukla özdeşleşen başlıca kurumlar olarak görülmektedir. "Kötü yönetim" 
kurumlardaki yolsuzluğun bir yansımadır. Belirli kişi, kurum ve olaylann yolsuzlukla amlması daha az 
beyan edilmektedir:86 

Sonuç olarak, deneklerin büyük bir bölümü kendileri dışındaki çoğunluğun kişisel 
çıkarları için toplumun ortak çıkarlarım çiğnemeye hazır olduklarım düşünmektedirler. Bu 
bulgu, Türk toplumunda derin bir güven bunalımını ve anomi algılamasını göstermektedir. 

Başta siyasetçiler olmak üzere, üst düzey memurlar, işveren kesimi ve alt düzey memurlar 
arasında yolsuzluk eğiliminin yaygın olduğu düşünülmektedir:87 

agk.. Grafik 74. 
agk., Grafik 75. 
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Toplumda ve Değişik Kesimlerde Yolsuzluk 

Kamuda işe almada siyasal kayırmacılığı (liyakata göre işe almamn karşıtı olarak) 
benimsemeyenlerin oram (yüzde 93.8) ile siyasette yanaşmacı ilişkilere karşı çıkanların oram (yüzde 
92.9) hemen hemen aynıdır. 

Kamu Kuruluşlarında Rüşvetin Yaygınlığı Algılaması 
(Ortalama Puan) 
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Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi, TESEV tarafından yapılan saha çalışmasının sonuçlarına 
paralel olarak; bu çalışmada da "Trafik polisi"nin Türkiye'de rüşvetin en yaygın olduğu kurum olarak 
görüldüğünü göstermektedir. Onu sırasıyla "Gümrükler," "Vergi daireleri," "Tapu Daireleri," 
"Emniyet" ve "Belediyeler" izlemektedir.88 

Araştırma sonuçlarına göre; ülkeye en fazla zarar veren yolsuzluk türleri sırasıyla "devlet 
malını veya parasını zimmetine geçirmek," "devlet gücünü kullanarak çıkar sağlama," "yasadışı talebi 
rüşvet karşılığında yerine getirme," "yasal hizmetler karşılığında rüşvet alma," "yeraltı dünyasıyla 
işbirliği" ve "özel kuruluşlarla çıkar alışverişi" şeklinde görülmektedir. 

Rüşvetin bir tür bahşiş olduğu ya da memur maaşlarının düşüklüğü gerekçesiyle mazur 
görülmesini deneklerin dörtte üçü desteklerken, rüşvetin ahlaki bozulmanın sonucu olduğunu 
düşünenler deneklerin yansından biraz fazlasıdır. Kamu yönetimindeki işlemleri kolaylaştırmanın 
karşılıklı olarak rüşveti de azaltacağı düşünülmektedir. 

Rüşvet talebinin ihbar edilip edilmeyeceği yönündeki sorulara verilen yanıtlar da bu konuda 
geliştirilecek çözüm önerileri için dikkate değerdir:89 

Rüşvet Talebini İhbar Etme Eğilimi 

İhbar etmem 22,9 

15,1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i h b a r 

Rüşvet talebini ihbar etmeyeceğeni söyleyenlerin çok az bir bölümü "ihbar merciini 
bilmediklerini" belirtirken, daha büyük bir bölümü ihbar ettikleri takdirde hem işlerini 
yaptıramayacaklarını hem de yeni sorunlarla karşılaşabileceklerini düşünmektedirler. 

Yasa ve ahlak dışı olmakla birlikte, deneklerin büyük bir oranda rüşvet taleplerini ihbar etme 
konusunda çekince belirtmeleri, Türkiye'de devletin rüşvetle mücadelede yurttaşlann etkin 
desteğinden yararlanmasının sınırlı olacağını düşündürmektedir: 

agk., Grafik 83. 
agk. Grafik 87. 
agk., Grafik 88. 
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Yolsuzlukla İlgili Önlemlere İlişkin Algılama 

Din büyüklerinin yolsuzluğa 
karşı çıkması 

Sivil toplum kuruluşlanmn 
harekete geçmesi 

Memurların düzenli mal 
beyanında bulunması 

Medyanın halkı bilgilendirmesi 

Halkın eğitilmesi/aydınlatılması 

Partilerin para kaynaklarının 
denetimi 

Yolsuzluk yapanların teşhiri 

Deneklerin verdikleri yanıtlara göre yolsuzlukla mücadele etmede en etkili yöntemler 
• Yolsuzluk yapanların teşhiri ve 
• Halkın eğitilmesi/aydınlatılması olarak ifade edilmektedir. 

Siyaset ve siyasetçilerle ilgili yolsuzluk iddialan siyasetin finansmanının denetlenmesiyle 
ilişkilendirilebilir. Yerleşik düzene karşı sivil toplum kuruluşlanmn etkisinin yeterli olmayacağı 
düşünülmeltedir. Son olarak, yolsuzluğun dini olmaktan çok laik ahlakla ilişkili bir sorun olarak 
görülmektedir. 

5.7.6. ARAŞTIRMA SONUÇLARININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ 

Yukandaki saha çalışmalarında Türk kamuoyunun yolsuzluk nedenleri, sonuçlan ve çözüm 
önerileri konusunda beliren görüşleri aşağıda özetlenmiştir: 

A-) Kamu yönetiminde yolsuzluk yaygındır. 

B-) Vatandaşlar yolsuzluğu ülkenin çözülmesi gereken en önemli sorunlan arasında 
görmektedirler. 

C-) Yolsuzluğun başlıca nedenleri şunlardır: 

a-) Kalabalık kamu kadrolan 

b-) Ezberci eğitim 

c-) Kurumlara duyulan yaygın güvensizlik 

d-) Yolsuzluğun kamuoyunca zimnen uygun sayılması 

e-) Yasa, kural, düzenleme ve işlemlerin karmaşıklığı 

f-) Medya-ticaret-siyaset ilişkisi 

g-) Gelir dağılımı, enflasyon vb. ekonomik nedenler 

h-) Kamu yönetiminde etik ve değerlerin yoksunluğu 
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I-) Kamu yönetiminde kariyer ve liyakat ilkesinin işlememesi 

D-) Kamuda rüşvetin verilme nedenleri şunlardır: 

a-) İşleri kolaylaştırmak 

b-) Haksızlıktan korunmak 

c-) Hakkım elde etmek 

E-) Kamuda yolsuzluk aşağıdaki sonuçlan doğurmaktadır: 

a-) Devlet kaynaklarının yağması 

b-) Kamu ve özel sektörde üretim ve kar kaybı 

c-) Mafya-devlet oluşması 

d-) Bireysel hak aramanın artması 

e-) Sisteme güven azalmakta 

F-) Yolsuzlukla mücadele en etkin yöntemler şunlardır: 

a-) Yolsuzluk yapanların teşhiri 

b-) Etkili denetim ve hesap vermenin sağlanması 

c-) Eğitim 

d-) Siyasetin finansmanının saydamlığı 

e-) Bağımsız medya 

Yolsuzluk ve rüşvetle mücadelede kararlı siyasi irade kadar ve belki de daha önemlisi 
kamuoyunun desteğinin sağlanmasıdır. Yukarıda özetlenen çalışmalarda, yolsuzluktan şikayet 
edilmekte birlikte; yolsuzluğun toplumsal, siyasal ve ekonomik yapının ayrılmaz bir parçası 
olduğu yolunda yaygın bir kanaat bulunmaktadır. 

Yolsuzlukla mücadelede hükümetin; yolsuzluk kaynaklarını tespit, kural koyma, soruşturma 
ve yaptırım uygulama yanında, kamuoyunun desteğini yanma almak üzere çeşitli araçları uygulaması 
zorunludur. Bu bağlamda, kamu kurumlarına güven yaratılması öncelik taşımaktadır. Ayrıca. 
kamuoyunda aracısız, kayırmasız ve rüşvetsiz iş yapılmayacağı yolundaki algılamanın değiştirilmesi 
gerekmektedir. İhbar müessesesinin etkinlik kazandırılması için yasal güvence getirilmelidir. Denetimi 
esas alan etkin bir devlet yapılanması ve bu imajın yaratılması gerekmektedir. 

Etkin devlet, "yasalara uygun" ve "vatandaşa eşit" davranarak yaratılacak tarafsız 
yönetimle güçlendirilerek, vatandaşların kamu kurumlarına güveni yeniden artırılabilir. 

Güven unsuru, hem yolsuzluğun nedeni hem de sonucu olarak yolsuzlukla mücadelede önemli 
bir nirengi noktasını oluştumıaktadır. Kısaca, yolsuzluk konusunda alınacak her türlü önlemin, kamu 
kurumlarına güveni artırmayı göz önüne alacak şekildedüzenlenmesı gerekmektedir. 

5.8. BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER"1 

İlk örnekleri, Anglo-Sakson ülkelerinde ortaya çıkan ve öğretide bağımsız idari otoriteler 
(BİO) olarak adlandırılan idari ve mali özekliğe sahip kuruluşlar. 1970"li yılların başında Kara 
Avrupası ülkelerinde de görülmeye başlanmıştır. 

' ' Bu bölümün yazımında önemli ölçüde TÜSİAD tarafından hazırlanan Bağımsız Düzenleyici Kurumlar ve 
Türkiye Uygulaması, 2002 adlı rapordan yararlanılmıştır. 
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Bu kuruluşların ortak özelliği, kamusal yaşamın duyarlı sektörleri olarak da nitelenen sermaye 
piyasası, para piyasası, görsel ve işitsel iletişim gibi alanlarda hem düzenleyici hem de denetleyici 
işlevleri yerine getirmektedir. 

Bağımsız idari otoritelerin ülkemizdeki yasal kuruluş gerekçeleri de sözü edilen işlevler 
olmakla birlikte, bir çoğunun faaliyet alanının yolsuzluğa da en açık alanlar olduğu gerçeği dikkate 
alındığında asıl amacın yolsuzlukla mücadele olduğunu söylemek pek yanlış olmaz. Bu konu, 
yolsuzlukla mücadelede "Türkiye Deneyimi" kapsamında yer alması uygun görülmüştür. Ancak, 
"özerklik" kavramının "mutlak egemenlik" gibi algılanmasına dayalı kimi yorumlar, bazen bizzat bu 
kuruluşların sorun yaratmasına neden olmaktadır. 

Anılan kuruluşların, ülkemizdeki yapılanma açısından temel dayanağı, Anayasanın "Devlet; 
para, b-edi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve 
geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi 
önler" şeklindeki 167 nci maddesi hükmüdür. 

Görüldüğü gibi, idari ve mali özekliğe sahip kuruluşlar; Türk İdare Hukuku sistemi içinde 
Anayasanın 167 nci maddesinde belirtildiği gibi, ya ekonomik düzeni ya da kimi temel hak ve 
özgürlükleri tehdit ve ihlallere karşı koruma ve kollama amacıyla Devlet tarafından kurulmakta ve 
Anayasa'nın 123 ncü maddesi uyannea kanunla kamu tüzel kişiliği kazanmaktadırlar. 

Dolayısıyla, devlet eliyle kurulan ve kamu tüzel kişiliği kazandırılan bu kuruluşların da bir 
kamu kuruluşu oldukları ve Anayasanın 123 ncü maddesinde ifade edilen idarenin bütünlüğü ilkesi 
çerçevesinde "genel idare" içinde yer aldıkları hususunda kuşku yoktur. 

Nitekim, Danıştay da BİO'ların merkezi idare ile bağını kuran "ilişkili" kavramının "ilgili" 
kavramından farklı olmadığını, dolayısıyla BİO'ların konumlarının, genel idare dışında 
yorumlanamayacağını kararlaştırmıştır. 

Danıştay, anılan kararıyla, BİO'ların görevlerini yaparken bağımsız oldukları, kararlanna hiç 
bir kişi, makam ve merciin müdahale edemeyeceği; ancak "diğer kamu kurum ve kumluşları" ibaresi 
çerçevesinde kendileri de birer kamu kuruluşu olan bu kuruluşların, hükümetin genel siyaseti ve 
Anayasa ve yasaların verdiği yetkiye dayanılarak çıkartılan genelgeler kapsamında olduğu şeklinde bir 
içtihat oluşturmuştur. Bu karardan çıkan sonuca göre; siyaset ve merkezi idare, anılan kuruluşların 
statülerinde belirtilen görev ve yetkilerinden doğan kararlanna ve böylece piyasa üzerindeki 
düzenleyici ve denetleyici iradelerine hiçbir şekilde müdahale etmemeli; ancak bu kuruluşlar da 
faaliyetlerini, hükümet programlarından, yılık plan ve programlardan ve Bakanlar Kurulunca çıkartılan 
düzenleyici işlemlerden bağımsız görmemelidir. 

Bazı kaynaklarda, Bağımsız Düzenleyici Kuruluşlar (BDK) olarak adlandırılan BİO'larla ilgili 
bir sorun da "denetinf'leriyle ilgilidir. Denetim konusundaki ısrarların temel gerekçesini ise, BİO'lara 
aktarılan büyük ölçekli kamu kaynakları oluşturmaktadır. 

Bunların yargısal, mali ve faaliyet denetimi olmak üzere üç tür denetimi söz konusudur. 

Verilen kararlar ve yapılan işlemler, suç sayılan bir fiil kapsammdaysa, yargısal denetim adli 
nitelikli olabilirse de, burada söz konusu olan idari yargı denetimidir. 

Hemen belirtelim ki, bağımsız idari otoritelerin Başkan ve üyelen ile her türlü personeli 
üzerindeki adli soruşturma ve kovuşturmalara karşı izin veya tahkik sistemine dayalı korumalar da 
kaldırılmalıdır. 

İdari yargı kuruluşlarının, sadece hukuka uygunluk denetimi yapacakları, yerindelik denetimi 
yapamayacakları kuşkusuzdur. Bu nedenle, BİO'lar üzerindeki idari yargı denetiminin de hukuka 
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uygunluk denetimiyle sınırlı kalacağı açıktır. Ancak karar özellikleri ile ilgili ekli tablolardan da 
(8.6.4) görüleceği üzere; BlO'lann bir çoğunun kararlarının yayımı usulü dahi düzenlenmediğinden, 
etkili bir hukuka uygunluk denetimi dahi gerçekleştirilememekte, bu nedenle de zaman zaman 
meşruiyet tartışmaları gündeme gelebilmektedir. 

Mali denetim konusunda ise, 4743 sayılı Kanun uyarınca bir Başbakanlık Müfettişi, bir YDK 
denetçisi ve Maliye Müfettişinden oluşan bir komisyon tarafından yapılmaktadır. Bu denetim türü, 
merkezi idare türevli olması nedeniyle eleştirilmekteyse de, asıl önemli olan -kim yaparsa yapsın- dış 
mali denetimlerden bir sonuç alınıp alınamayacağıdır. Çünkü, BİO'lar harcama politikalarını ve 
süreçlerini, diğer bir deyimle harcama önceliklerini kendileri belirlemektedirler. Dış denetim 
elemanları da, denetimlerinde BİO'ların harcamalarındaki uygunluğu, bu düzenlemelere göre 
yapmaktadır. Harcama konusundaki öncelik tespiti ve harcama miktarı ile bu konudaki usul ve esaslan 
belirleme yetkisinin harcamayı yapanlann elinde bulunması, bir biçimde dış mali denetimin anlamını 
yitirmesi sonucunu doğurmaktadır. 

BİO'ların faaliyetleri ve hesap verme mekanizmalan yönünden de yetersizlikler ve yasal 
boşluklar söz konusudur. BİO'ların önemli bir bölümünün ekli tabloda (8.6.4) görüleceği gibi, hesap 
verebilirlik açısından güçlü bir araç olan "faaliyet raporu" düzenleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. 
Bir kısmında ise, faaliyet raporunun kapsamı ve muhataplarıyla ilgili bir düzenleme yoktur. 

111 



ALTINCI BOLUM 

YOLSUZLUKLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ VE YÖNTEMLERİ 

Bu bölümde yolsuzluğa ilişkin önlemler analitik bir bakış açısıyla irdelenmiş, somut ve 
doğrudan uygulamaya yönelik öneriler bir sonraki bölümde ele alınmıştır. 

6.1. YOLSUZLUĞU OLUŞTURAN KOŞULLARIN ORTADAN KALDIRILMASI 

Yolsuzluğun ortaya çıkmasında kamu yönetiminde yerleşik yapılar yanında, yaklaşım ve 
anlayışlar da etkili olmaktadır. Bu sağlamda, demokratik hukuk devletinin tüm yönleriyle 
uygulanması, devlet yönetiminde saydamlığın sağlanması, yöneticilerin görevleriyle ilgili hesap 
vermesi, kamu kuruluşlarına güvenen artırılması, personel rejimi ve yönetim ilkelerinin belirlenmesi 
gibi hususlar önem taşımaktadır. 

6.1.1. HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VE HUKUKA BAĞLILIK ANLAYIŞININ 
YERLEŞTİRİLMESİ 

Hukuk devleti, insan haklarına saygılı, bu haklan koruyan, toplum yaşamında adalete ve 
eşitliğe uygun bir hukuk düzeni kuran ve bu düzeni sürdürmekte kendini yükümlü sayan, hukuk 
kurallarına ve Anayasaya uyan işlem ve eylemleri yargı denetimine açık devleti ifade etmektedir. 

Demokraside hukuk adalet süzgecinden, devlet de adil hukuk süzgecinden geçirilir; elde edilen 
hukukun üstünlüğünü benimsemiş devlettir. Hukukun amacı adaletsizliği önlemektir. Hukuk 
örgütlenmiş adalettir/...) Adaletsiz hukuk,yalnızca' yanlış hukuk' değil, hukuk doğasından yoksun bir 
h üküm ler yığınıdır.92 

Kopenhag Kriterleri'nin en önemli ilkelerinden hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavranılan 
iyi yönetişimin ve yolsuzlukla mücadelenin de "olmazsa olmaz" koşullanndandır. 

Doksanüç ülkenin imzaladığı "8 nci Uluslararası Yolsuzluklarla Savaş Konferansı Lima 
Beyannamesi'" ile açıklanan hükümlerden biri şudur: Hükümetler yolsuzlukla savaşın bağlı olduğu 
hukukun üstünlüğü ilkesinin temel taşı olan adaletin bağımsızlığını, doğruluğunu ve politika dışı 
kalmasını sağlamalıdırlar. 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatfnm (AGİT), 1999 İstanbul Zirve Konferansında da 
yolsuzlukla mücadele-hukukun üstünlüğü ilişkisine vurgu yapılmıştır. 

Devletin yurttaşa müdahalesini sınırlamayı, böylece devleti azaltıp, hukuku çoklaştırmayı 
amaçlayan kara Avrupası kaynaklı ''hukuk devleti" yaklaşımandan farklı ve ek olarak; Anglo-Sakson 
kaynaklı hukukun üstünlüğü yaklaşımı; paylaşımcılıgı ve toplumsal mutabakatı esas alarak, 
merkeziyetçiliği en aza indirir, sivil toplum örgütlenmesinin önemli ve ağırlıklı olduğu katılımcılığı 
hayata geçirmeyi hedefler. Bunun doğal sonucu, saydamlık ve hesap verebilirliktir. Saydamlığın ve 
hesap verebilirliğin sağlandığı ortamlarda yolsuzluklann gelişme olanağı yoktur. 

(Devlet, 'çok\huk\ık\ az devlet'formülünün de ötesinde hukukun üstünCüğünüyaşama geçirirse 
devleşmez; ama gerçekten devlet otur ve meşrutuk\k\atsayısı arttığından güçlenir. 

| Doçent <Dr. Samı SELÇUK Yargıtay ((Eski) (Başkanı 

92 Yargıtay Başkanı Doç. Dr. Sami Selçuk, 1999-2000 Yargı Yılı açılış konuşması metni. 
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6.1.2. YOLSUZLUK RİSKİ İÇEREN ALANLARA İLİŞKİN İDARİ VE YASAL 
DÜZENLEMELERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 

Bu alanda alınabilecek önlemlerin başında öncelikle, yolsuzluklara açık işlem ve kararlann 
sayısının azaltılması gerekir. Yasal çerçeve yalınlaştınlmalı, işlemler en aza indirilmelidir. Böylece 
belli alanlarda kamu yönetiminin işleyişini denetleme ve değerlendirme aşın uzmanlık gerektirir bir iş 
olmaktan çıkacaktır. 

Devletin tekelinde kalması zorunlu görülen, ancak yolsuzluk riski yüksek olan işlev ve 
kararlann, yolsuzluklara imkan vermeyecek şekilde yeniden düzenlenmesi ve bu süreçler için etkin bir 
denetim sisteminin oluşturulması da diğer bir önlemdir. 

Kamu işlemlerinin basitleştirilmesi ve hızlandınlması da yolsuzluk risklerini azaltır. Bu 
amaçla, işlem ve süreçlerin yeniden gözden geçirilmesi, bilgisayar kullanılması, bazı ara işlemlerin 
kaldınlması, kurumlarda toplam kalite yönetiminin uygulanması gibi önlemler alınabilir. Devletin 
kendi bilgi sistemi içinde var olan bilgiler yurttaştan istenmemelidir. 

Yasal düzenleme gerekli olan alanlardan biri medya ile ilgilidir. Medyada tekel ve kartel 
oluşumuna izin verilmemelidir. Aynı anda gazete ve TV kanalı sahibi olmayı engelleyen ve medya 
sahiplerinin kamu ihalelerine girmesini yasaklayan AB sistemi benimsenmelidir. 

Türkiye'de devletin ekonomideki ağırlığı, bütün özelleştirme çalışmalarına rağmen devam 
etmektedir. Bu nedenle, ticaretle uğraşanın yolu mutlaka devlete düşmektedir. Ticaretle uğraşanlann 
aynı zamanda medya kuruluşlanna da sahipse, birtakım ekonomik menfaatlerin elde edilmesinde 
medya kullanılabilmektedir. Burada yapılması gereken, devletin ekonomideki ağırlığının azaltılması 
yanında, yapılacak hukuki düzenlemeler ile ticaret ve medyanın sahipliğinin aynlmasıdır. 

Medyanın Türkiye'nin yakın geçmişinde iki büyük günahı vardır. Birincisi devlet üstünden zenginleşme 
politikası uğruna asli işini geri plana itmesi, ikincisi de parayı tapınma felsefesini yüceltmesidir. (....)Türkiye'de 
serbest rekabetin önünün açılması, ekonomisinin sağlıklı bir biçimde işlemesi için medya ile iktidarın çıkar 
bağının kesilmesi lazımdır.93 

6.1.3. KAMU YÖNETİMİNDE SAYDAMLIĞIN SAĞLANMASI 

Kamu yönetiminde saydamlık, özellikle, mali konularda önem taşımaktadır. Mali saydamlık, 

hükümetin yapısının ve işlevlerinin, mali politika planlarının, kamu sektörü hesaplannın ve 
mali hedeflerinin kamuoyuna açık olmasıdır. Kamu sektörü mali politikanın oluşturulması ve 
yürütülmesi ile ilgisi olan bütün kurum ve kuruluşlar olarak tanımlanabilir. Mali saydamlık, 
sorumluluğu güçlendirir ve sürdürülebilir olmayan nitelikteki politikaların getirmiş olduğu 
politik riskleri artırır. 

Uluslararası Para Fonu'nun "Mali Saydamlık Uygulamalan TüzüğiT'ne göre saydamlığın 
sağlanabilmesi için gerekli dört temel ilke şunlardır: 

a-) Rollerin ve sorumlulukların belirgin olması 

b-) Bilginin kamuya açık olması 

c-) Bütçe hazırlama, Uygulama ve Raporlama süreçlerinin açık olması ve 

d-) Denetimin ve istatistiksel veri yayınlamanın bağımsız olması. 

Ergun Babahan, Sabah Gazetesi, 20 Ekim 2002. 
94 DPT, Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması ve Mali Saydamlık, Özel ihtisas Komisyonu Raporu, 
Ankara: DPT Yayınlan, 2000, s.83. 
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Mali saydamlığın gerçekleştirilmesi konusunda, Türkiye'de ortaya çıkan eksiklikler ise, 
aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

a-) Bütçenin kapsamı çok dardır. Bütçe dışında döner sermayeler, fonlar, dernekler ve vakıflar 
aracılığıyla birçok bütçe dışı kamusal faaliyet gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla, kamusal 
kaynakların sınırlı bir bölümü TBMM denetiminden geçmektedir. 

b-) Merkezi hükümetin gerçekleşmesi muhtemel yükümlülükleri, vergi harcamaları ve kamu 
bankaları, KİT'ler ve Merkez Bankası ile ilişkilerinden kaynaklanan yan mali nitelikteki faaliyetleri 
bütçe metni ile birlikte açıklamasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır. 

c-) Kamu gelir ve giderler ile ilgili varsayım ve tahminlerdeki sapmalar, gerçekleşmesi 
muhtemel yükümlülükler nedeniyle ortaya çıkabilecek mali risklerin raporlanmasına ilişkin bir 
yükümlülük de söz konusu değildir. 

d-) Mali yönetimde yetki ve sorumluluklar arasında yeterli dengeler kurulamadığından 
yönetsel sorumluluğun değerlendirilmesinde de güçlüklerle karşılaşılmaktadır. 

e-) Bütçeler, yalnızca bütçe genel dengesinin anlaşılmasına imkan vermekte, ekonomik 
analizler yapmaya imkan verecek farklı bütçe açığı tanımlamaları kullanılmamaktadır. 

f-) Nihai hesaplarının kapsamı çok kısıtlıdır. Mali faaliyetler bir bütün olarak 
değerlendirilememektedir. 

Türkiye'de, konsolide bütçenin kapsamı çok dardır. Bütçe kanunu ile birlikte merkezi 
hükümetin bütçe dışı faaliyetlerine ilişkin herhangi bir rapor yaymlanmamaktadır. Konsolide bütçe 
içine yan mali nitelikli faaliyetlerin katılması gerekmektedir. Bütçeyle ilişkisinin kurulması gereken 
bir çok kamusal harcama alanı bütçe dışında kalmakta, kamusal harcama alam dışında kalan kısmında 
önemli bir oranı kamu kesimi genel dengesi dışında kalabilmektedir (döner sermaye, vakıf, dernek, 
yarı mali nitelikli faaliyetler, koşullu yükümlülükler, vergi harcamalan gibi). 

Türkiye'de, kamu mali yönetiminde görev ve sorumlulukların çok kesin sınırlamalarla 
birbirinden aynlamadığı, hatta çakıştığı ve sonuçta da ciddi bir koordinasyon sorunuyla karşılaşıldığı 
gözlenmektedir. Kamu yönetiminde sorumluluklann yerine getirilmesinin, doğru bir şekilde 
değerlendirilmesini sağlamak amacıyla, bütçe dışında yer alan, ancak bütçeden transfer alan bütçe dışı 
faaliyetlerin de, bütçenin tabi olduğu denetim ilkelerine tabi olması gerekir. Bu konuda, Türkiye'de 
ciddi sorunlar bulunmaktadır. Örneğin, konsolide bütçenin denetimi Sayıştay tarafından yerine 
getınlirken bütçe içi ve dışı harcamalann büyük bölümü, Sayıştay denetimi dışında tutulmuştur. 
Ayrıca, konsolide bütçe fonlarına ilişkin işlemler de farklı muhasebe ilkelerine göre kayıt 
edilmektedir. Tüm bu huhuslar, sorumlulukların denetlenmesinde bütünlüğü bozmakta, kamu 
faaliyetleri hakkında doğru değerlendirmeler yapılmasını engellemektedir. 

Düzenlenen bütçelerin, dayandıktan kanun ve düzenlemelerin ek bütçeler, yedek ödenek 
uygulamaları ve emanet kalemleri ile delinmesi sonucu etkinliklerini yitirmektedir. Türkiye'de 
bütçelerin etkinliğini kaybettiren bu uygulamalara sıkça rastlanmaktadır. 

Bu kapsamda, Türkiye'deki duruma bakıldığında cari yıl yanında geleceğe ve geçmişe ilişkin 
verilerin düzenli, kapsamlı ve karşılaştırılabilir nitelikte elde edilmesinde çeşitli sorunlar olduğu 
bilinmektedir. Konsolide bütçe borçlarımn seviyesi ve yapısı hakkında düzenli olarak bilgi 
yayınlanırken, fmansal varlıklar hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ayrıca, devletin varlık 
ve yükümlülüklerinden türetilen devlet bilançosu da yaymlanmamaktadır. 

Türkiye'de, "Yıllık Programlar" ve Bütçe Tasansı Metni ile birlikte Meclise sunulan "Genel 
Ekonomik Hedefler" ve "Bütçe Gerekçesi" ana hatlarıyla mali hedefleri, makro ekonomik çerçeveyi 
ve bütçenin hangi politikalara dayandınldığmı içermekte, ancak mali riskleri tanımlamamaktadır. 
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Türkiye'de, bütçe işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde genel olarak nakit bazlı kayıt sistemi 
kullanılmaktadır. Bu usul, mali durumun değerlendirilmesini güçleştirmektedir. Ekonomi ve kamu 
mali durumu hakkında daha kapsamlı değerlendirmeler yapabilmek için, nakit bazlı tablolar yanında 
tahakkuk bazlı raporlamaları da yapabilmek gerekmektedir. Buradan elde edilecek verilerle devletin 
bilançosuna ulaşılması, böylece, diğer bilanço çıkaran sektörlerle kamu sektörünün karşılaştırılması 
mümkün olacaktır. Bundan sonra atılması gerekli adım ise, ülke ekonomisinin tümünde uygulanacak 
muhasebe standartlarının aynı olmasını sağlamaktır. Bu yaklaşım, sektörler arasında tam bir 
değerlendirme ve karşılaştırma yapılmasına imkan verecektir. 

Türkiye'de, mali raporlamanın zamanında yapılması, etkin, kapsamlı ve güvenilir olmasında 
birtakım sorunlar bulunmaktadır. Bütçe kanunlarının ve bütçe kesin hesabımn kapsamının dar olması, 
raporlama konusunda eksikliklere yol açmaktadır. 

Türkiye'de, bütçe işlemlerinin yasalara uygunluğunu TBMM adına denetleyen ulusal denetim 
kuruluşu olan Sayıştay'ın denetim alam, tıpkı bütçenin kapsamı gibi çok dardır. Böylece, kesin 
hesaplarda da kamu faaliyetlerinin bir bütün olarak değerlendirilmesi yapılamamaktadır. Halbuki, 
Sayıştay, Kurtuluş Savaşı sırasında yani savaş devam ederken, Kurtuluş Savaşı harcamalarını dahi 
denetlemiş bir kuruluşumuzdur. Ayrıca, Sayıştay'ın denetimi "performans denetiminden" çok "hukuki 
denetime" dayanmaktadır. 

Kısaca, yolsuzluğun yönetsel nedenleri arasında saydığımız "Hesap Verme Mekanizmalarının 
Eksikliği" başlıklı bölümde yer alan tüm saptamalar dikkate alındığında, özellikle de hesap verme 
sorumluluğu yönünden, TBMM'nin rolünü ve etkisini güçlendiren düzenlemeler yapılmalıdır. 

6.1.4. HESAP VERME SORUMLULUĞUNUN YERLEŞTİRİLMESİ 

Hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesi, kısaca, yolsuzluk faaliyetlerin zamanında tespit 
eden ve caydırıcı idari ve adli cezalan içeren etkin bir yaptınm sisteminin kurulmasını ifade eder. 

Bu amaçla, raporumuzun çeşitli bölümlerinde değinilen; bilgi edinme özgürlüğü, mali 
hesapların saydamlığı, açık ve saydam bütçe süreci, mali yönetim ve performans denetim sistemleri, 
Ombudsman ve yolsuzlukla mücadele birimi, yasama denetimi, zorlayıcı tedbirler, adli reform, özgür 
seçimler gibi olgu, kurum ve yapılanmalara ihtiyaç vardır. Bunlardan bazılarına ilişkin özet 
açıklamalara aşağıda yer verilmiştir: 

Bilgi edinme özgürlüğü, devlette saydamlığa katkı sağladığı gibi, yönetim hizmetleriyle ilgili 
kurallar ve işlemler hakkında yurttaşların bilgi sahibi olmasını sağlar. Örneğin, Uganda'da bir aracın 
tescil edilmesi veya bir şirketin kurulması için gerekli olan mevzuatı, işlem aşamalarını ve ücretleri 
içeren bir metni, ilgili kamu birimlerin görünür bir yerine asmaktadır. Böylece, kamu görevlilerinin 
yurttaşlar tarafından oto kontrolünün yapılması mümkün olmakta ve küçük rüşvetler 
önlenebilmektedir. 

Açık bütçe süreci, kamu harcamalarının ve gelirlerinin planlanması sürecinde yurttaşların 
katılımını sağladığı için, sorumluluk ilkesini geliştirmektedir. Örneğin Bolivya'da, El Salvador'da ve 
Paraguay'daki adem-i merkeziyetçilik programları yerel bütçe süreçlerine yurttaşların katılımını ve 
denetimini öngörmektedir. 

Çağdaş mali yönetim ve denetim sistemleri, özellikle bilgisayar destekli yapısıyla 
saydamlığı artırmak ve kötü uygulamaları saptamak konusunda etkili olmaktadır. Mali yönetim 
sistemlerinin etkin olması için, ileri teknoloji kullamlmakta ve mali yazılımların üretilmesi, yüksek 
standartlara sahip muhasebe personeli ve denetçilerin yetiştirilmesi gibi faaliyetler sıklıkla söz konusu 
olmaktadır. Çağdaş mali yönetim sistemi uygulamalarından bazı örnekler, aşağıda yer almıştır: 

• İş sahiplerine memurlara ve diğer ilgililere mükerrer ödeme yapılması gibi 
suiistimallerin ortaya çıkartılması amacıyla, mevcut bilgilerin bilgisayarlar 
aracılığıyla karşılaştırılması 
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• Kötü kullanılmaya elverişli faaliyetlerin kayıtlara yüklenmesi suretiyle bilgisayar 
destekli denetimlerin yapılması 

• Yolsuzluğa açık olan alanlardaki olağan dışı sapmalara karşı otomatik uyarı 
mekanizmaları (örneğin, usulsüz krediler) 

• Bütçe dışı harcamalann ortadan kaldırılması için, kamu fonlarının birleştirilmesi ve 
tek banka hesabının kullanılması 

Zorlayıcı tedbirler kavramından, genellikle, yolsuzlukla mücadele yasaları anlaşılmaktadır. 
Bu yasalarda, yolsuzluğun tanımı, yolsuzluk eylemleri, el koyma ve zoralım hükümleri, muhbir ve 
tanık koruma kuralları, gizliliğin sınırlan, memur ve kamu görevlisi tanımlan, mal bildirimi kurallan, 
kamu görevlerinden ve ihalelerinden yasaklanma gibi hükümlere yer verilmektedir. 

Bu raporun hazırlandığı tarihte, Viyana'da halen sürmekte olan "Birleşmiş Milletler 
Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi" taslağı ad hoc komite çalışmalan sırasında, bazı ülkeler, 
"masumiyet" karinesini gündeme getirerek, yasa dışı zenginliği yönetimin ispat etmek zorunda 
olduğunu ileri sürmektedirler. Aynca, örneğin, Almanya'da kamu görevlilerinin mal bildirimi vermesi 
söz konusu değildir. Bu uygulama, özel hayata müdahale olarak kabul edilmektedir. Ancak Tayland ve 
Hong Kong gibi ülkelerde ise, suçlanan kamu görevlisinin ücretiyle uygun olmayan mal varlığımn 
kaynaklanm kanıtlayamaması durumunda, yakın akrabalan da yasal olarak soruşturma kapsamına 
alınabilmektedir. 

6.1.5. YURTTAŞIN DEVLETE OLAN GÜVENİNİN ARTIRILMASI 

Yurttaşın devlete olan güveninin yeniden kazandınlmasının temel koşulu, devletin, yurttaşın 
ödediği vergiler karşısında hizmetlerinden yararlanan saygın bir "müşteri" olarak görmesidir. Bu 
anlayış, özellikle, kamu bürokrasisinin yurttaşa yaklaşımı ile belirlenir. Yansız, verimli ve etkili 
çalışan, hesap verebilen ve yaptığı işlemler saydam olan bir bürokrasi, etkin, güvenilir ve saygın bir 
devletin de temelini oluşturur. Kamu kurumlanna güvenin yeniden sağlanması için dikkate alınması 
gerekli ilkeler ve bunlann uygulanma şekli aşağıdaki şemada gösterilmiştir: 
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BÜROKRASİ 

TARAFSIZLIK 

Kurumlar 
tarafsız çalışır 

KURUMSAL 
TARAFSIZLIĞA 
GÜVEN ARTAR 

Tavırları 
Değiştirmeye 

Yönelik 
Uygulamalar 

Davranıştan 
Değiştirmeye 

Yönelik 
Uygulamalar 

Vatandaşın 
Bürokrasideki 
Deneyimleri 

6.1.6. İNSAN ODAKLI MÜCADELE YÖNTEMLERİ 

İnsan unsurundan soyutlanmış, insanın özgür gelişimini toplumculuğun karşıtıymış gibi 
algılayan ideolojik yaklaşımların iflas ettiği yakın geçmişte görülmüştür. Buna karşılık, insanın özgür 
gelişmini ve girişimciliğini tümüyle bireyin çıkarlannm en çoklaştırılması olarak gören, bireyin 
çıkarlarının toplumsal çıkarlarla dengelenmesi anlayışını reddeden yaklaşımların da, günümüzde ciddi 
bir şekilde sorgulandığı bilinmektedir. 

Erdem sıralamasının en başında bulunan "dürüstlük" kavramının tüm toplum tarafından aynı 
önemde anlaşılmasını sağlayacak örgün ve yaygın eğitim olanaklarından yararlanılmasının yanı sıra; 
ehliyetin, liyakatin önemine ve gerekliliğine de mutlaka inanmalı ve kadrolara seçimde nesnel 
ölçütleri kullanmalıyız. 

Yolsuzlukları yok etme girişimleri, insan davranışlarını bir bütün olarak ele alma esasına 
dayandınlmalıdır. Yasal ve idari tedbirler tek başına yeterli değildir. Bunun dışında ve öncelikle, 
yönetici sınıfın iliklerine kadar işlemiş tutarlı bir ahlak anlayışının mevcudiyeti gereklidir. 

Yolsuzlukla mücadele için sosyal, ekonomik ve politik planlamalar gereklidir. 

Yolsuzluk olgusunu oluşturan unsurlann birinin veya birkaçının ya da tamamının, yolsuzluğa 
eğilimli insanlar olmaksızın tek başına yolsuzluk olgusunu doğurabilmesi mümkün değildir. 
Yolsuzluklann ortaya çıkabilmesinde insan faktörü, insanın ahlak ölçüleri sonuç tayin edici önem arz 
etmektedir. 
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Kuralları ihlal 
edenler 

cezalandırılır 
ı 

KURUMSAL 
ETKİLİLİĞE 

GÜVEN 
ARTAR 

Başkalarına 
karşı güvenin 

artırılması 

GENEL 
GÜVEN 

OLUŞUR 



Nihai planda, yolsuzluk olaylarına engel olmak, iş başındaki görevlilerin ahlaki 
donanımlarının son derece yüksek olmasıyla mümkündür. İyi insanlara iyi yasalar ve iyi yasalara iyi 
insanlar destek olmadıkça, yolsuzluklar devam edecektir. Ancak iyi kamu görevlileri olmasının yolu 
da eğitimden geçmektedir. 

Bürokrasinin bazı işlev ve kararlan, göreli olarak, daha yüksek yolsuzluk riski içerir. Bu 
nitelikteki işlev ve kararlara ilişkin süreçler incelenerek, yolsuzluk olasılığını azaltacak düzenlemeler 
yapılması gerekir. 

6.1.7. KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ DURUMLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE 
ÜCRETLERDE ADALETİN SAĞLANMASI 

Ülkemiz koşullarında yaşam standartlarına uygun ücret alamayan kamu görevlileri, sürekli 
olarak geçim sıkıntısından kurtulmanın yollarım aramaktadırlar. Bazı kamu görevlileri için bunun 
çözüm yolu, yolsuzluk yapmak şeklinde olabilir. Bunu önlemenin yolu ise, kamu görevlilerine en 
azından ortalama hayat standardı sağlayacak bir ücret verilmesidir. 

Ayrıca, geniş anlamda ülkedeki gelir dağılımı dengesizliği, dar anlamda da kamu kesiminde 
çalışanlar arasındaki ücret dengesizliği de kamu görevlilerinin yolsuzluklara kanşmasına neden 
olabilir. Ülkemizde, özellikle memurlar, hem kendi aralanndaki ücret dengesizliği, hem de işçiler ile 
memurlar arasındaki ücret dengesizliği ve geniş anlamda ülkedeki gelir dengesizliği nedenleriyle, 
yoğun bir psikolojik baskı altındadır. Yıllardan beri devam eden bu olumsuz süreç sonucunda, rüşvet 
ve yolsuzluklar neredeyse açıktan konuşulur hale gelmiştir. 

Diğer yandan, kamu görevlilerinin mal bildirimlerinin dikkatli takibi ile yolsuzluklara 
kanşanlann tespiti de, kamu görevlilerinin yolsuzluklara kanşmasmda caydıncı olabilir. Bugünkü 
uygulamada mal bildirimleri, işlem şeklinde bir belgenin doldurulmasından ibaret kalmaktadır. 

6.1.8 KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN MESLEKİ ETİK KURALLARI BELİRLENMESİ 

Yönetimde görev ve sorumluluklan açık ve anlaşılır biçimde tanımlayan yasal düzenlemelerin 
yanında, kamu görevlilerinin tutum ve davranışlannı şekillendirecek etik kurallann oluşturulması ve 
bu kurallann mesleki toplumsallaşma sürecinde bireye aktanlması gereklidir. Kamu yönetimimizin 
her sektörü için ayn etik kurallan belirlenmeli ve bu kurallann uygulanmasını denetlemek için gerekli 
birimler oluşturulmalıdır. 

Her sektör için belirlenecek mesleki ahlak ile kamu yöneticilerinin görevlerini yerine 
getirirken, kendilerini bağlı sayacaklan yansızlık, tarafsızlık, kamu yaran, toplumsal eşitlik 
güvenilirlik, kararlılık, hukuka saygı, insana saygı, çalışkanlık, verimlilik, etkinlik gibi üst düzey etik 
standartlar belirlenir. Bu şekilde belirlenecek ilkeler ile kamu görevlileri teknik sorumluluk yanında, 
etik sorumlulukları da belirlenmiş olacaktır. Aynca, etik uygulamalan ile kamu görevlilerine, "hizmet 
aşkı," "mesleki vicdan" ve "kendi çıkarım toplum çıkarından üstün tutma" gibi değerlerin 
kazandırılmasına çalışılmalıdır. Kamu kurumlanmızda, içinde sürekli toplumun yaranna çalışan, 
kendisini devletin sahibi olarak gören, gözeten ve kendisini kamu hizmetine adamış çok sayıda kamu 
görevlilerimiz bulunmaktadır. Uygulamaya konulacak mesleki etik ilkeleri, hem bu tür personelin 
sayısını artıracak, hem de kamu personelinin etik açıdan değerlendirilmesinde ödüllendirilmesinde 
kıstaslar sağlayacaktır. 

Söz konusu değerler, "iyi yönetim"in temeli olup, aynı zamanda iyi bir kamu yöneticisinin 
sahip olması gereken özelliklerdir. 
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Kamu görevlilerinin ahlaki standartlarım geliştirmeye yönelik olarak yapılacak çalışmalar; 
yasal düzenlemeler yapma, işleyişe egemen olan ilkeleri yeniden belirleme ve özel bir kamu biriminin 
oluşturulması olmak üzere üç alanda gerçekleştirilmelidir. 

JVoCan %pmiUsi Kamu Yaşamında Standart İtkekr 
1. <BenciC Olmama: %amu makamını ederinde tutanlar, Sarartan alırken sadece kamu yararını esas 

almalıdırlar. 

2. (Bütünlük: "Kamu makamını ellerinde tutanlar, görevlerini yerine getirirken kendilerini etkileyebilecek.kurum 

dışı bireylerin veya örgütlerin mali veya diğer yükümlülükleri altına girmemelidirler. 

3. Nesnellik: %amu makamını ellerinde tutanlar, kamusal atamaların yapılması ve sözleşmelerin onaylanması 

dahilolmakjüzere, kamusal islerim yerine getirirken tercihlerini Gyakat esasına göre yapmalıdırlar. 

4. Hesap verme: %amu makamını ellerinde tutanlar, kendi kararları ve eylemlerinden dolayı kamuya hesap 

verirler ve uygun denetime tabi tutulurlar. 

5. Jlçıklıki "Kamu makamını ederinde tutanlar, aldıkları tüm kararlar ve yaptıkları tüm islerde mümkün 

olduğunca açık, olmalıdırlar. %ararlannın nedenlerini açıklamalı ve (kendilerindeki) bilgiyi daha geniş 

kapsamlı kamu yararı gerektirdiğinde giztemelidirler. 

6. Onur: %amu makamını ederinde tutanlar, kamusal isleriyle itgiCı özel çıkarları açıklama ve kamu yararını 

açıklanması konusunda ortaya çıkabilecek, herhangi bir çıkar çatışmasını çözmek, üzere gerekli adımları 

atmak^ğörevine sahiptirler. 

7. Liderüki "Kflmu makamını ederinde tutanlar, (toplumda) liderlik, göstererek, ve örnek, olarakj. yukarıda 

sayılan ilkeleri savunur ve desteklerler. 
Jiçıklama: fltanma ve seçim yoluyla kamu makamlarım, ellerinde tutanlara ilişkin yönetim standartlarının 6edrtenmesi ve 6u 
konulardaki değişikliklerle yönelik, tavsiyelerde bulunmak, amacıyla, 25 'Ekim 1994'te dönemin İngiliz <Baş6akanı John 
CMajor'ın emriyle İngiliz Parlamentosunda "'Kamu 'Yaşamında Standartlar Komitesi" kuruCmuştur. (Bir süre "Nolan 
Komitesi" otarak^adlandınlan komitenin görev alanı, 12 Kasım 1997'den sonra siyasi partilerin finansmanı ve 6u konudaki 
değişikliklereyöne(ik,önerileri de içerecek,6içimdegenişletilmiştir, http://www.pu6lic-standards.gov.uk/ 

6.1.9- SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI 

Sivil toplum kuruluşları, vatandaş ile devlet arasında iletişim ve eşgüdümü sağlayan 
kuruluşlardır. Bu örgütler, toplulukları örgütleme, eğitim, toplum içindeki grupların ekonomik ve 
sosyal hayata katılımını sağlama, siyasi ve sosyal etkileşimini kolaylaştırma dayanışmayı artırma ve 
kültürleri besleme yoluyla "saydamlık," "hesap verebilirlik" ve "katılımcılık" ilkesinin 
gerçekleştirilmesine hizmet etmektedirler. 

Bu şekilde, iyi yönetişimin gerçekleştirilmesine olan katkılarının yanısıra, yolsuzluk 
konusunda kamu bilincini artırmak yolsuzlukla mücadeleye ilişkin eylem planlan geliştirmek ve 
devlet faaliyetlerini izlemek suretiyle, yolsuzlukla mücadelede rol alabilirler. 

Ülkemizin temiz bir toplum yapısına, saydam ve yolsuzluklardan annrmş bir kamu yönetimine 
kavuşturulmasında, siyasal yapılanmadaki çarpıklıkların etkisinin azaltılmasında, sivil toplum 
kuruluşlannın etkisi büyük olacaktır. 
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Özellikle, siyasal sistemin demokratik bir yapıya kavuşturulamadığı, siyasal partilerin 
yönetimlerin belli gruplarca ele geçirilmiş olduğu, bunun sonucunda yaratılan lider sultasının 
kırılmasının mümkün olamadığı ve bu durumun halkın özgür iradesini gerçekleştirilmesi için aşılmaz 
bir engel olduğu ülkemizde; sivil toplum kuruluşlan, kamu yönetiminin sağlıklı işlemesine, yozlaşma 
ve yolsuzluklara karşı önemli katkılar sağlayabilir. 

Kamu yöneticiliği mesleğine yönelik etik değer, kural ve standartların oluşturulmasında, 
devlet örgütlerinin yanında, dernek, vakıf, birlik gibi sivil toplum kuruluşlan da etkili olabilir. Aynı 
zamanda, bu kuruluşlar üyeleri ya da vatandaşlardan gelen tepkilere göre, kamu görevlilerinin 
davranışlannı etik açıdan değerlendirerek, kamu yönetimi üzerinde etkide bulunabilirler. 

Ancak sivil toplum kuruluşlarının bu şekilde etkide bulunabilmeleri ve ülkenin 
demokratik ve toplumsal yaşamına olumlu katkılar sağlayabilmeleri için, kendi yapılarının, 
yönetim biçimlerinin her türlü yozlaşmadan arınmış, saydam ve güvenilir olması, çıkar amaçlı 
değil, özveriye dayalı bir anlayışla gerçekleştirilmesi gerekir. Toplumsal Saydamlık Hareketi 
Derneği, TESEV, Yolsuzlukla Mücadele Demeği, Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği, 
Devlet Denetim Elemanları Derneği, Türkiye Etik Değerler Merkezi ve Beyaz Nokta Vakfı 
gibi kuruluşlar, yaptıklan araştırmalar ile düzenledikleri konferans seminer ve benzeri 
faaliyetlerle yolsuzlukla mücadeleye katkıda bulunmaktadırlar. 

6.2- YOLSUZLUKLARIN ORTAYA ÇIKARILMASI 

6.2.1- YOLSUZLUKLA MÜCADELE İÇİN ETKİN KURUMSAL YAPILARIN 
OLUŞTURULMASI 

Yolsuzluktan önlemenin temel koşullannın, hukukun üstünlüğü kavramının da unsurlanndan 
olan saydamlığın ve hesap verme sorumluluğunun sağlanması olduğu kuşkusuzdur. 

Bununla birlikte, özellikle, Uluslararası Saydamlık Örgütü'nün yolsuzluk algılama 
endekslerinde alt sıralarda yer alan ülkelerde yolsuzlukla mücadele için çeşitli yetkilerle donatılmış 
kurumsal yapılann oluşturulması zorunluluk haline gelmiştir. Yolsuzluğun dünya genelinde örgütlü 
bir suç haline gelmesi de, bu zorunluluğu doğuran nedenler arasındadır. 

Öyle ki, 2000-2002 yıllan arasmda sadece 16 yolsuzluk vakasının görüldüğü Danimarka'da 
dahi 8 alt birimden oluşan bir polis örgütü bulunmaktadır. Almanya'da, polis örgütü bünyesinde 
yolsuzluklar konusunda analitik ve stratejik araştırmalar da yapan bir birim görev yapmaktadır. 

Yolsuzlukla mücadele alanındaki kurumsal yapılann en etkilileri, bağımsız yolsuzlukla 
mücadele birimleridir. Bu kuruluşlann soruşturma, önleme, eğitim işlevleri ve etkili istihbarat 
birimleri mevcuttur. Avusturalya, Kore, Singapur, Slovenya ve Botswana yolsuzlukla mücadele 
birimleri bu konudaki başlıca ve en başanlı örneklerdir. 

Bazı ülkelerde ise, parlamentolar bünyesinde yolsuzlukla mücadele işlevini üstlenmek üzere 
daimi komisyonlar kurulmaktadır. Bunlara, Malta'da Yolsuzlukla Mücadele Daimi Komisyonunu ve 
Litvanya Ekonomik Suçlan Araştırma Parlamento Komisyonunu örnek olarak verebiliriz. 
Tanzanya'da da Dünya Bankasının önerisi ve desteği ile 1998 yılında parlamento bünyesinde bir 
Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu kurulmuştur. 

Türkiye'de ise, birçok denetim kurumu ve birimi olmasına rağmen, doğrudan yolsuzluklarla 
mücadeleyi amaçlayan bir kurumsal yapı bulunmaktadır. 

Bu nedenle, denetim birimlerinin ve süreçlerinin yeniden tanzimi, iyi yönetişimi sağlamada 
son derece etkili olduğu tüm ülkeler tarafından kabul edilen Ombudsman kurumu oluşturulması gibi 
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önlemlerin yanı sıra, yolsuzluk sorunu ile doğrudan ilgilenecek bir birim oluşturulmasında yarar 
görülmekledir. 

Ülkemizin örgüt iklimi, siyaset-bürokrasi ilişkileri ve özerkliğin "mutlak egemenlik" olarak 
algılanması olguları dikkate alındığında, ülkemiz açısından bu konudaki en doğru tercihin, TBMM 
bünyesinde kurulacak -soruşturma komisyonlarının yetkilerini de haiz- bir daimi komisyon olacağı 
düşünülmektedir. 

Yolsuzluk komisyonları, yolsuzluk potansiyeli yüksek olan bazı kamu kuruluşlarını ve 
işlemlerini ya da belli yolsuzluk iddialarını araştırmak, soruşturmak, çözüm önerileri üretmek üzere, 
üyelikleri ve görev süreleri bu olaylarla sınırlı olan geçici alt komisyonlar kurabilmektedirler. Yasama 
meclislerince oluşturulan bu tür komisyonlara, yukarıda bazı örnekleri verilen, hem gelişmiş hem de 
azgelişmiş ülkelerde rastlanmaktadır. Örneğin, Hindistan'da 1962 yılında kurulan "Yolsuzluğu 
Önleme Komitesi" (başkanının soyadı ile anılan Santhanam Komitesi) ihalelerde ve çeşitli belge ve 
izinlerin verilmesinde, vergi alanlarında, güvenlik, eğitim ve sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde, 
gümrüklerde ve yargı kuruluşlarında bir çok yolsuzluğu açığa çıkarmıştır. 

Aynı şekilde, Filipinlerde kurulan Parlamento Komisyonun görevlendirdiği Yargıç Plana ve 
ekibi bir çok yolsuzluk olayının ortaya çıkartılmasında önemli basanlar sağlamışlardır. 

6.2.2- DENETİMLERİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI 

Hesap verme sorumluluğunun ve saydamlığın sağlanmasında en temel unsurlardan biri sağlıklı 
bir denetim sistemidir. Türkiye'de, denetim kuruluşları açısından tam bir karmaşa söz konusudur. 
TBMM adına denetim iki başlı olarak Sayıştay ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
yürütülmekte, bunun yanında bir çok kamu kuruluşu Meclis adına yapılan denetimin dışında 
kalmaktadır. Esasen, yürütme erkine bağlı olan Yüksek Denetleme Kurulu'nun TBMM adına denetim 
yapması, sistemde yer alan önemli bir zaaf olarak görülmektedir. 

TBMM adına denetimin, yürütmeden bağımsız olarak ve tek elden yürütülmesi gereklidir. Bu 
amaçla, en uygun çözümün, Başbakanlık Yüksek Denetim Kurulunun Sayıştay çatısı altında 
birleştirilmesi olduğu düşünülmektedir. Aynı zamanda, Sayıştay'ın denetim alanı da kamusal niteliği 
olan tüm kuruluşları içerecek şekilde tanımlanmalıdır. Örneğin, Yeni Zelanda Kamu Denetimi 
Kanununda denetimin kapsamı "Genel Denetçi, tüm kamu kuruluşlarının denetçisidir" şeklinde basit 
ve kapsamlı bir ifade ile denetim alanı tanımlanmaktadır. 

Yürütme erki içinde yer alan denetim birimlerinin yapılanmasında da ciddi sorunlar vardır. 
Önceki bölümlerde de belirtildiği gibi, bazı alanlarda değişik denetim birimleri tarafından üst üste 
denetimler gerçekleştirilirken, bir kısım alanlar tamamen denetim dışı kalabilmektedir. 

Denetim birimleri arasında eşgüdüm sağlanarak, denetim programlarındaki uygunsuzluklar 
giderilmelidir. Özellikle, aynı tür denetim yapan kurumlann, aym kamu kurumlannın denetiminde 
yoğunlaşmalanndan ziyade, daha fazla sayıda kurumun etkin bir şekilde denetlenmesine çalışılmalıdır. 

Türkiye'de, halen tüm denetim kurumlan ve birimleri yalnızca "düzenlilik denetimi" 
yapmaktadırlar. Halbuki, çağdaş ülkelerde "performans denetimi" uygulanmaktadır. Yapılacak 
performans denetimi ile kamu hizmetlerinin verimli, etkili ve tutumlu gerçekleştirilip 
gerçekleştirilmediğinin tespiti mümkün olacaktır. Bu şekilde yapılacak bir denetim yoluyla 
yolsuzlukların da önüne geçilmiş olacaktır. 

Denetim işlevi de, hemen hiç işlememektedir. Yapılan denetimlerde büyük ölçüde işlerin yasa 
ve kurallara uygun olup olmadığı (biçim) üzerinde durulmakta, ama verimlilik ve etkililik 
yönünden bir değerlendirme yapılmamaktadır. Bunun sonucu olarak, kamuya büyük zararlar 
veren davranışlar, çoğu kez sorumlu tutulamamaktadır. Böylece bu tür davranışlar 
tekrarlanabilmektedir. 
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Yazılan raporlar, incelenerek değerlendirilmedikçe anlamsız kalmaktadırlar. İşlerin daha önce 
saptanan amaçlara (plan ve program hedeflerine) uygun olup olmadığı araştırılarak, sapmalar 
üzerinde durulmamaktadır.95 

Uluslararası denetim standartları arasında yer alan "denetimin bağımsızlığı" ilkesi 
gerçekleştirilmelidir. Genellikle, denetim, kamu örgütünün başındaki amir adına yapıldığından, 
denetimin bağımsızlığı zedelenmektedir. 

Denetim kurumlarınca yolsuzluk riski çok olan alanlar tespit edilmeli, denetimler bu alanlar 
üzerinde yoğunlaştınlmalı. Oransal olarak, gelir ve giderleri çok olan kurumlann denetlenmesine 
ağırlık verilmelidir. 

Türkiye'de yolsuzluklann yoğun olduğu diğer bir alan, KİT'ler ve fonlardır: 

Bugüne kadar Sayıştay denetimi dışında tutulan KİT'lerin Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu tarafından meslekten olmayan görevlilerce, şekli sayılabilecek nitelikte 
denetlenmesi ile KIT komisyonunda siyasi amaçlı denetlenmeleri, etkin ve caydırıcı 
olamamıştır. Fonlar ise kuruluşlarında Sayıştay denetiminin dışmda özellikle tutulmuş ve 
merkezi denetim kuruluşlarınca denetlenmemiştir. 

Böylece genel bütçe içinde yer alan birçok bakanlık ve kurumdan çok daha fazla kamu 
fonu kullanan kurumlar, gerçek denetimin dışında tutulmuşlardır. 

Türkiye'nin, "bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler" mantığı içinde, denetim alanını 
daraltıp, yolsuzluk alanını genişleten bir zihniyetle uzun yıllar yönetildiğini daha önce 
vurgulamıştık. Bu anlayışın sonuçlan, bugün her alanda, umulmadık devlet dairelerinde 
yolsuzluk zincirleri biçiminde ortaya çıkıyor. 

Genel bütçe dışında kamu fonu kullanan kurumlann birer birer denetimden çıkanlmasıyla 
işlerin hızlı yürümesinin yanından yolsuzlukların da aynı hızda yürümesi ve büyümesine 
yol açtığı bir gerçek. 

KİT'lerin ve fonlann merkez denetim kuruluşlarmdan kaçınlması ve bunun sağlanması 
amacıyla da yasayla denetim istisnalan getirilmesi, Türkiye'yi bir "yolsuzluk cenneti"ne 
dönüştürdü.96 

Denetim sistemimiz, genel olarak, durğan bir görünüme sahiptir. Dünyada sürekli gelişme 
gösteren denetim olgusunun, ülkemize yansıması oldukça sınırlı düzeyde kalmıştır. Çağdaş 
gelişmelere ve yeniliklere kapalı kalmış olan denetim sistemimiz, kamu yönetimi önünde etkili 
olmaktan oldukça uzaktır. 

Denetim sistemimizde bilgisayar teknolojisi yeterince kullanılmamakta, denetime yönelik 
çağdaş yöntem ve tekniklerden yararlamlmamakta, denetim kurumlanmn çoğu geleneksel yöntemlerle 
denetimleri gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. 

Kamu adına yapılan bütün gelir ve giderler, iç ve dış denetime tabi olacak şekilde 
gerçekleştirilmelidir. Çağdaş denetim anlayışında iç denetimden ve dış denetimden beklenen faydalar 
farklıdır ve her ikisi de gereklidir. Ülkemizde, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 
(TÜBİTAK), Savunma Sanayi Müsteşarlığı gibi, kendi bünyesinde iç denetim birimi bile olmayan 
bazı kuruluşlar bulunmaktadır. 

Bütün kamu kuruluş ve fonlannın hem iç denetim birimince, hem de dış denetim birimince 
denetlenmesi sağlanmalıdır. Bu konuda, hiç bir kurum ya da kuruluşa ayncalık tanımamalıdır. 

Refik Çulpan, " Bürokratik Sistemin Yozlaşması," Amme İdaresi Dergisi 13 (2), 1980 , s. 42. 
Fikret Bila, "KİT'ler ve Fonlar," Milliyet, 11 Şubat 2001. 
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Türkiye'de denetim birimlerince gerçekleştirilen denetim şekli, esas olarak, "uygunluk 
denetimi"dir. Bu denetim şekliyle, yönetimin faaliyet ve işlemlerinin mevzuata uygun olup olmadığı 
denetlenmektedir. 

Ancak çağdaş denetim anlayışında, faaliyet ve işlemlerin mevzuata uygun olup olmadığının 
kontrolü yeterli görülmemektedir. Kamuoyunun aydınlatılması açısından, kamusal kaynakların, kamu 
yaran yanında, çağdaş işletmecilik esaslarına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının da tespiti 
gereklidir. 

Bu amaçla, kamu kaynaklarının "etkili, verimli ve tutumlu" kullanılıp kullanılmadığının 
tespitine yarayan, "performans denetimi" yaygınlaştırılmalıdır. Bu şekilde yapılacak denetimler ile 
hem halkın ödediği vergilerin "nasıl" kullanıldığı konusunda kamuoyu bilgilendirilmiş olacak, hem de 
kamu kaynaklarının kullanımından çeşitli şekilde çıkar sağlayanların önü kesilmiş olacaktır. 

Türkiye'de, her denetim birimi, denetim planlamasını, diğer denetim birimlerinden bağımsız 
olarak kendisi gerçekleştirmektedir. 

Diğer yandan, yapılan denetimler öncelikli ve riskli olardan dikkate alan stratejik plan ve 
programlara dayalı olarak yürütülmemektedir. Denetim alanlarının belirlenmesinde öncelikli ve riskli 
olanlara göre planlama yapılmadan denetim programlannın oluşturulması, yolsuzluklann ortaya 
çıkanlması ya da önlenmesi açısından, denetim etkinliğini yitirmesine yol açmaktadır. 

Yukanda belirtilen olumsuzluklann giderilebilmesi için, denetim birimleri arasında işbirliği ve 
koordinasyonu sağlayacak ve yolsuzluk açısından riskli denetim alanlannı belirleyecek, ulusal 
düzeyde bir denetim örgütlenmesine ihtiyaç vardır. Bu amaçla, denetim konusunda ortak düzenlemeler 
yapmak, denetim standartlannı geliştirmek, denetim kuruluşlan arasında iletişim ve eşgüdümü 
sağlamak, belli zamanlarda denetim şurası toplamak gibi görevleri yapmak üzere "Kamu Denetimi 
İstişare Kurulu" oluşturulması yönündeki görüşler uygulamaya geçirilebilir. 

Denetimin yapısal sorunlan yanında işleyişinde de önemli sorunlar ortaya çıkmaktadır. 
Denetimin etkinliği ile yakından ilgili olan bir konuda denetim sürecinin hızlandınlması ve 
denetimden sonuç alınmasıdır. Sayıştay dışındaki denetim birimlerinin çoğunda, raporların 
sonuçlandınlması, kurum amirinin ihtiyanndadır. Bu durum, yaptınmlann uygulanmasında 
gecikmelerle ve çoğu zaman raporlann işleme konulmaması ile kendini gösteren önemli bir sorundur. 
Diğer yandan, yargı ile sonuçlanmakta olan Sayıştay denetiminde ise, hem denetim ve yargılama çok 
gecikmekte hem de yargı kararlan etkin bir şekilde uygulanmamaktadır. Örneğin, alt komisyon 
tarafından incelenen yabancı petrol şirketlerine ödenen kur farkı konusunda 1995 yılında yapılan 
ödemeler, Sayıştay tarafından yerinde ve sürekli inceleniyor olmasına rağmen, denetim ve yargılama 
süreci 2001 yılında tamamlanmış ve tazmin hükmü 2002 yılında kesinleşmiş ve bu güne kadar da 
hiçbir tahsilat yapılmamıştır. 

Uygulanmakta olan denetim çalışmalan beklentileri karşılayacak ölçüde etkin değildir. Bunca 
denetim birimine rağmen, özellikle denetim birimlerinin yoğunlaşmış olduğu alanlarda bile 
yolsuzlukların önlenememesi bunun bir göstergesidir. Denetim sürecinin etkinleştirilebilmesi için 
aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir: 

• İşlemlere odaklanmış olan denetim yerine, iç kontroller üzerinde yoğunlaşan sistem 
tabanlı denetim anlayışına ağırlık verilmelidir. 

• Kuruluşlann yönetim sistemlerinin değerlendirilmesinin bir sonucu olarak, denetim 
faaliyetleri riskli alanlar üzerinde yoğunlaşmalıdır. Bu yaklaşım, hem denetlenecek 
kuruluşlann seçimi, hem de denetlenen kuruluşun hangi faaliyetlerinin derinlemesine 
inceleneceğinin belirlenmesi sırasında göz önünde bulundurulmalıdır. 

• Halen yürütülmekte olan düzenlilik denetimi yanında, performans denetimi 
uygulaması geliştirilmeli ve yaygınlaştınlmalıdır. 
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• Yolsuzlukla mücadele konusunda tüm denetim birimlerinin hassas olması 
gerekmektedir. Yolsuzlukların tespiti, denetçilerin eğitiminin zorunlu bir parçası 
olmalıdır. 

• Denetimin hızlandırılması ve denetimden sonuç alınmasının sağlanması gereklidir. Bu 
amaçla, Sayıştayın yargılama işlevinin hızlı ve etkin işlemesini sağlayacak bir 
düzenleme yapılması şarttır. 

Ayrıca, Türkiye'de, denetim şekilciliği ön plana çıkardığından, katı uygulama örneklerine de 
tanık olunmakta ve yaptırımlar, özellikle, kamunun özel sektör üzerindeki denetimi alanında 
faaliyetlerin durdurulmasına kadar gidebilmektedir. Faaliyetin durdurulmasını sonucunu doğuran 
yaptırımların, aynı şartlardaki tüm taraflara eşit bir şekilde uygulanması, haksız rekabetin ortadan 
kaldırılması için zorunludur. Bu nedenle, devlet, özellikle ekonomik alanlardaki denetimini bütün 
piyasaya eşit ve aynı duyarlılıkta uygulayarak haksız rekabete yol açmamalıdır.. 

6.2.3- VATANDAŞLARIN YOLSUZLUKLARA KARŞI DUYARLILIĞININ ARTnULMASI 

Kamu işlemlerinin yapıldığı her yere polis, zabıta, müfettiş gibi bu işi kontrol edecek eleman 
görevlendirmek mümkün değildir. Kamu işlemlerinin yürütüldüğü süreçlerin her aşamasında kamuoyu 
vardır. Yolsuzluklara karşı kamuoyunda toplumsal bir kınama ve baskı ortamı oluşturulabilirse, kamu 
görevlilerinin yolsuzluk yapma eğilimleri azalacak, yolsuzluk yapanlar bile çeşitli biçimlerde 
uyarılacak ya da kınanacaktır. 

Hiçbir ülke ve sosyal sistem yolsuzluklara karşı bağışıklık kazanamaz. Bu konudaki hayati 
nokta yolsuzlukla nasıl savaşılacağı noktasıdır. Yolsuzlukla mücadele sadece adli kovuşturma 
yolu ile değil aynı zamanda kararlılıkla ve bütünüyle toplum tarafından dışlanma ile 
mümkündür. Yolsuzluğu toplum dışında bırakma konusunda genel bir konsensüs 
bulunmuyorsa ona karşı yapılan her eylem başarısızlığa mahkumdur. Bu konsensüsün 
sağlanması devlet yönetimini icra edenlerin yüksek sosyal değerlere sahip olmalarına ve 
toplumun genelinin yolsuzluğun toplumsal üreme zemininin kurutulması konusundaki 
eğitiminin sağlanmasına bağlıdır.97 

Siyasal sistemde, yasal otoritenin halk iradesi demek olduğu, otoriteyi kullananlarda bir bilinç 
olarak yerleşmeli, halk siyasal otoriteyi kendi iradesi olarak benimsemeli ve gerektiğinde 
yönlendirmelidir. Doğal olarak, bunun için gerekli demokratik mekanizmalann geliştirilmesi ihmal 
edilmemelidir. 

Halk iradesine dayalı siyasal otorite karşısında, kamu yönetiminin özerkleşme yönündeki 
eğilim ve çabası frenlenmelidir. Özerklik, yalnızca kamu yönetiminin uzmanlığımn gerektirdiği ölçüde 
kalmalıdır. 

Otoritenin kaynağının halk olduğu bilinci, kamu yönetimine de yerleşmelidir. Kamu yöneticisi 
kendisini efendi konumunda değil, halkın hizmetinde görmelidir. 

Basın ve medya özgürlüğünü de kapsayan ifade özgürlüğü konusunda halkı bilinçlendirmek 
çok önemlidir. Kamu görevlilerinin kötü uygulamalarından hoşnutsuz olan halkın televizyon, 
radyo ve gazete gibi iletişim medyası yoluyla seslerini duyurabilecekleri öğretilmelidir. 
Politikacılar, halkın temel hakkı olarak onlara daha fazla enformasyon vererek yolsuzlukla 
savaşabilirler. Haklarını bilmeyen halklar kamu görevlilerinin kötü uygulamalarına özellikle 
maruz kalırlar. Bu bağlamda temel hakların kontrol boyutu olduğu kadar enformasyon boyutu 
da önemlidir.98 

Seyyid Hüseyin El-Attas, Toplumların Çöküşünde Rüşvet, (çeviren, Cevdet Cerit), İstanbul: Pınar Yayınları, 
1988, s. 127. 
98 M. John Mafunisa, "Developing a work ethic in public sector," Ömer Bozkurt ve J.V. Moniz (derleyenler), 
Political and Administarive Corruption, Brussels: International Instiute of Administrative Sciences, 1999., s. 
196. 
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Yolsuzluklara karşı yürütülecek kampanyalar ile kamuoyu bilinçlendirilebilir. Bu amaçla, 
basın ve kitle iletişim araçlanndan yararlanılabilir. Yolsuzluklann ülkeye verdiği zararlar konusunda 
toplumun her kesimi eğitilmelidir. Bu konuda, aynca, okullarda, kamu kurumlarında hizmet içi eğitim 
programlannda seminerler, konferanslar ve benzeri etkinlikler düzenlenebilir. Unutulmamalıdır ki, 
yolsuzluklara karşı kamuoyu oluşturmanın temel şartı, vatandaşlan eğitmekten ve yolsuzluk 
konusunda bilinçlendirmekten geçer. 

Şu bir altın kural olarak bilinmelidir ki hiçbir yolsuzluk, hiçbir eğrilik daha onun 
altındaki basit bir eğrilik tabanı olmaksızın ayakta duramaz. Belki yolsuzluklann altın kuralı 
da her yolsuzluk daha basit bir başka yolsuzluğun eğriliği üstünde yer alabilir. Hepimiz 
kendimize dönerek, "ben hangi eğriliklerle benim üstümdeki daha büyük eğriliklere taban inşa 
ediyorum" diye kendimize sormamızda yarar var. 

Ebeveynler, din görevlileri ve toplumun diğer üyeleri, geleceğin kamu görevlileri 
olduklan için çocuklara etik ve sorumluluk aşılamaya katılmalan için basın ve diğer medya 
tarafından teşvik edilebilirler. (....) Ebeveynler çocuklanna küçüklüklerinden itibaren ahlakı 
öğretmeliler. Toplumun bütün üyelerine ahlak ve sorumluluk aşılamak pozitif bir ulusal 
karakter geliştirmeye yardımcı olur." 

Sonuç olarak, yolsuzlukla mücadele, tüm bireylerin ve bütün toplumsal katmanlann, bu arada devleti 
oluşturan erklerin topyekün katılımım ve katkısını gerektirir. 

6.1 SUÇLULARIN CEZALANDIRILMASI ZARARLARIN TAZMİNİ 

6.3.1. SUÇLULARIN CEZALANDIRILMASI, ZARARLARIN TAZMİNİ VE SUÇ 
GELİRLERİNİN MÜSADERESİNE İLİŞKİN ÖNLEMLER 

6.3.1.1. ADALET HİZMETLERİNDE ETKİNLİK VE ÇABUKLUĞUN 
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 

Ülkemizde yolsuzlukla mücadelede, öncelikli tedbirlerden biri adaletin kısa zamanda 
gerçekleşmesini sağlamaktır. Sorunlar bölümünde ortaya konulduğu gibi, mevcut durumda 
mahkemeler yavaş işlemekte, yargılamalar "makul süre"de sonuçlandınlamamakta, dolayısıyla adil 
yargılanma hakkı zedelenmektedir. Bu durum ise, yolsuzluk ve suiistimale zemin hazırladığı gibi, 
vatandaşın yargıya güvenini sarsmakta ve gelecekte devletimizin bu yönden Avrupa İnsan Haklan 
Mahkemesinde giderek daha fazla mahkum edilmesi ve tazminat Ödemesi riskini beraberinde 
getirmektedir. 

Bu nedenle, mahkemelerin hızlı, adil ve etkili bir biçimde iş görebilmeleri için gereken fiziki 
imkan, yetişmiş yardımcı personel, hakim, cumhuriyet savcısı ve çağdaş donanım sağlanmalı ve iş 
yükü altında ezilmeleri mutlaka önlenmelidir. 

Bu amaca ulaşmak için yapılması gerekenler, öneriler bölümünde "Yargı" başlığı altmda 
aynca ifade edilmiştir. 

99 Ankara Ticaret Odası, Yolsuzluk Kıskacında Türkiye, Ankara: ATO Yayını, 2001, s. 41. 
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6.3.1.2. YOLSUZLUKLA MÜCADELE VE KARA PARA AKLAMAYA KARŞI SUÇ 
POLİTİKASI OLUŞTURULMASI 
6.3.1.2.1. KARA PARA AKLAMA SUÇUNUN KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ 

Kara para aklayıcıların ekonomik ve teknolojik gelişmelerE yönelik müthiş uyum yetenekleri, 
yeni imkânlar ve hukukî boşlukları lehlerine kullanma becerileri karşısında, kara para aklama karşıtı 
mekanizmaların da, sürekli gözden geçirilme ve yenilenme ihtiyacı vardır. 

Dolayısıyla, kara paranm aklanmasının önlenmesi ve cezalandırılmasına ilişkin bugünkü 
sistemimizin, uluslararası hukuk ve karşılaştırmalı hukuktaki düzenleme ve gelişmelerle, 4208 sayılı 
yasanın 6 yıllık uygulaması göz önüne alınarak gözden geçirilmesi yararlı olacaktır. 

Yolsuzluklar ve kara para aklama ile mücadelenin günümüzdeki temel problemi, yolsuzluk ve 
aklama olaylarını saptama güçlüğü değildir. Sorun, adaletin önüne suçun delillerini getirmek, failleri 
tespit etmek ve mahkum ettirmek hususlarında ortaya çıkmaktadır. 

Kara para aklama suçunun tanımının genişletilmesi ve malî ve ekonomik suçlar alamnda 
uzman savcılık ve mahkemeler oluşturulması, artık tüm çağdaş ülkelerde ortak kara para aklama ile 
mücadele stratejisinin başlıca halkalarını oluşturmaktadır. 

Hukukumuzda kara para aklamanın önlenmesine ilişkin 4208 sayılı yasa, kazuistik sistemi 
benimseyerek öncül suçlan saymaktadır. 

Ekonomik suçlardan doğan muazzam gelirler, aklama işlemi için kaçınılmaz olarak "malî 
mühendis" (mali konularda uzman) aklayıcıların katkısını gerektirmektedir. 4208 sayılı yasa aklama 
faillerinin cezalandırılması konusunda, özellikle, iki engelle karşı karşıyadır. Birinci engel, aklanan 
fonların yasa dışı kaynağının kanıtlanmasının güçlüğü, diğeri ise, kara para aklayıcının akladığı kara 
paramn öncül suçlardan elde edildiğini bildiğinin kanıtlanması zorluğudur. 

Bu çifte ispat gerekliliği, çok sayıda suç faaliyetinden elde edilen büyük miktarlarda fonlar söz 
konusu olduğu ya da kara para aklamaya yönelik malî dolaşımların temiz paramn plasmanı 
(değerlendirilmesi) için kullanılan yöntemlere benzediği ölçüde daha da zorlaşmaktadır. Zaten, kara 
paranın aklamanmasınm en büyük tehlikelerinden birisini yasal ve yasa dışı gelirlerin birbirine 
karışmasıdır. 

Kara para aklama ile mücadele, aynı zamanda yolsuzluk ve örgütlü suçlarla mücadelenin en 
önemli tamamlayıcısı olup, emniyeti suiistimal suçu, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı (TCK 201 a 
ve b ), bankalar kanunu ve sermaye piyasası kanunundaki suçlar başta olmak üzere Türk Ceza Kanunu 
ve özel kanunlardaki tüm yolsuzluk ve çıkar amaçlı suçlarının kara para aklama suçunun öncül suçlan 
arasına alınması gerekmektedir. 

6.3.1.2.2. MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU'NUN (MASAK) YENİDEN 
YAPILANDIRILMASI 

Çeşitli ülkeler önleyici anlamda kara para aklama karşıtı mevzuatlanm oluştururken, mali 
kurumlara, genelde, iki tür bildirim yapma yükümlülüğü getirmektedir. Bunlardan birincisi, belli bir 
üst smınn üzerindeki nakit işlemlerinin bildirilmesi; ikincisi ise, herhangi bir sınıra bağlı olmaksızın 
şüpheli işlemlerin bildirilmesidir. Ülkemizde, şüpheli işlem bildirimi uygulaması yürürlükte olup, 
nakit işlem bildirimine ilişkin yetki mevzuatımızda yer almakla birlikte, bu yetki henüz 
kullanılmamıştır. 

Kara para aklama ile mücadele ve şüpheli işlem bildirimlerini almak için oluşturulan malî 
istihbarat birimleri (Financial Intelligence Units, FIU) tüm dünyada büyük bir gelişme göstermiştir. 
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Belirtmek gerekir ki, bu kuruluşların tamamı özellikle idarî nitelikte olanlan(örneğin, Fransa'da 
TRACFIN ve ülkemizde MASAK) teknik anlamda istihbarat yapmak üzere yapılanmış değildir. 

Bu kuruluşlar polisiye (İngiltere'de NCIS, Avustuya'da Kara Para Aklama İşlemleri Bildirim 
Birimi, Norveç'te OKOKRIM), bağımsız idarî (Belçika'da CTIF, Hollanda'da MOT) ya da vesayete 
tâbi idarî (Fransa'da Maliye Bakanlığına bağlı TRACFIN; ABD'de FINCEN, Avusturya'da 
AUSTRAC, İspanya'da Merkez Bankasına bağlı SEBLAC, Yunanistan ve Türkiye Mali İstihbarat 
Birimleri) ve adlî (Portekiz, Lüksemburg ve Danimarka'da Başsavcılık) nitelikte olabilirler. 

İdarî nitelikte bir birim olsa bile, alınan şüpheli işlem bildiriminin derinleştirilmesinden sonra, 
kara para aklama karinesi ya da ciddi emaresi ortaya çıkması halinde dosya soruşturma için savcılığa 
iletileceğinden, amaç adlîdir. Cumhuriyet savcısı, Mali İstihbarat Birimi ile kolluğun koordinasyonunu 
sağlayacak olup, önemli bir role sahiptir. Fransa'da TRACFIN bünyesinde adlî sistemle ilişkileri 
sağlamak ve kolaylaştırmak amacıyla, bir savcı ve kendi birimleri ile işbirliğini kolaylaştırma 
bakımından da birer polis ve jandarma ile hazine temsilcileri görev yapmaktadır. 

Belçika Mali Bilgileri İşleme Merkezi (CITIF) uzmanları tarafından incelenen bildirimlerin 
adlî makamlara iletilip iletilmeyeceğine üç hakim-savcı ve üç maliye kökenli üyenin yer aldığı altı 
kişilik kurulca karar verilmektedir. Halihazırda birimin başkanı Yargıtay savcısı kökenlidir. Birimde 
ayrıca üç polis temsilcisi ile bir gümrük temsilcisi anılan birimlerle bilgi alışverişini sağlama ve 
eşgüdüm amacıyla görev yapmaktadır. 

Ülkemizde 4208 sayılı Kanun ile kurulan MASAK, kara paranın aklanmasının önlenmesine 
yönelik olarak; idari, düzenleyici, denetleyici işlevler verilmiş bir kamu kuruluşudur. Bu çerçevede, 
Kurul, mali istihbarat birimi işlevine haizdir ve kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik 
uluslar arası idari yardımlarda başvuru birimidir. 

Kara para aklamayla mücadelede şüpheli işlemlerin bildirimi mekanizması merkezi bir öneme 
sahiptir. Bu mekanizmanın etkinliğinin sağlanmasında Mali İstihbarat Biriminin yapısı, işleyişi ve 
yükümlü guruplarını eğitmesi ve bilinçlendirmesi önem kazanmaktadır. Bu bağlamda, idari nitelik 
taşıyan Mali İstihbarat Birimleri bünyesinde yargı ve kolluk temsilcilerinin de görev yapması, 
mücadelenin etkinliği için şart olan kurumlar ve disiplinler arası işbirliğinin sağlanmasının önemli bir 
aracıdır. Bu balamdan MASAK'ın Belçika ya da Fransa örnekleri dikkate alınmak suretiyle yeniden 
yapılandırılması ivedi bir ihtiyaç olarak görülmektedir. 

Kara para aklama karşıtı mevzuatın etkinliği, bir yandan Mali İstihbarat Birimi ile mali 
sektör, diğer yandan da ilgili adlî makamlar, polisin değişik birimleri, mali kuruluşların denetim ve 
düzenleme kuruluşları arasında ve işbirliği yapabileceği yabancı makamlarla iyi bir işbirliğinden 
geçmektedir. MASAK'ın çok disiplinli bir yapıya kavuşması bu yönden de yararlı olacaktır. 

MASAK şüpheli işlem bildiriminin analiz ve araştırması sonucu bir kara para aklama 
mekanizması keşfetmişse, paranın kaynağı belirlenememiş olsa bile dosyayı savcılığa iletmelidir. 
Çünkü, sadece kolluğun sahip olduğu yetkilerle yapılan suç soruşturması ile paranın "kara ya da ak" 
olduğu tespit edilebilir. Bu aşamada, ne suçlular ne de aklayıcılar şüpheden yararlanmamalıdır. 

. MASAK'a, kuruluşundan itibaren 2002 yılı içinde intikal eden şüpheli işlem bildirimi (ŞİB) 
sayılan ve kaynaklan geçmiş dönemle karşılaştırmalı olarak, aşağıda sunulmuştur.10 

MASAK, Faaliyet Raporu, 2002. 
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Kaynaklan İtibariyle MASAK'a İletilen Şüpheli İşlem Bildirimleri, 1997-2002 (Toplam Miktar) 
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17 Şubat 1997 - 31 Aralık 2002 tarihleri arasmda MAS AK tarafından Cumhuriyet Savcılıklarına 
suç duyurusunda bulunulan 113 adet incelemenin bildirim kaynaklarına göre dağılımını gösteren tablo 
aşağıdaki gibidir. 

Kaynağı İtibariyle Şüpheli İşlem Bindirimleri, 1997-2002 
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Türkiye ile bazı FATF ülkelerinde ŞİB konusundaki karşılaştırmalı istatistikler aşağıdaki 
Tabloda verilmektedir.101 

MAS AK, Faaliyet Raporu, 2001. 
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BAZI FATF ÜLKELERİNDE ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMİ MİKTARI 
ÜLKE 
DANİMARKA 
ALMANYA 
YUNANİSTAN 
İSPANYA 
İRLANDA 
İTALYA 
LUKSEMBURG 
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FİNLANDİYA 
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INGILTERE 
TÜRKİYE 

1994 
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-
-
-
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-
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17 
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-
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-
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-
-
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-
-
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-
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14148 
-

1998 
-
-
-

1095 
-

2885 
-
-

105 
186 

-
14129 

1999 
335 

-
-

1311 
-

7464 
-
-

166 
348 

-
14500 
519* 

2000 
246 

-
-

1108 
-

3544 
-
-

235 
1109 

18408 
68 

Karşılaştırma, MASAK' in aldığı şüpheli işlem bildirimlerinin sayısının yetersizliğini açık bir 
biçimde ortaya koymaktadır. Gerçekten, MASAK'a 17.2.1997-31.12.2002 arasındaki beş yıllık 
dönemde iletilen bildirim sayısı toplam 882'yken, Fransa'da bu rakam sadece 2001 yılında 3761, 
Belçika'da ise yılda ortalama 7500'dür. 

6.3.1.3. ADLİ MAKAMLARIN UZMANLAŞTIRILMASI 

Ülkemizde yargıda ekonomik ve malî suçlar alanında uzmanlaşma eksikliği, üzerinde önemle 
durulması gereken ivedi bir sorundur. Malî suçluluğun sosyal maliyetinin ölçülemeyecek boyutlarda 
ağır sonuçlara yol açtığı artık çok açık görülmektedir. Bir bankanın içinin boşaltılmasından elde edilen 
suç gelirleri milyar dolarlarla ifade edilmektedir. Halbuki, bin kadar ayrı büyük adî suçta bile böyle bir 
rakam söz konusu olmamaktadır. 

Öncelikle, Türk Ceza Kanunu ve tüm özel kanunlar taranarak, büyük miktarlı yolsuzluk ve 
suiistimallere yol açtığı, ya da yol açma potansiyeli taşıdığı belirlenecek fiillere ilişkin suçlar 
ekonomik ve mali suçlar olarak sınıflandırılmalıdır. Bu suçlarda müeyyideler caydırıcı hale 
getirilmeli, zamanaşımı süreleri soruşturulma ve kovuşturulmalanna yetecek kadar uzun tutulmalıdır. 

Yasal metinleri uygulayacak olan yargı sisteminin genelde uluslararası nitelik taşıyan bu 
karmaşık suçlan etkili bir şekilde cezalandırabilmesi için, ilk etapta büyük illerde bünyesinde malî 
uzmanların yer aldığı; insan, yer, araç gereç, teknolojik imkanlar yönünden eksikliği bulunmayan ve 
gerekirse birden fazla yargı çevresinde yetkili ekonomik ve mali suç savcılıkları oluşturulması 
gerekmektedir. Bunu, ileride mali ve ekonomik suçlar alamnda uzmanlık mahkemeleri izlemelidir. 

Yargıtay Başsavcılığı bünyesindeki masalardan birinin ve Yargıtay ceza dairelerinden 
birisinin münhasıran kara para aklama ve yolsuzlukla bağlantılı suçlar dahil, malî ve ekonomik suçlar 
ve çıkar amaçlı örgüt suçlarına bakması sağlanmalıdır. Söz konusu savcılık ve mahkemelerde 
çalışacak hakim ve savcıların mali hukuk ya da ekonomi alanında yüksek lisans eğitimi yapmış ya da 
sınırlı olarak sayılacak ekonomik ve mali suçlar hakkında araştırma ve yayını olanlar arasından 
seçilmesine özen gösterilmelidir. Yabancı dil bilen hâkimlerin yurtiçi ve dışında ekonomik, malî 
suçlar ile örgüt suçluluğuna ilişkin eğitim programlarına iştiraki sağlanmalıdır. 

Bu tür suçlarla mücadele eden polislerin yeterli bir teknolojik donanıma sahip olması şarttır. 
Gerekirse, ABD'de olduğu gibi, 4208 ve 4422 sayılı kanunlann müsadere ve mülkiyetin devlete 
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intikaline ilişkin hükümlerine konu değerlerin bir kısmının, bu amaçla kullanılmasına ilişkin yasal 
değişiklik yapılmalıdır. 

6.3.1.4. SUÇ GELİRLERİNİN ZAPT VE MÜSADERESİ 
Suç faaliyetleri karşısında hiç bir şey suçluları kazançlarından, servetlerinden ve lojistik 

desteklerinden mahrum etmekten daha etkili olamaz. Bu husus, en fazla yolsuzluk, kara para aklama 
ve çıkar amaçlı örgüt suçlan için geçerlidir. 

Günümüzde, devletler, kara para aklama karşıtı ceza mevzuatlarına hapis ve para cezalarının 
yanı sıra, müsadere tedbirlerini de eklemişlerdir. Çoğunlukla, müsadere ihtiyarî biçimde öngörülmüş 
olup, gerekliliğini ceza mahkemeleri serbestçe takdir etmektedirler. Ancak Türk hukuku, mahkumiyet 
halinde otomatik olarak karar verilen mecburî bir müsadere mekanizması öngörmektedir. 

Diğer yandan, ülkelerin çoğu, Viyana Sözleşmesi (Madde 5/1) ve Strazburg Sözleşmesi 
tarafından öngörülen "değer müsaderesini" kabul etmişlerdir. Genellikle değişik yerlere ve ülkelere 
yayılmış malvarlıklarının müsaderesinin zorluğunun bilincinde olan ülke mevzuatları, ceza 
mahkemelerine suçluların servetleri içinde bulunan suçlardan elde edilmiş kazançlara karşılık, 
malvarlığının müsaderesine imkân vermektedirler. 4208 sayılı yasanın 7 nci maddesi uyarınca hakim 
hapis cezası ve ağır para cezasına ek olarak, nemaları da dahil olmak üzere kara para kapsamındaki 
mal ve değerler ile bunlann ele geçirilememesi halinde, bunlara tekabül eden mal varlığının 
müsaderesine de hükmeder. 

içinde bulunduğumuz elektronik çağda, muazzam tutarlar bir kaç dakikada tüm dünyayı 
dolaşabilmektedir. Kara para, kolaylıkla yasal ticarî gelirlerden elde edilen paraya kanşabilir. Suç 
gelirleri alanındaki uluslararası cezaî işbirliği, adlî ve polisiye birimlere etkili araçlann sağlanmasını 
gerektirir. Mallar (hava araçlan, gemiler, para vb.) birkaç gün, bir kaç saat hatta bir kaç dakikada bir 
ülkeden diğer ülkeye yer değiştirebildiği için, suçla mücadele eden makamlann, gerekli tedbirleri 
alabilmeleri amacıyla hızlı biçimde hareket etmeleri önem taşımaktadır. Aynca, suç kaynaklı 
malvarlıklan çok ender olarak bir müsadere davasımn açıldığı bir devlet ülkesinde bulunur. Gerçekten, 
suçlular müsadere alanındaki yasalardan, paralanm başka bir ülkeye transfer etmek suretiyle kolayca 
kurtulabilirler. Bu durumda, bu alanda uluslararası işbirliği kaçınılmaz hale gelmektedir. Viyana, 
Strazburg ve Palermo Sözleşmeleri, yasadışı gelirlerin etkisizleştirilmesi alanında tam bir karşılıklı 
adlî yardımlaşma mekanizması kurmuşlardır. 

Viyana Sözleşmesi, müsadere edilen malvarlığı üzerinde tasarruf yetkisini talepte bulunulan 
devlete vermektedir. Ancak devletlerin aralannda yapacaklan bir anlaşmaya göre, müsadere edilen 
malvarlıklannı aralannda paylaşmalan ve müsadere edilen malvarlığının ya da bir bölümünün 
uyuşturucu ve psikotrop maddelerin suiistimali ve kaçakçılığı alanında uzmanlaşmış kurumlara devrini 
ihtiyanna bırakmaktadır. 

Strazburg Sözleşmesinin 15 nci maddesine göre, "Talep edilen tarafça müsadere 
edilen malvarlığı, ilgili taraflar aksini kararlaştırmadıkça talep edilen tarafa ait olacaktır." 

Ülkemizin bugüne kadar Strasburg Sözleşmesini onaylamamış olması nedeniyle, taraf 
ülkelerde Türkiye'den kaçırılan yolsuzluk fiillerine ilişkin gelirlerinin müsadere ettirilmesi mümkün 
olmamaktadır. Konuya ilişkin yürülükteki uluslararası sözleşmeler çerçevesinde yurt dışma kaçınlan 
yolsuzluk kazançları dahil suç gelirlerinin, kaynak ülkeye iadesi değil, talep eden ve talep edilen 
devletlerin aralannda yapacaklan anlaşmaya göre paylaşılması mümkündür. 

Türk hukukunda, sanık mahkum olduğunda müsadere konusu mallar, Devlet Hazinesine 
intikal eder. Dolayısıyla, taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerde önerilen müsadere edilen 
malvarlıklannın başka ülkelerle paylaşımı için mevzuatımızda yasal değişiklik gerekmektedir. 
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Bu alanda, Viyana, Strazburg ve Palermo sözleşmelerinin gerekleri ve Paris Deklarasyonu göz 
önüne alınarak; Fransa ve Belçika gibi iç hukukumuzda suç gelirlerine el koyma ve müsadereye 
ilişkin yabancı kararların infazına ilişkin kuralları içerecek, "Suç Gelirlerinin Zapt ve Müsaderesi 
Alanında Uluslararası işbirliği Kanunu " çıkarılması düşünülmelidir. 

4208 sayılı yasadaki el koyma ve müsadere ile 4422 sayılı yasadaki el koyma ve mülkiyetin 
devlete geçmesine ilişkin hükümlerin etkin biçimde uygulanması bu konuda suçluları suç gelirlerinden 
yoksun bırakma konusunda önemli ölçüde etkili olacaktır. 

4208 sayılı yasanın 9 ve 4422 sayılı yasanın 6 ncı maddesi hak ve alacaklara tedbir 
konulmasını düzenlemektedir. Ancak bu tedbire karar verilmesi durumunda, tedbir konulan mevduat 
ve diğer menkul değerler ile ticarî ve sınaî faaliyetlerin idaresi konusunda tarafların ekonomik 
anlamda mağdur edilmesine engel olacak ayrıntılı düzenlemelere ihtiyaç vardır. 

6.3.1.5. İLGİLİ MEVZUATTA YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEMELER 

6.3.1.5.1. ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE HAKKINDA 4422 SAYILI 
KANUN 

4422 sayılı yasanın 16 ncı maddesinde Türk Ceza Kanunu'nun 313 ve 201 a ve b fıkraları ile 
4208 sayılı yasaya yer verilmemesi nedeniyle, kanıtlar genel hükümlere, yani CMUK'na göre 
toplanmaktadır. Anılan yasaların 4422 sayılı yasanın 16 nci maddesi kapsamına alınması delil toplama 
yönünden önemli bir kolaylık sağlayacaktır. 

Kanunun 1/1 maddesindeki " ....teşebbüsün yönetimini ve denetimini ele geçirmek..." ibaresi 
kaynak İtalyan Ceza Kanunundaki gibi "yönetim veya kontrolünü" şeklinde düzenlenmelidir. Zira, 
yönetim ve denetim birbiriyle bağlantılı kavramlar olsa da birbirinden ayrı olarak da ortaya çıkabilir. 
Denetimde, yasa ve kurallara uygun olup olmamanın incelenmesi yapıldığından "kontrol" şeklindeki 
bir ifade daha açık ve belirgin bir ifade olacaktır. 

Yine bu bağlamda, "...ruhsat işlemlerinde nüfuz ve denetim elde etmek de, "nüfuz ve kontrol 
elde etmek" şeklinde düzenlenmelidir. 

Uygulamadaki tereddütleri ortadan kaldırmak için, CMUK'na paralel olarak, yasanın 2/1 nci 
fıkrasındaki gizli tedbirlerin uygulanamayacağı kişi grupları ve bu tedbirlerin müdafiiler yönünden 
uygulama alanı belirtilmelidir. 

6.3.1.5.2. MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI 
HAKKINDA 4483 SAYILI KANUN'UN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI 

Eşitlik ilkesine aykırı olarak, memurlann korunduğu izlenimini veren ve "ceza yargılama 
usulünün tekliği" evrensel ikesiyle de bağdaşmayan 2.12.1999 tarih ve 4483 sayılı "Memurlar ve Diğer 
Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun" yürürlükten kaldmlmalı; Anayasanın 129/son 
fıkrası bunu sağlayacak şekilde değiştirilmelidir. 

6.3.1.5.3. KAMU GÖREVLERİNDEN AYRTLANLARIN YAPAMAYACAKLARI İŞLERE 
DAİR KANUN 

Kamu kuruluşlarında yolsuzluklara yol açan sebeplerden biri de, kamu personelinin, özellikle 
ekonomi alanında görev yapan kamu görevlilerinin bir bölümünün, yeterli tecrübe ve bilgi birikimini 
edindikten sonra, bu kazanımlanm daha çok kazanca dönüştürmek amacıyla özel sektöre transfer 
olmaları veya görevleri sonunda özel sektörde görev almaları oluşturmaktadır. Bu düşünce içinde olan 
kamu görevlileri, icra ettikleri kamu görevleri sırasında, özel sektörle yakın ilişkiler 
kurabilmektedirler. Zaman içinde bazı hallerde, bu özel sektör kuruluşlarının talep ve işlemlerinde, 
yetkilerin kötüye kullanıldığına ve menfaat sağlandığına tanık olunmaktadır. 
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Bu olumsuzlukları kısmen önlemek amacıyla, yasaklan düzenleyen 2531 sayılı yasa 1981 
yılında yürürlüğe konulmuştur. Bu kanunun 2 nci maddesinde yasak süresi ve suçun unsurları 
düzenlenmiştir. Bu maddede, suçun unsurları olarak, "hizmetinde bulundukları daire, idare, kurum ve 
kuruluşlara karşı" işlenmesi kuralı da sayılmıştır. Bu unsur, uygulamada, bu suçun oluşmasını önemli 
ölçüde zorlaştırmaktadır. Çünkü, görevden ayrılan kamu görevlisinin bu şekilde görev aldığında 
suçun oluşabilmesi için, kişinin aldığı görev sebebiyle hizmetinde bulunduğu kamu idaresine 
karşı işlenmesi gerekmektedir. Bu durum, kanunun uygulama alanını daraltmakta, dolayısıyla 
kamu görevinden ayrılanların kamudaki faaliyet alanlarıyla ilgili olarak, özel sektörde rahatça 
görev almalarına olanak sağlamakta, kanunun amacını bertaraf edebilmektedir. Bu sebeple, 
anılan unsurun kanun metninden çıkarılarak, amacına uygun olarak kanunun uygulama 
alanının genişletilmesi, ayrıca ceza miktarının artırılması yerinde olacaktır. 

Kanunda, görevden ayrılan kamu görevlileri için yasaklama ve ceza hükmü getirilmesine 
karşın, kanunun ikinci maddesi anlamında yasaklı dönem içinde anılan kişileri çalıştıran özel sektör 
görevlileri için bir yasaklama ve ceza hükmü getirilmediği görülmektedir. Kanunun daha etkin şekilde 
sonuç verebilmesi için, bu tür kişileri yasaklı dönemde çalıştıran kişi, kurum ve kuruluşlann da 
cezalandınlması uygun olacaktır. 

2531 sayılı kanunda, kamu görevinden aynldıktan sonra yapılacak işler açısından sınırlama 
getirilmekle birlikte, üst düzey görevlere bilgi ve becerilerinden yararlanmak üzere özel sektör 
çalışanlan arasından yapılacak atamalarda, herhangi bir kural, kayıt ve sınırlama bulunmamaktadır. 
Bazen, uygulamada bu tür atamalar yapılmaktadır. Özel sektörden kamu görevlerine atananların, her 
ne kadar bu kişi, kuruluş ve gruplarla organik bağlarını kestikleri kabul edilse de, bu kişi ve 
kuruluşlann, atandıklan kamu idareleri nezdinde bulunabilecek talep ve işlemleriyle karşılaştıklarmda 
nesnellikten uzaklaşabildikleri, menfaat karşılığı olmasa bile, kayırmacılık güdüsüyle yolsuz olarak 
adlandınlabilecek işlem ve kararlara imza atabildikleri bilinmektedir. 

Bu alanda da, yeni düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu şekilde göreve 
atananlann, özel sektörde belli süre içinde görev aldıklan kişi, kurum, kuruluşlann, atandıklan kamu 
idaresi nezdindeki talep, işlem ve kararlannda yetki kullanmasının, bu kişi ve kurumlann anılan idare 
yanındaki iş takiplerinin, bu konuda astı olarak görev yapan yetkililere talimat vermesinin 
yasaklanması, uymaması halinde cezai müeyyideye bağlanması ve yaptığı görevden alınmasına dair 
düzenlemeler yapılması yerinde olacaktır. 

Aynca, uygulamanın bir yönetmeliğe bağlanması da gerekli görülmektedir. 

6.3.1.5.4. Bankalar Kanunu'nda Yapılması Gereken Değişiklikler 

Özellikle son yıllarda, ülke ekonomisi ile milli çıkarlara en fazla zarar veren alanlann başında 
finans sektöründeki krizler gelmektedir. Bu krizlere etken olan nedenlerin birincisi, bankacılık 
alanında meydana gelen boyutlan ve kapsamlan büyük olan yolsuzluklardır. 

Çeşitli usulsüz yöntemlerle üçüncü kişilere, bankalann büyük hakim sermayedarlanna verilen 
krediler bankalara geri dönmemiş, bankalann mali bünyeleri zayıflamış, bunun sonucu bu tip 
bankalara devletçe el konulmak zorunda kalınmıştır. Bankacılık kanununda ve diğer kanunlarda bu 
usulsüzlükleri yeterince tanımlayan düzenlemeler bulunmamaktadır. 

Bankacılık Kanunu'nda, olumsuz istihbarat raporlanna ve şirketin mali bünyesindeki 
zaafıyetlere rağmen verilen kredilerin de suç tanımına alınmasında fayda bulunmaktadır. Mevcut 
mevzuatta, bu usulle verilen kredilerin geri dönmemesi halinde TCK'nun 510 uncu maddesinde 
düzenlenen "emniyeti suiistimal" suçundan takibat yapılabilmektedir. Ancak bu unsur aranmadan da, 
sadece önleyici olması için, kredi geri dönecek olsa bile usulsüz şekilde verilen kredilerin de 
müeyyideye bağlanması yerinde olacaktır. 
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Usulsüz kredi verilmesi yöntemlerinden biri, banka hakim sermayedarı kişi ya da grupların 
kurdurduğu paravan şirketlere sahip oldukları bankalardan veya back to back (hortumlama) 
yöntemiyle muvazaa yaptıkları bankalardan kredi veyahutta değişik kaynak kullandırmaları, daha 
sonra çeşitli aşamalardan geçirilerek bu kaynak ve paraların banka hakim sermayedarlarına 
aktarılmasıdır. Bu şirketlerin paravan olarak kurulduğu ve paraların banka sahiplerine aktarıldığı 
ispatlanabildiğinde eylemleri zimmet veya dolandırıcılık suçunu oluşturabilmektedir. Ancak çoğu 
zaman çok karmaşık ekonomik faaliyetler sonucu bu paralar banka sahiplerine intikal ettirildiğinden 
bu unsurları kamtlamak yargılama aşamasında mümkün olmamakta, genellikle eylemler emniyeti 
suiistimal suçu kapsamında değerlendirilmektedir. Ancak bu suçun Ceza Kanunu'ndaki müeyyidesi, 
verilen milyonlarca dolar zararın karşılığında hafif kalmakta, sonuçta verilecek cezalar kamu vicdanını 
tatmin etmemektedir. Bu sebeple, bankacılık sektöründe işlenen TCK'nun 510 uncu maddesindeki bu 
tip suçlar açısından, cezaların tatminkar seviyede arttırılması uygun olacaktır. 

BDDK, harcamaları ve bütçesi yönünden özel denetime tabi olmakla birlikte işlem ve 
kararlan açısından yargı denetimi dışında herhangi bir teftiş ve denetime tabi bulunmamaktadır. 
Kuruma intikal eden, bankacılık sektörü ile ilgili mevzuata aykırılıkları düzenleyen murakıp raporları 
bu Kurul'da görüşülüp sonuca bağlanmaktadır. Bu görüşmelerde varılan kanaatlere göre, Bankalar 
Kanunu uyarınca, suç teşkil eden konuların Cumhuriyet savcılıklarına intikal ettirilmesi veya 
doğrudan Cumhuriyet savcılıklarına intikal eden soruşturmalarda soruşturma izni verilmesi 
BDDK'nun iznine bağlı bulunmaktadır. (Madde 24/1) 

BDDK, bazen Cumhuriyet savcılıklarınca vaki başvurular üzerine veya kendisine intikal eden 
suç duyurulanm çeşitli mülahazalarla izin vermemek suretiyle, yargı makamları tarafından 
soruşturulmasına engel olabilmektedir. Bu durum, yolsuzluklarla etkin mücadeleye mani olabildiği 
gibi, idarenin yargının yetkisini kullanması sonucunu da doğurmaktadır. İzin vermeme kararlarının, 
otomatik olarak, Danıştay denetimine tabi olması gerekmektedir. 

Ayrıca, banka müfettişlerinin yeterli iş güvencelerine sahip olmamaları nedeniyle iç denetim 
işlevi uluslararası denetim standartlarından olan "bağımsızlık" ve "tarafsızlık" ilkelerine uygun olarak, 
yeterince yerine getirilememekte, mali bünyedeki zafiyetler gözden kaçabilmektedir. Bu nedenle, 
Bankalar Kanunu'nun 9/4 üncü maddesinde uygun değişiklikler yapma ihtiyacı vardır. 

6.3.1.5.5. 1156 Sayılı Kanuna Mugayir Tahakkuk Ve Tediye Muamelatını İhbar Edenlere 
İkramiye İtasına Dair Kanun 

Bu kanun, 25.06.1927 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, kanuna aykın şekilde Hazine zararına 
olarak ödenen veya ödeme emrine bağlanan usulsüz işlemleri ihbar edenlere ikramiye verilmesini 
düzenlemektedir. Bu kanun yeterince uygulanmamaktadır. 

Bu kanuna idarece işlerlik kazandırılması, yolsuzluklann ortaya çıkanlması ve önlenmesinde 
etkili olacaktır. 

6.3.1.5.5.3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 

Mal bildirimi vermek zorunda olan geniş kesimler arasında; siyasi nitelikleri nedeniyle, "Her 
türlü seçimle iş başına gelen kamu görevlileri" ile "Siyasi Parti Genel Başkanlan" sayıldığı halde, aynı 
siyasi nitelikleri gereği siyasi partilerin merkez yönetimleri ile il ve ilçe örgütlerinde başkan ve üye 
olarak görev alanlann kanun kapsamında olmamalan bir eksiklik olarak düşünülmektedir. 

3628 sayılı Kanunun en önemli hükümlerinden birisi, son olarak verilen mal bildirimlerinin 
yetkili merci tarafından daha önceki bildirimler ile karşılaştınlması yükümlülüğüdür. Ancak bu 
yükümlülük içindeki inceleme görevinin, hangi ölçülere göre yapılacağına dair açıklayıcı 
düzenlemeler mevcut değildir. Böyle bir düzenlemenin olmayışı, kanunun amaç ve ruhuna aykın 
düşmektedir. 

Bununla birlikte, kanunun dördüncü maddesinde "haksız mal edinme" ara başlığı altında 
ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından, geliriyle uygun olduğu kabul edilemeyecek harcamalar şeklinde 
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ortaya çıkan artışların; bu kanunun uygulamasında haksız mal edinme sayılacağı belirtildiği halde, 
yönetmelikte, bu harcamamn nasıl tespit edileceği ve bu tespite kimlerin yetkili olduğu hususunda da 
hükümler yoktur. 

Kanunun üçüncü maddesi; kamu görevlilerinin genel anlamıyla "Türk uyruğunda" olmayan 
herhangi bir özel veya tüzel kişi veya kuruluştan aldıkları belli bir değerin üzerinde değere sahip 
hediyelerini kendi kurumlarına teslim etme zorunluluğunu getirdiği halde, Türk uyruğunda olan kişi 
ve kuruluşlardan kabul edilebilecek hediyeler ile ilgili bir düzenleme getirmemiştir. Buna karşılık, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 29 uncu maddesiyle kamu görevlilerinin hediye kabul etmeleri 
tamamıyla yasaklanmıştır. Ancak bu yasaklamaya rağmen, kamu görevlilerinin iş sahiplerinden hediye 
kabul etmeleri, hatta yönetici konumundaki kamu görevlilerine çok yüksek değerleri bulan hediyeler 
getirilmesi neredeyse olağan hale gelmiş; bazı içtihat kararlarında bile, kabul edilen hediyenin 
değerine göre bunun rüşvet olup olamayacağı hususunda görüş belirtilmiştir. Bu durumlar göz önünde 
tutularak, ilgili maddenin yeniden düzenlenmesi ile uygun görülürse bu nev'i alınacak hediyelerden 
belli bir değerin üzerinde olanların da kuruma teslim edilmesi yoluna gidilmelidir. 

Mal bildirimlerinin verilme zamanını belirleyen altıncı maddenin (d) bendi, mal varlığında 
önemli bir değişiklik olduğunda, mal bildiriminin bir ay içinde yenilenmesini şart koşmaktadır. İlgili 
yönetmelikde, mal varlığındaki bu önemli değişikliği, kendilerine aylık ödenenlerin net aylık tutarının, 
aylık ödenmeyenlerin ise genel idare hizmetlerinin birinci derece birinci kademesindeki şube 
müdürüne ödenen net aylığın beş katından fazla olan değişiklik şeklinde belirlenmiştir. Bununla 
birlikte, günümüz ekonomik koşullarında günden güne değer kaybeden tasarruflarım çeşitli şekillerde 
değerlendirmeye çalışan kamu görevlisinin bu değişiklikleri bir ay içinde bildirmesi durumunda, belki 
de bir yıl içinde birkaç mal bildirimi verme zorunluluğu doğacaktır. Bu nedenle, bu sürenin makul bir 
hale getirilerek, yükümlünün zamanında mal beyanında bulunmamak gibi bir suçlamayla karşı karşıya 
kalması önlenmelidir. Ayrıca, bildirimlerin beş yılda bir yenilenmesi de kanımızca uzun bir dönemdir. 
Bu sürenin, orta ve üst yönetim kademelerinde görev yapanlar için iki yıla indirilmesi, bildirim 
formlarının önceki yıllar bildirimleri ile kıyaslamaları içerecek ve değişmelerin nedenlerini, 
artışlarının kaynaklarını gösteren bir yapıya kavuşturulması çok yararlı olacaktır. Mal bildirimlerinin 
üst görevlere atamalarda değerlendirilen, atama kararlanın etkileyen ve işlemin vazgeçilmez koşulu 
haline getirecek yasal düzenlemeler mutlaka yapılmalıdır. 

Ayrıca, "Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun," "Gümrük Kanunu" ve benzeri 
kanunlarda olduğu gibi bu kanunun uygulanmasında da, ihban doğru çıkan muhbire ikramiye 
verilmesi düşünülebilir. Yukarıda değinmeye çalıştığımız düzenlemeler yamnda, "ihbar ikramiyesi" 
hususunda da mevcut kanuna bir ilave yapılması, yolsuzlukları önlemede etkin olabilecektir. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

7.1. SONUÇ 

Yolsuzluğun önlenmesinin öncelikli koşulu, iyi yönetişimin sağlanmasıdır. Merkezi veya 
belirli bir otoriteye dayalı politika ve uygulama süreçlerini içeren yönetim kavramından farklı olarak, 
yönetişim, yurttaşlann ve idarenin çıkarlanmn birleştiği, hak ve sorumluluklann yaşama geçirildiği 
mekanizmalan, kurumlan ve süreçleri kapsamakta; bir başka deyişle, tüm taraflann öznel 
beklentilerinin tatmin edildiği bir başanm setini ifade etmektedir. 

Ulusal iyi yönetişim, hükümetlerin alacaklan kararlann; yurttaşlar, sivil toplum kuruluşlan ve 
siyasal kadrolann geniş katılımı ile müştereken alındığı ve uygulamalann izlendiği ve denetlenebildiği 
bir ortama ihtiyaç gösterir. Uluslararası iyi yönetişim ise, ulus-devletler, sivil toplum kuruluşlan, 
uluslararası örgüt ve kuruluşlann ortaklaşa karar alıp uyguladıktan ve uygulamayı izleyip 
denetledikleri bir çerçeve içinde gelişir. 

Katılımcılığa ve demokratik taleplere cevap veren bir yönetime en fazla ihtiyacın olduğu alan 
ise yerel yönetimlerdir. Yerel yönetimler için iyi yönetişim, belediyelerin o bölgede yaşayanlarla 
birlikte ortaklaşa karar alma, uygulama ve denetleme süreçlerini yürütmeleri demektir. Sayılan -81'i il 
özel idaresi, 3228'i belediye olmak üzere- toplam 3309'u bulan yerel yönetimlerde iyi yönetişimin 
sağlanmasının öncelikli koşulu Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'na uyulmasıdır. OECD'nin 
yakın zamanda yaptığı bir iktisadi inceleme sırasında, yerel yönetimlerle ilgili olarak aşağıda ifade 
edilen altı alanda temel sorunlar saptanmıştır:102 

OECD, Economic Survey ofTurkey, 2000. 
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1-) Merkezi ve yerel yönetimler arasındaki işlevlerin dağılımındaki karşılık, 
2-) Yerel yönetimlerin mali kaynaklarının yetersizliği 
3-) Yerel yönetimlerin teşkilatlanma biçiminin ve istihdam ettiği personelin yetersizliği 
4-) Merkezi hükümetin gereksiz sıklıktaki vesayet uygulaması, 
5-) Yerel ve merkezi yönetiminde saydamlık ve katılma yetersizliği, 
6-) Yerel yönetimlerin merkezi hükümete aşırı ölçüde dayanması. 

Kısaca, iyi yönetişim, yerel, ulusal ve uluslar arası düzeylerde gerçekleştirilmesi gereken bir 
hedef şeklinde ifade edilmektedir. 

İyi yönetişimin unsurları aşağıdaki şekilde gösterilmiş ve bu unsurlara ilişkin işlevlere kısaca 
yer verilmiştir: 

Katılımcılık ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^g Saydamlık 

Cevap 
Verebilirlik "^^^^^H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ l ^^^^^^" Etkinlik 

Hukukun 
Üstünlüğü ^J Stratejik 

Vizyon 

Eşitlik 

Katılımcılık: Tüm yurttaşların, gerek doğrudan, gerekse çıkarlarını temsil eden sivil toplum 
örgütleri aracılığıyla karar alma süreçlerine katılımını sağlanmaktadır. 

Yönetim katmanlan arasındaki çalışma uyumu, bazı kaynaklarda ayrı bir iyi yönetişim unsuru 
olarak görülmekte ise de, bu, bize göre, katılımcılığın bir alt başlığı olarak görülmektedir. 

Hukukun Üstünlüğü: Yasalar adil olmalı ve tarafsız bir şekilde uygulanmalıdır. Etkin 
yönetişim için hukuk devleti uygulaması bir zorunluluktur. 

Cezaların ağırlığından çok muhakkaklığı önemlidir. Uygulama yolsuzlukların karşılıksız 
kalmayacağını topluma kanıtlamr.lıdır. 

Saydamlık: Saydamlık karar alma, uygulama ve denetim aşamalarındaki belirgin ve 
öngörülebilir süreç ve faaliyetlerin yanısıra, düzenleyici işlemlerin ve kararların etki alanına giren 
taraflarla işbirliği içinde ve anlaşılabilir bir dille üretilmesini içerir. Nihayet saydamlık, siyasal 
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kararların uygulamasından etkilenenlerin tepkilerini içeren yasal ve yönetsel süreçlerin belirgin ve 
tutarlı bir içeriğe sahip olmasını gerektirir.103 

Saydamlık, özgür bilgi akışı ve erişimi ile sağlanabilir. Yöntemler, bilgi ve belgeler ihtiyacı 
olanlar için kolaylıkla erişilebilir olmalıdır. 

Cevap Verebilirlik. Kurumlar ve yöntemler, tüm yurttaşların talep ve ihtiyaçlarını adil ve eşit 
bir şekilde karşılamaya gayret etmelidir. 

Eşitlik: Tüm yurttaşlar mevcut refah düzeylerini muhafaza etme ve geliştirme fırsatlarına sahip 
olmalıdırlar. 

Etkinlik: Kurumlar kaynakların en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla etkinliği, 
verimliliği ve tutumluluğu esas alan performans yönetimi anlayışım benimsemelidir. 

Ancak; sadece etkinlik tek başına yeterli değildir. Eğer karar alma süreci, katılımcı yöntemle 
güçlükle işleyen, karar üretemeyen bir biçim alırsa, o takdirde alınamayan kararlar iyi yönetişimi zaafa 
uğratacaktır. Bu nedenle, etkinliğin yamnda etkili bir yönetim olmalı, liderliğin gereklerine ve karar 
alma ilkelerine uyulmalı: siyasal kararlarla uyum bozulmamahdır. 

Hesap Verebilirlik: Kamu, özel şirketler ve sivil toplum kuruluşlarında karar verme 
konumunda bulunanlar, kamuoyuna ve kurumsal paydaşlarına karşı hesap verebilmelidirler. 

Stratejik vizyon: Liderler ve kamu yönetimi, iyi yönetişim konusunda görüşlere ve uzun vadeli 
bir perspektife sahip olmalı; gelişmenin sağlanması için gerekli olan unsurları tespit ederek bunları 
tedarik etmelidir. 

Yolsuzlukla mücadelede kuşkusuz ki en önemli unsurlardan biri de; devlet, özel sektör ve sivil 
toplum örgütleri arasındaki işbirliğin sağlanmasıdır. Bu mücadelede devletin alacağı önlemler tek 
başına yeterli olamaz. Özel sektör de kendi içinde hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlayacak süreç 
ve mekanizmalan kurmalıdır. Sivil toplum örgütleri de yolsuzluk konusunda kamu bilinci ve 
yolsuzlukla mücadeleye ilişkin örgütsel eylem planlan ve projeler hazırlamalıdırlar. 

Yolsuzlukla mücadelenin üç ana unsuru olan; eğitim, Önleme ve soruşturma birbirini 
tamamlayan süreçlerdir ve hiç birinin ihmal edilmemesi gereği, dünya deneyiminden çıkan somut bir 
sonuçtur. 

Dünya Bankası tarafından geliştirilen ve altı göstergeden (ifade özgürlüğü ve hesap verme, 
siyasi istikrar ve düzen, hükümetin etkililiği, düzenleyici kapasitesinin niteliği, hukuk devleti ve 
yolsuzluğun kontrolü) oluşan "iyi yönetişim" ve Uluslararası Saydamlık Örgütü tarafından yayınlanan 
2002 Yılı Yolsuzluk Algılama Endeksi (YAE) arasındaki ilişki aşağıda gösterilmiştir. Tablodan 
görüleceği gibi, yolsuzluk algılama endeksinde alt sıralarda yer alan ülkelerde, iyi yönetişim koşullan 
bulunmamakta ya da etkilerini azaltmaktadır. Buna karşılık, iyi yönetişim koşullanın geliştirerek ve 
bunlann hayata geçirilmesini sağlayarak yolsuzluklan en aza indirmek olanaklıdır. 

agk.,:9;EU, 2001:10. 
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İYİ YÖNETİŞİM VE YOLSUZLUK ALGILAMA ENDEKSLERİ, 2002 

I -*- YAE2002 -m- İYÖNET2002 

Dünya Demokrasi ve İyi Yönetimin Merkezi'nin "Yolsuzluğa karşı alınacak önlemler" başlığı altında 
irdelediği kurumsal yaklaşım ise, aşağıdaki gibi özetlenmektedir: 

• Ekonomik faaliyetlerde devletin rolünü azaltmak, hukukun üstünlüğünü artırmak, 
(yetkiyi sınırlamak) 

• Saydamlığı, denetimi ve yaptırımları geliştirmek (hesap verebilirlik) 
• Kamu hizmetlerinde istihdam koşullarını yeniden düzenlemek (güdüleri geliştirmek) 

7.2. ÖNERİLER 

Önerilerimiz; yasama, yürütme ve yargı alt başlıklarından oluşmaktadır. Bu bölümde, -
raporun genel düşünce sistematiğinden aynlmaksızm- rapor içeriğinde yer alan çözümleme ve 
değerlendirmelere koşut, somut ve uygulamaya yönelik önerilere yer verilmiştir. Sektörel 
incelemelerle ilgili aynntılı önerilere, Raporun diğer kısımlannda yer verilmiştir. 

7.2.1.YASAMA 

7.2.1.1. Anayasanın "yasama dokunulmazlığı" başlıklı 83 üncü maddesi Avrupa Birliği üye ülkeleri 
ortak normlanna, uluslararası sözleşmelerin bu konuda getirdiği kısıtlamalara, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Yasama Dokunulmazlığı Konusunda Meclis Araştırma Komisyonu'nun tespit ve bulgulanna 
göre, özellikle, yolsuzluk ve rüşvet suçlanın kapsayacak şekilde sınırlandmlmalıdır. 

7.2.1.2. Başbakan ve bakanlar hakkındaki iddialar nedeniyle, TBMM üye tam sayısmm onda biri 
oranındaki önerge yeter sayısına ulaşılamaması veya soruşturma önergesinin reddedilmesi veya 
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komisyonun Yüce Divana şevke gerek görmemesi hallerinde iddialar, adli yargı mercilerinin denetim 
alanı dışında kalmaktadır. Bu durumun "kuvvetler ayrılığı" prensibiyle çelişmesi bir yana, çoğu kez 
önerge yeter sayısına ulaşılamaması nedeniyle sadece "suskun kalarak" bir anlamda beraat karan 
verilmesi kamu vicdanını yaralamaktadır. Dolayısıyla, Başbakan ve bakanların cezai sorumluluğu 
yargı süreçleri sonunda belirlenmeli; Anayasanın 100 ncü maddesi bu doğrultuda değiştirilmelidir. 

7.2.1.3. Birçok ülkede örnekleri bulunan ve yolsuzlukla mücadelede etkin rol oynayan Yolsuzlukla 
Mücadele Daimi Komisyonunun kurulması için Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde gerekli 
değişiklikler yapılmalı ve bu komisyona, soruşturma komisyonlarının yetkileri ile -hakim, savcı ve 
emniyet ve istihbarat görevlileri de dahil olmak üzere uzmanlardan oluşan- geçici alt komisyonlar 
oluşturma yetkisi verilmelidir. 
7.2.1.4. Yurttaşlann idareyle ilgili şikayetlerini incelemeye ve sonuçlandırmaya yetkili kişi olan 
Ombudsnıan kurumunun ayırt edici iki özelliği "anayasal bağımsızlık" ve parlamento tarafından 
seçilmesidir. Anayasal dayanağı olmayan ombudsman kurumunun yeterli etkinliği sağlayamayacağı 
evrensel uygulamalardan bilinmektedir. Bu nedenle, 1971' de Viyana'da toplanan "İnsan Hakları 
Üzerine Avrupa Parlamentosu Konferansı''' ve "Lima deklarasyonu" başta olmak üzere birçok 
uluslararası belgede kurulması önerilen Ombudsman Kurumunun Türkiye'de de kurulması için 
öncelikle gerekli Anayasa değişiklikleri yapılmalıdır. (Anayasa değişikliği taslağı örnek metnine ekler 
bölümünde yer verilmiştir) 

7.2.1.5. Sayıştay ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından yapılan incelemelerin, 
TBMM'nin iki ayn Komisyonunda (KİT ve Plan ve Bütçe Komisyonlan) değerlendirilmesi ve 
parlamentonun idare üzerindeki hesap denetimini iki ayn komisyonda yürütmesi, parçalı bir görünüm 
yaratmakta ve parlamentonun idare üzerindeki denetiminde eşgüdüm sorunlan yaşanabilmektedir. Bu 
itibarla; Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu -Fransa örneğinde olduğu gibi- tüzel kişiliğini 
koruyarak Sayıştay'a bağlanmalıdır. TBMM İçtüzüğünde de değişiklik yapılarak Kamu Hesapları 
Komisyonu kurulmalı, KİT Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu'nun bu konudaki görev ve 
yetkileri kaldınlmalı; 3356 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonlann Türkiye Büyük Millet 
Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda ve diğer kanunlarda gerekli 
değişiklikler yapılmalıdır. (BYDK'nın Sayıştay'a bağlanmasına dair örnek yasa taslağı "Ekler" 
bölümünde kayıtlıdır) 

Uygulamada hesap verme sorumluluk sistemi, en net biçimde, raporlama olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Belirli bir işe yönelik olarak hazırlanmış planlarla vanlan sonuçlar, etkin ve düzenli bir 
raporlamayla karşılaştırılabilecek ve yerine getirilmeyen görevlerle ilgili herhangi bir sorumluluk 
ortaya çıktığı takdirde, mevzuatla tespit edilen yaptınmlar uygulanabilecektir. 

Bu nedenle; Bakanlıkların yıllık olağan faaliyet raporlarını TBMM Kamu Hesaplan 
Komisyonu'na; Bakanlıklara bağlı ve ilgili kuruluşların da bağlı veya ilgili oldukları 
bakanlıklara faaliyet raporları sunmalarını sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır. 

7.2.1.6. Genel ceza yargılama usulü sisteminden aynlan ve bu konudaki evrensel uygulamalarla 
bağdaşmayan memur yargılama sistemi, memurlar ile diğer kamu görevlilerine ayncalıklı bir 
yargılama statüsü sağlamaktadır. Bu ayrıcalığa imkan sağlayan Anayasanın 129 ncu maddesinin son 
fıkrası yürürlükten kaldınlmalıdır. 

7.2.1.7. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemindeki yolsuzlukla mücadeleye ilişkin kanun tasarısı 
ve teklifleri öncelikle görüşülmelidir. 

7.2.1.8. Türkiye'nin imzaladığı, fakat henüz onaylamadığı yolsuzlukla mücadele konulu uluslararası 
sözleşmeler, en kısa sürede onay için yüce meclisin takdirine sunulmalıdır. 

7.2.1.9. Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü gereğince, yasa tasan ve tekliflerinin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'ne sunulması aşamasında genel ve madde gerekçelerinin belirtilmesi zorunluluğu söz 
konusuysa da, yasaların toplumsal, siyasal ve ekonomik etkisinin belirtilmesine dair bir öngörü 
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bulunmamaktadır. Bu nedenle, 58. Hükümet AEP'de de belirtildiği gibi TBMM İç Tüzüğü değişikliği 
esnasında buna ilişkin düzenlemelere yer verilmesi de düşünülmelidir. 
7.2.1.10. Araştırma komisyonları önündeki en büyük engel olarak bulunan TBMM İç Tüzüğü 105 nci 
maddesi son fıkrasındaki "ticari sır" kavramının kaldırılması gerekmektedir. 
7.2.1.11. Siyasetin finansmanı konusunda saydamlığın sağlanması amacıyla, Anayasa'nın 69/son 
fıkrası hükmü uyarınca partilerin ve adayların seçim harcamalarının beyan ve denetlenmesiyle ilgili 
gerekli düzenlemeler 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki 
Kanun'da yapılmalıdır. 
7.2.1.12. Her düzeyde seçilmiş parti yöneticilerinin görevde bulundukları süre içerisinde 
bulunamayacakları faaliyetler 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nda düzenlenmelidir. 
7.2.1.13. Yolsuzluk Kapsamında Değerlendirilen Suçların Af Ve Erteleme Yasaları Kapsamı 
Dışında Tutulması İçin Anayasa Değişikliği Yapılmalıdır. 

7.2.2.YÜRÜTME 

7.2.2.1. Bazıları daha önceki yasama döneminde TBMM'ye sevkedilen 

a-) Kamu Denetçiliği Kurumu Kurulması (Ombudsman), 
b-) Türkiye Adalet Akademisi Kurulması, 
c-) Uzlaştırma Kurullarının Kuruluşu Görev ve Yetkileri, 
d-) Adli Kolluk Kurulması 

hakkındaki kanun taslakları kısa sürede Bakanlar Kurulu tasarısı halinde yeniden gündeme 
getirilmelidir. 

7.2.2.2. Kamusal denetimin tarafsızlığının, bağımsızlığının sağlanması; kamuda performans 
denetiminin yerleştirilmesi ve performans denetimi standartlarım yayımlayacak kurumsal bir 
yapının oluşturulması amacıyla yürütülen çabalar, sürdürülmelidir. Bu cümleden olmak üzere, 
12.1.2002 tarih, 2002/3 sayılı Bakanlar Kurulu prensip kararmın eki eylem planının F. Bendinin 11 ve 
12 nci maddeleri ve Başbakanlık Makamının 8.2.2003 tarih M:054 sayılı Onayı uyarınca hazırlanan 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılmasına dair Kanun taslağı ile Kamu Denetimi 
Temel Kanunu taslağı kısa sürede Bakanlar Kurulu tasarısı haline getirilmelidir. 

7.2.2.3. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, 
yolsuzlukla mücadelede yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, sözkonusu kanunun özellikle mal bildirimi 
sürelerine ve denetimine ilişkin hükümlerinin uygulanabilir ve izlenebilir şekilde yeniden düzenlenmiş 
maddelerini, 4208, 2531 ve 1156 sayılı Kanunlann revize edilmiş biçimlerini, Sermaye Piyasası 
Kanunu gibi özel kanunlann yolsuzluk sayılan fiillere dair ceza hükümlerini, Türk Ceza Kanununun 
yolsuzluk kapsamında sayılabilecek düzenlemelerini, yolsuzluk fiillerinden elde edilecek gelirlerin 
zapt ve müsaderesi ile yargılama usullerini, muhbir ve tanık koruma programlannı ve konuyla ilgili 
tüm çağdaş hükümleri bir arada toplayacak ve böylece bu konudaki mevzuat dağınıklığını giderecek 
bir Yolsuzlukla Mücadele Kanunu tasansı hazırlanmalıdır. 

Sözkonusu tasanda, yolsuzluk fiillerini ihbar edenlere ikramiye verilmesine ve faal nedamet 
haline etkinlik ve işlerlik kazandıracak düzenlemelere yer verilmesi hususu da düşünülmelidir. 

(Makedonya Yolsuzlukla Mücadele Kanununun Türkçe'ye çevrilmiş tam metni ile bazı ülke 
kanunlan alt başlıklar halinde ya da ana hatlan ile "Ekler" bölümünde yer almıştır.) 

7.2.2.4. Bir çok ülke mevzuatında suç sayılan: 

140 



• Kayırmacılık, nüfuz suisîimali, hediye ve ikram kabul etme, (Almanya Hessen 
Eyaletinin Hediye ve Mükafat Kabul edilmesine dair esaslarla ilgili 19 Aralık 1995 
tarihli bilgi broşürü "ekler" bölümündedir.) sermaye piyasaları dışında da menfaat 
temini amacıyla dahili bilginin üçüncü kişilere sızdırılması ve sebepsiz zenginleşme 
fiillerine, 

• 27.1.1999 tarihli Avrupa Konseyi Yolsuzluklarla Mücadeleye İlişkin Ceza Hukuku 
Sözleşmesinin 14 üncü maddesinde belirtilen "yolsuzluk fiillerinin işlenmesi, 
gizlenmesi veya üstünün örtülmesi için," "yanlış veya eksik bilgiye dayalı bir fatura 
ya da herhangi bir muhasebe belgesini düzenlemek ya da kullanmak", "yasalara 
aykırı bir biçimde herhangi bir ödeme kaydının yapılmaması" gibi muhasebe 
suçlarına ve 

• Özel sektördeki aktif ve pasif rüşvet suçlarına 

İlişkin olarak hazırlanacak, "Yolsuzlukla Mücadele Kanunu"nda "yolsuzluk eylemleri" başlığı altında 
yer verilmelidir. 

7.2.2.5. Bilgiye erişim ve Kamu Etik Kurulu kanun taslakları ivedilikle Bakanlar Kurulu tasarısı 
haline getirilmelidir. 

7.2.2.6. İdari usule ilişkin hükümlerin çeşitli yasalarda dağınık bir şekilde bulunması, bu hükümleri tek 
bir yasada toplayan bir idari usul yasamızın olmayışı, kamu görevlilerinin kastı veya bilgisizliği de 
eklenince işlerin uzamasına, aynı soruna çelişkili çözümler üretilmesine veya ilgilinin hakkını 
kaybetmesine neden olmaktadır. Bütün bunlar, çoğu kez, yurttaşın sabrını tüketmekte; iş sahipleri 
vazgeçmek veya işini yasal olmayan yollardan yaptırmak seçenekleriyle karşı karşıya kalmaktadırlar. 
Çoğunlukla da ikinci seçenek tercih edilmekte, böylece ya politik etkilere ya da rüşvete 
başvurulmaktadır. Dolayısıyla idari usul noksanlığı, rüşvet fiilinin oluşumu için son derece elverişli 
bir ortam yaratmaktadır. Bu nedenle, çalışmaları sürdürülen İdari Usul Kanunu taslağı, ivedilikle 
Bakanlar Kurulu tasarısı haline getirilmelidir. 

7.2.2.7. Kamu Mali Yönetimi ve Mali Kontrol Kanun taslağı; denetime ilişkin hükümler, adem-i 
merkeziyetçilik, hesap verme mekanizmaları ve anayasa aykırılıkları yönünden, gerek uluslararası 
aktörler, gerekse Devletin önemli kuruluşları tarafından eleştirilmektedir. Bu nedenle; anılan Kanun 
taslağı; mali saydamlık, hesap verme sorumluluğuna ilişkin mekanizmalar, denetim ve 
merkeziyetçiliğe yönelik eleştirilerin tümünü kapsayacak şekilde değişik kamu kuruluşlarından 
üyelerin katılımıyla oluşturulacak bir komisyonda yeniden ele alınmalıdır. 

7.2.2.8. Kaynağını Anayasanın 167 inci maddesinden alan ve düzenleyici ve denetleyici işlevleri 
bulunan idari ve mali özerkliğe sahip bağımsız üst kurum ve kuruluşların, karar bağımsızlıklarına 
hiç bir şekilde zarar verilmeksizin, faaliyetlerini genel siyasetle uyumlu bir biçimde sürdürmelerini 
teminen hükümetle olan ilişkilerini, harcama ve hesap sistemini, kararlann ve faaliyetlerin usul ve 
esaslannı, faaliyet raporlannın bu raporumuzda önerilen TBMM Kamu Hesaplan Komisyonunda 
incelenmesini; özetle, çalışma alamna, yükümlülüklere ve hesap verme sorumluluğuna dair 
standartlan içeren bir çerçeve yasa tasarısının hazırlanması hükümetin faaliyet öncelikleri arasına 
alınmalıdır. 

7.2.2.9. Avrupa'daki 35 ülkenin ve ayrıca Amerika Birleşik Devletlerinin üye olduğu Yolsuzluğa 
Karşı Avrupa Devletler Grubu'na (Group States Against Corruption-GRECO) üye olunması 
hususu, 17.4.2003 gün, 4852 sayılı Kanunla kabul edilen Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Özel 
Hukuk Sözleşmesinin 15 nci maddesinin 4 üncü fıkrasına göre zorunluluktur. Bu nedenle üyelik 
işlemlerine ilişkin hazırlıklar ivedilikle Bakanlar Kurulu gündemine alınmalıdır. 

7.2.2.10. 57 nci ve 58 nci Cumhuriyet hükümetleri tarafından hazırlanan eylem planlan ile bu raporda 
yer alan düşünce ve önerilerin dikkate alındığı "yolsuzlukla mücadele" konulu yeni bir master plan 
hazırlanmalı ve planın hazırlanmasından önce bir devlet bakanının eşgüdümünde Uluslararası 
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Saydamlık Örgütünün modellediği "Ulusal Güvenlik Sütunlan"mn her birini temsil eden kesimlerin 
(yasama, yargı, Sayıştay, Başbakanlık Teftiş Kurulu, Devlet Personel Başkanlığı, medya, sivil toplum 
kuruluşları, özel sektör, uluslararası aktörler) katılımıyla atölye çalışmaları (workshop) 
düzenlenmelidir. 

7.2.2.11. Yolsuzluklann önlenmesine yönelik en etkili araçlardan birincisi, yolsuzluktan elde edilen 
gelirleri oluşturan mal ve para hareketlerinin takibi, bunların aklanmasının önlenmesi ve etkin hızlı 
el koyma ve zoralım mekanizmalarının işletilmesidir. 

Türkiye, OECD bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü'nün (Financial Action Task Force-
FATF) Eylül 1991'den bu yana üyesidir. Bu nedenle; FATF'm ayn zamanlarda iki ayn metin halinde 
yayımlanmış karaparanın aklanmasıyla mücadeleye yönelik toplam 48 tavsiyesine uygun tüm 
donanımın sağlanması öncelikler arasında olmalıdır. 

Aynı şekilde, 7-8 Şubat 2002 tarihinde Paris'te AB üyesi 15 ülke ve 13 aday ülkenin 
katılımıyla düzenlenen konferans sonrasında yayımlanan Paris Deklarasyonu hükümleri de yerine 
getirilmelidir. 

Bu cümleden olmak üzere, öncelikle sermaye hareketlerinin saydamlığı sağlanmalıdır. Bu 
nedenle işlemlerin ve işlem yapanlann izlenebilirliği öncelikli hedef olmalıdır. Ancak; bu mücadelede, 
aşağıdakileri içeren çeşitli engellerle karşılaşma olasılığı yüksektir: 

• Belli yasal kuruluşlara (dernekler, müesseseler, vakıflar, limited şirketler) ve bazı 
hesaplara erişilmezlik, 

• Banka sırlarını da içeren farklı mesleki gizlilikler hususunda müfettişlerin, soruşturma 
ve araştırma makam ve mercilerinin engellenmesi, 

• İşlem yapan kişinin kimliğinin tespitine her zaman imkan vermeyen uluslararası belirli 
çalışma biçimleri, (fon havaleleri ve bankalar arası transferler, karaparanın aklanması 
sürecinde kağıt izinin (paper trail) silinmesini sağlayacak elektronik para uygulaması 
ve e-cash sistemi gibi) 

Bu engellere karşılık alınabilecek önlemler ise: 

• Ekonomik olarak yararlanan kişi tespit edilmiyorsa, vakıf veya fonlan kullanarak 
yapılan işlemlerin mali istihbarat birimlerine sistematik olarak bildirilmesinin temini, 

• Mali işlem yapan ve işlemden yararlananlann kimlik tespiti ve şüpheli işlem 
bildirimiyle ilgili yönetmelik hükümlerinin, Avrupa Birliğinin 2001/97/EC sayılı 
direktifinde kayıtlı miktar ve yükümlüleri kapsayacak şekilde genişletilmesi ve 
uygulamanın titizlikle takibi, 

• Tüm mali kuruluşlar tarafından tutulan bilgilere tüm kamu denetim elemanlannın ve 
TBMM Araştırma komisyonlanmn ulaşımının sağlanması, 

• Belirli bir miktann üzerindeki nakit ödemelerin sınırlandınlması, 

• Takas odaları, döviz bürolan, Internet üzerinden aracılık faaliyetinde bulunan kişi ve 
kurumlar ile bunlara benzer tüm kuruluşlann ruhsata tabi tutulması ve bunlara 
getirilecek yükümlülüklerin açık bir şekilde ihlali halinde cezai yaptınmlann 
uygulanması, 
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• internette yapılan mali işlemleri gerçekleştirenlerin kimlik tespitinin servis 
sağlayıcılar tarafından yapılması ve bildirilmesine dair düzenlemelerin yapılması, 

• Uluslararası mali mesajlarda işlem yapamn kimlik tespitinin uluslararası alanda 
standart hale getirilmesidir. 

Öte yandan kişilerin mal varlıklarının izlenebilmesi yönünden "MERNIS" Projesi hayati bir 
önem taşımaktadır. Bu bağlamda, T.C. Kimlik numarası uygulaması dikkate alınarak, sosyal güvenlik 
kurumlan ve vergi dairelerinde kullanılan sicil numaralanm da birleştiren tek bir ulusal kimlik 
numarasını taşıyan manyetik kimlik kartları hazırlanmalı; bankalarda, fînans kurumlarında, 
döviz bürolarında, sermaye piyasası şirketlerinde, aracı kurumlarda yapüan belirli miktarı aşan 
tüm işlemler, tüm taşıt ve gayrimenkul alım ve satımları ile yapı kooperatifleri üyelik kayıtları 
bu kimlik kartlarına istenmelidir. 

Bu konuda E-devlet olanaklanndan da azami ölçüde yararlanılmasına öncelik verilmelidir. 

7.2.2.12. Yolsuzluğun en sık görüldüğü kamu ihaleleri alanı, aynı zamanda parasal büyüklükler 
yönünden de önem taşımaktadır. 

Kamu alımlan bakımından en önemli ilke saydamlıktır. Saydamlığın sağlanabilmesi için 
ilgilenen taraflara, konuyla ilgili ve yeterli bütün bilgiler, sürekli olarak, kolayca erişilebilecek bir 
şekilde, zamanında, ücretsiz veya makul bir maliyetle ve yaygın erişimi sağlayacak bir ortamda 
verilmelidir. Aynca, kamu alımlan ile ilgili kanunlar, düzenlemeler, idari kurallar, politikalar, 
işlemler, şartnameler, sözleşme taslaklan ve alım yönetimini de içeren uygulamalan saydam olmalıdır. 

Bunun dışında, kamu alımlan, mutlaka alım ve satım programlanna uygun olmalı ve mal ve 
hizmetin satın alınmasında hedef en iyi performansın sağlanmasına yönelik olmalıdır. 

Saydam bir ihalede öncelikli koşul, rekabetin sağlanmasıdır. 

Bu nedenle; bu konuda, kurumlar; plan, program ve bütçelerini de dikkate almak suretiyle 
potansiyel ihtiyaçlannın bir envanterini yaparak, ticaret ve sanayi odalanyla da işbirliğine gitmek 
suretiyle her alım konusuyla ilgili potansiyel tedarikçileri belirtilmeli ve bilgi-işlem ortamına 
kaydetmelidir, ihaleye çıkıldığında, önceden belirlenmiş ilan yöntemlerinin dışmda sözkonusu bilgi
işlem ortamına kayıtlı tüm tedarikçilere ulaşılmalıdır. 

Bunun dışında; Devlet İhale Kanunu, uygulamadaki aksaklıklar da dikkate alınarak, yemden 
gözden geçirilmeli ve OECD ve Avrupa Birliği müktesebatına uygun ve Asya-Pasifık Ekonomik 
işbirliği Kamu Alımlan Uzmanlar Grubunun hazırladığı "Devlet İhalesine İlişkin Bağlayıcı Olmayan 
İlkeler " metnin de dikkate alındığı bir Kamu İhale Kanunu hazırlanmalıdır. 

Kamu ihale Kanunu'nun uygulanmasıyla ilgili olarak, Sayıştay denetimi sırasında tespit edilen 
ve Sayıştay yargılaması sonucunda ilama bağlanan usulsüz ödemelerin tahsili sırasında tahsilat 
tutanna uygulanacak faiz oranının yıllık yüzde 10'u geçemeyeceği hükmünü içeren 832 Sayılı 
Sayıştay Kanunu'nun 64 üncü hükmü günün değişen koşullanna uygun olarak yeniden gözden 
geçirilmelidir. 

7.2.2.13. Gümrüklerin sağlıklı bir ekonominin etkili bir şekilde yönetilmesi için en temel 
enstrümanlardan biri olduğu ve kaçakçılıkla mücadele ile meşru ticaretin kapasitesinin 
güçlendirilmesinde yaşamsal bir önemi bulunduğu şüphesizdir. 

Yolsuzluğa bulaşmış bir gümrüğün: 

• Devlete düzgün bir şekilde aktanlması gereken gelirleri sağlayamayacağı, 

• Yasadışı işlemlere karşı mücadeleyi zaafa uğratacağı, 
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• Meşru uluslararası ticaretin artmasını ve iktisadi kalkınmayı engelleyeceği, 

Açıktır. 

Bu nedenle, gümrükler, yolsuzlukla mücadelede öncelikli alanlar arasındadır. 

Gümrükler İşbirliği Konseyi'nin "Gümrük Kapılarında Dürüstlük ile ilgili İlkeler''' 
deklarasyonu, gümrüklerde yolsuzlukla mücadele konusunda bu güne kadar geliştirilmiş en uygun 
önlemler demetini içermektedir. 

Sözkonusu deklarasyonda yer alan toplam 12 ilke, Gümrük Müsteşarlığı tarafından bir eylem 
planı haline getirilmeli ve eylem planı dahilinde yapılan mevzuat çalışmaları, pilot uygulamalar ve 
diğer etkinlikler, üç ayda bir adli ve idari soruşturma istatistikleriyle birlikte, Başbakanlığa veya 
Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığına raporlanmalıdır. 

7.2.2.14. Yolsuzlukla Mücadele Kanununun yasallaşması aşamasına kadar, Başbakanlıkça 
Yolsuzlukla Mücadelenin rehber ilkelerini ve mücadele işlemlerini içeren bir yönerge çıkarılmalıdır. 
(Almanya Hessen Eyaletinin Federal Yönetimde Yolsuzluğun Önlenmesine Dair 17 Haziran 1998 
tarihli Başbakanlık Yönergesi eklidir) 

7.2.2.15. Yolsuzluğun yoğun veya kronik olduğu alanlarda (kredi, ihale, gümrük, trafik vb. ) pilot 
çalışmaların yapılması ve bu çalışmalar sırasında risklerin belirlenmesi amacıyla proje grupları 
oluşturulmalıdır. Bu bağlamda Avrupa Birliği-Türkiye Mali İşbirliği Programı çerçevesinde Avrupa 
Birliği Komisyonu uzmanlarınca hazırlanan "Türkiye'de Yolsuzluğa Karşı Program " başlıklı rapor ve 
eki projenin uygulamaya konulması için Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nce 
yürütülen çalışmalar hızlandırılmalıdır. (Proje ve rapor eklidir) 

7.2.2.16. Ülkemizde; yasa, tüzük ve yönetmelikler, karmaşık bir görüntü çizmektedir. Öte yandan, 
kanun taslaklarının Başbakanlığa sunulmadan önce ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş almmasma 
dair 3056 sayılı yasa hükmü ve tüzüklerin yayımlanmadan Danıştay incelemesine tabi tutulmasını 
zorunlu kılan Anayasanın 155 inci, Danıştay Kanunun 48 nci maddesi dışında mevzuatların 
hazırlanması sürecinde bir danışma ve katılma mekanizması söz konusu değildir. Bu karmaşıklığı 
ortadan kaldıracak ve kanun, tüzük ve yönetmeliklerin bunlardan etkilenecek olanlarla görüş alış
verişini içeren bir süreç sonunda tamamlanmasını öngören genel bir mevzuat reformunun 
saydamlığa önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bu nedenle, Adalet Bakanlığının koordinatörlüğünde, Sayıştay, Başbakanlık Başmüfettişliği, 
üniversiteler, Devlet Personel Başkanlığı Devlet Planlama Teşkilatı, TODAİE ve Türkiye Barolar 
Birliği temsilcilerinden oluşacak bir Mevzuat Reformu çalışma grubu kurulmalıdır. 

7.2.2.17. Takdir yetkisinin sınırlandırılması, takdir yetkisini genişleten kırtasiyeciliğin en aza 
indirilerek kamu işlemlerinde beyanın esas alınması, buna karşılık yalan beyana ilişkin yaptırımların 
arttırılması ile ilgili hükümlere de İdari Usul Kanunu taslağında yer verilmelidir. 

7.2.2.18. 8 Kasim 1990'da 'imzalanan ve 1 Eylül 1993'te yürürlüğe giren Avrupa Birliği Kara Para 
Aklama Konvansiyonuna göre, "taraflardan biri bu konvansiyon hükümlerine ilişkin olarak banka sırrı 
kavramı çerçevesinde işbirliği yapmaktan kaçınamaz". 

15- 16 Ekim 1999 tarihinde Tampere'de (Finlandiya) yapılan Avrupa Konseyi Başkanlık 
toplantısında kara para aklama konusunda alman özel önlemlere (X-55) ilişkin karara göre, bankacılık 
ve diğer ticari faaliyetlerle ilgili uygulanabilecek sır hükümlerini dikkate almaksızın, mali istihbarat 
birimleri (Financial Intelligence Unıts FIU) gibi yargı makamları da yargı denetimine tabi olmak 
kaydıyla para aklama konusundaki soruşturmalar gerektirdiğinde bilgi almaya yetkili kılınmışlardır. 
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Amsterdam Anlaşmasının 255 inci maddesi uyarınca uygulamaya konulan "Avrupa 
Parlamentosu, Konseyi ve Komisyonu Bilgilerine Kamunun Ulaşmasına İlişkin 30 Mayıs 2001 tarihli 
Avrupa Parlamentosu ve Konseyi kararı "mn ((EC) No. 1049/2001) 4 üncü maddesinde bilgi edinme 
hakkına sınırlamalar getirilmiştir. Kamu yaran çerçevesinde, kamu güvenliği, savunma ve askeri 
konular, uluslararası ilişkiler ile Birliğin veya üye devletlerden birinin mali, parasal veya ekonomi 
politikalan nedeniyle yetkili kurum bilgi vermekten kaçmabilir. İkinci olarak, kişisel bilgilerin 
korunmasına ilişkin Birlik mevzuatına uygun olarak bireyin mahremiyet ve varlığının korunmasına 
zarar verecek bilgiler ilgili otoriteler tarafından açıklanmayabilir. Son olarak, ilgili kurum, bilgilerin 
açıklanmasında öncelik taşıyan bir kamu yaran bulunmadığı hallerde, fikri mülkiyet haklan da dahil 
olmak üzere, gerçek veya tüzel kişilerin ticari çıkarlannın, mahkeme kararlannın ve yasal her türlü 
karann ve teftiş, soruşturma ve denetim amaçlannın korunmasına zarar verecek bilgileri açıklamayı 
reddedebilir. 

Bu itibarla; 22 inci dönem TBMM komisyonlannda görüşülmekte olan Bilgi Edinme Hakkı 
Kanun Tasansı'nın "Bilgi Edinme Hakkının Sınırlan" başlığım taşıyan Dördüncü Bölümü ve 
uluslararası normlar dikkate alınarak; Anayasa'mn 26 ncı, Türk Ceza Kanunu'nun 132, 138, 195, 197, 
198, 199, 200, 229, 364 ve 365 nci maddelerinde "Devlet sırrı", "mesleksırrı", "özelyaşama ilişkin 
sır", "memuriyet sırrı", "fen ve sınai sır" başhklan altında ve bunlann dışında Bankalar Kanununda, 
Avukatlık Kanununda, Türk Ticaret Kanununda ve Vergi Usul Kanunu gibi bazı kanunlarda ve diğer 
mevzuatta düzenlenen "sır" kavramı da, yukanda 7.2.3.6 no.lu madde içeriğinde kurulması önerilen 
Mevzuat Reformu Çalışma Grubu tarafından ele alınarak objektif tanımı, ölçütleri ve TBMM 
Araştırma Komisyonlan da başta olmak üzere Devletin inceleme ve araştırma kuruluşlanmn tetkik 
olanaklan belirlenmelidir. 

7.2.2.19. Kara paranın aklanmasının önlenmesiyle ilgili uluslararası "VVolfsberg bankacılık 
kurallarının Türk bankacılık sisteminde uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bankalar Birliği 
tarafından değerlendirilmelidir. 

7.2.2.20. Risk Denetimi ve performans denetimi başta olmak üzere, çeşitli denetim etkinlikleri 
yönünden en az dış denetim kadar önemli olan iç denetim, özellikle bankacılık sistemi içinde yaşamsal 
ağırlıktadır. İç denetimin gücü ve etkinliği ile doğru orantılı olarak bankanın mali bünyesindeki 
zafiyetler de tespit edilmekte ve ortadan kaldınlabilmektedir. Ancak, Bankalar Kanunu uyannca 
istihdamı zorunlu olan banka müfettişlerinin görevlerini sağlıklı bir biçimde yapmalarının 
önündeki en önemli engel, potansiyel işten çıkartılma riskidir. Bu nedenle 4389 sayılı Bankalar 
Kanunu'nun 9/4 üncü maddesinin bu riski en aza indirecek tarzda yeniden düzenlenmesi için bir taslak 
çalışması yapılması BDDK'ca düşünülmelidir. (Bir örnek taslak ektedir.) 

7.2.2.21. Mülki amirlerin ve yerel yönetimlerin desteği ile yerel ve kurumsal ombudsmanların 
kurulması özendirilmelidir. 

7.2.2.22. Katılımcılığa ve demokratik taleplere cevap veren bir yönetime en fazla ihtiyacın olduğu alan 
yerel yönetimlerdir. Yerel yönetimler için iyi yönetişim, belediyelerin o bölgede yaşayanlarla birlikte 
ortaklaşa karar alma, uygulama ve denetleme süreçlerini yürütmeleri demektir. Yerel yönetimlerde iyi 
yönetişimin sağlanmasının öncelikli koşulu Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartına 
uyulmasıdır. 

OECD'nin yakın zamanda yaptığı bir iktisadi tarama sırasında yerel yönetimlerle ilgili olarak 
altı alanda temel sorunlar saptanmıştır: 

a-) Merkezi ve yerel yönetimler arasındaki işlevlerin dağılımındaki karışıklı, 
b-) Yerel yönetimlerin mali kaynaklarının yetersizliği, 
c-) Yerel yönetimlerin teşkilatlanma biçiminin ve istihdam ettiği personelin yetersizliği, 
d-) Merkezi hükümetin gereksiz sıklıktaki vesayet uygulaması, 
e-) Yerel ve merkezi yönetiminde saydamlık ve katılma yetersizliği, 

/-) Yerel yönetimlerin aşırı ölçüde merkezi hükümete dayanması. 
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Yerel yönetimlerde iyi yönetişimin, dolayısıyla yolsuzlukların önlenmesi için öncelikle bu 
temel sorunların çözüme kavuşturulması zorunludur. 

7.2.2.23. Kamu kurumlarının belirlenecek tutan aşan tüm ihaleleri, sürekli olarak bilgi-işlem ortamına 
kaydedilmeli ve Kamu İhale Kurumu tarafından on-Iine izlenmelidir. 

7.2.2.24. Kamu yatırım projeleri ekonomik ve sosyal gereksinimlere uygun olarak belirlenmeli, 
yatırımlar gerçekçi fizibilite raporlarına dayanmalı ve zamanında tamamlanmalıdır. Bu süreçlere 
ilişkin yetkili ve sorumlular belirlenmeli, kamu tüzel kişiliğini temsil eden en üst idari amir 
yatırımlarının zamanında tamamlanmasından birinci derecede sorumlu tutulmalıdır. Belirli bir 
bütçenin üstündeki tüm yatırımlar, yatırım süreci içinde eş zamanlı olarak ilgili ve yetkili denetim 
birimlerince performans denetimine tabi tutulmalıdır. Ayrıca yatırım işlemlerinde arsa temini, zemin 
etüdü, avan proje ve faaliyet planlan hazırlanmadan finansman sağlanmadan veya finansman 
anlaşmalan yapılmadan ihale süreci başlatılmamalıdır. 

7.2.2.25. Yetki, sorumluluk, risk, atama usulü, temsil gibi ölçütler ve kurum yöneticileri ile 
performans sözleşmesi imzalanması gibi uygulamalar da dikkate alınarak aynı ya da benzer işi yapan 
personel arasındaki ücretler dengelenmeli; adil bir ücret sistemi oluşturulmalı ve ücret = performans 
ilişkisini kuran sistemlerin hayata geçirilmesi amacıyla Maliye Bakanlığı, Milli Prodüktivite Merkezi 
ve Devlet Personel Başkanlığınca ortaklaşa proje gruplan kurulmalıdır. 

7.2.2.26. İmar kararları, mahalli idare veya merkezi idareden alınan izin, lisans ve ruhsatlar, kaynak 
tahsisleri, teşvikler, kamu idareleri-müteahhitlik ilişkileri, KOBİ'ler ve tüm reel sektör üzerindeki 
düzenleyici işlem yükü, 7.2.3.6 no.lu öneride sözü edilen Mevzuat Reformu Çalışma Grubu 
tarafından ele alınmalı ve bu alanlara ilişkin işlemlerin yeterli saydamlıkta hizmetin gerektirdiği sayıda 
ve standart hizmet sunum süreleri içinde tamamlanmasına dair ilkelerle, yaptınmlar belirlenmelidir. 

Ayrıca; kamu yönetimimizde kamu kurumlarının sunduklan hizmetlere ilişkin genel 
standartlan belirleyen bir düzenleme bulunmamaktadır. Görevlere, karar alma süreçlerine, 
performansa ve bilgilendirmeye yönelik referans noktalan tespit edilemediğinden, bunlann 
kamuoyuna sunulmasıyla ilgili bir mekanizma yoktur. Ortada nesnel ölçütlerin bulunmaması 
kıyaslama yapılmasını da güçleştirmektedir. Bu nedenle kamu kurum ve kuruluşlannın sunduklan 
hizmetlerle ilgili standart oluşturma olgusu da Mevzuat Reformu Çalışma Grubunun öncelikleri 
arasında olmalıdır. 

7.2.2.27. Tüm kamu kurum ve kuruluşlannın, kamu yaranna aykın olarak vakıf ve dernek yöneticileri 
ile üyelerine çıkar sağlamak amacıyla vakıflara ve derneklere kaynak aktarması yasaklanmalı; 
vakıf, dernek veya döner sermayelere "zorunlu" bağış sistemi engellenmelidir. 

7.2.2.28. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ticari ve mesleki etik kuralları belirlenmeli, kurallara aykın 
davrandığı saptanan firmalar teşhir edilmelidir. 

7.2.2.29. Medya-ticaret ilişkileri Avrupa Birliği ülklelerindeki ağırlıklı uygulamalar ve bu konudaki 
uluslararası belgeler dikkate alınarak yeniden düzenlenmeli; Radyo Televizyon Üst Kurulu 
Kanununun ilgili hükümleri mutlaka uygulanmalıdır. 

7.2.2.30. Kişisel inisiyatifi fazlasıyla ön plana çıkaran ve bu nedenle de kamu kurumlarının 
özelleştirilmesinde yolsuzluklara neden olan Özelleştirme Yasası saydamlığa ve katılımcılığa öncelik 
verecek şekilde değiştirilmelidir. Özelleştirme İdaresi tarafından bu amaçla bir yasa taslağı 
hazırlanmalıdır. 

7.2.3.31. Ekonomik süreçlerde mümkün olan ölçüde serbestleştirmeye gidilmelidir. Gümrük 
vergilerinin, kotalann, döviz kum kısıtlamalannm, fiyat kontrollerinin ve ruhsat zorunluluklarının 
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kaldırılması ya da azaltılması, yetkililerin rüşvet alma olanaklarım ortadan kaldırmaktadır. Bu 
tedbirler işlem maliyetlerini azaltıp, rekabeti arttırdığından uluslararası bazı örgütlere katılım 
açısından da önemli bir ön koşuldur. Örneğin, Meksika, GATT'a (Dünya Ticaret Örgütü'nden (WTO) 
önce aynı işi yapan kuruluş) katılabilmek için lisansa bağlı ithalat oramm yüzde 92'den yüzde 22'ye 
ve ortalama gümrük vergisini yüzde 23,5'den yüzde 12,5'e düşürmüştür. 

7.2.2.32. Orta öğretimde yolsuzlukla mücadele konusu müfredata alınmalı ve bu konuda 
kompozisyon yarışmaları düzenlenmelidir. 

7.2.2.33. 1 Ocak 2002 tarihinden bu yana Slovakya Polis Akademisi'nde uygulandığı gibi, ülkemizde 
de Polis Koleji, Polis Akademisi ve TODAİE'nin ders programları araşma "yolsuzlukla mücadele" 
konusu alınmalıdır. 

7.2.2.34. Afiş, karikatür, bilgisayar destekli proje yarışmaları, kısa metrajlı televizyon filmi, atölye 
çalışmaları gibi etkinliklerle halkın yolsuzluklara karşı duyarlılığı arttırılmalıdır. Bu konuda görev, 
öncelikle sivil toplum kuruluşlarına ve medyaya düşmektedir. 

Raporumuzun "3.2.2 (Yolsuzluğun) Ekonomik Kalkınmayı Etkilemesi" başlıklı bölümünde 
ayrıntılarıyla açıklandığı üzere, Türkiye, eğer Botswana'nın Dünya Saydamlık Örgütünün 
(Transparency International) 2002 yılı sıralamasındaki konumunda bulunmuş olsaydı; 245 trilyon 
tutarında daha fazla okul ve 137,2 trilyon lira tutarında daha fazla hastane yapılabilecekti. GSMH'deki 
kayıp da -yine Botswana'mn bulunduğu konuma göre- yaklaşık 15 katrilyon Türk lirasıdır. 
Dolayısıyla, bu somut saptamalar ve benzerleri -yapılabilecek okul, hastane v.b'nin sayılan da 
gösterilmek suretiyle- sivil toplum kuruluşlarının broşürlerinde, kısa metrajlı televizyon filmlerinde ve 
diğer medya araçlarında yer almalıdır. 

7.2.2.35. Memur ve diğer kamu görevlilerinin yolsuzlukla mücadele konusunda hizmet içi 
eğitimlerine yönelik olarak Devlet Personel Başkanlığınca gerekli plan ve programlar yapılmalıdır. 

7.2.3. YARGI 

7.2.3.1. "Hukuk devleti'Ve "hukukun üstünlüğü" gerçek anlamıyla yerleştirilmeli ve sorunların 
hukuk içinde adil bir şekilde çözüleceğine dair hukuk bilincinin tüm vatandaşlarda oluşması 
sağlanmalıdır. 

7.2.3.2. Adalet hizmetlerinde etkinlik ve çabukluğun gerçekleştirilmesi için gerekli yasal, yapısal, 
teknik, maddi, eğitsel vs. tüm önlemler vakit geçirilmeksizin alınmalı ve uygulamaya geçirilmelidir. 
Adalet örgütünün teknolojik ve ekonomik gelişmeler doğrultusunda teknik altyapı sorunları 
çözülmelidir. 

7.2.3.3. Adli kolluk kurulmalıdır. Hazırlık soruşturmasının hızlı ve adil yapılması için gerekli 
önlemler alınarak duruşmaların makul sürede ve adil olarak sonuçlanması sağlanmalıdır. 

7.2.3.4. Yargıçların ve savcıların örgütlü suçlar, haksız rekabet, döviz işlemleri, sigortacılık, kara 
para aklama, sermaye .piyasası suçlan gibi ekonomik ve mali suçluğa ilişkin alanlarda gerekli eğitimi 
alması sağlanmalıdır. 

7.2.3.5. İlk aşamada büyük illerde malî uzmanlann yer aldığı, insan, yer, araç gereç, teknolojik 
imkanlar yönünden eksikliği bulunmayan ve gerekirse birden fazla yargı çevresinde yetkili ekonomik 
ve mali suç savcılıkları ve mahkemeleri oluşturulmalıdır. 

7.2.3.6.Yargıtay Başsavcılığı bünyesindeki masalardan birinin ve Yargıtay ceza dairelerinden birisinin 
münhasıran kara para aklama ve yolsuzlukla bağlantılı suçlar dahil, malî ve ekonomik suçlar ve çıkar 
amaçlı örgüt suçlanna bakması sağlanmalıdır. 
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7.2.3.7.Yargının yolsuzluklarla mücadelesine etkinlik ve ivme kazandıracak aşağıdaki yasal 
değişiklikler gerçekleştirilmelidir: 

-Taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerde önerilen müsadere edilen malvarlıklarının başka 
ülkelerle paylaşımı için mevzuatımızda yasal değişiklik yapılmalıdır. 

-4208 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 11 inci bendindeki MASAK tarafından 
araştırma ve inceleme için görevlendirilebilecek denetim elemanları arasına Gümrük 
Müfettişleri ve Gümrük Kontrolörleri de alınmalıdır. 

-Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşlere Dair Kanuna işlerlik 
kazandırılmalıdır. 

-Bankacılık sektöründe işlenen TCK'nun 510 uncu maddesindeki suçlar açısından cezalar 
tatminkar seviyede arttırılmalıdır. 

-Bankalar Kanunundaki suçların soruşturulması için BDDK'mn izin vermeme kararlan res'en 
Danıştay denetimine tabi tutulmalıdır. Yine, Bankalar Kanunun 3/8 inci fıkrasında BDDK'nun Kurul 
üyeleri ve personelinin işlediği suçlar açısından getirilen izin sistemi de kaldırılmalıdır. 

-TCK'nun 240 inci maddesi yemden düzenlenmeli ve bu maddedeki cezaların devlete verilen 
ekonomik ve maddi zararlarla orantılı olarak artırılmasını temin edecek değişiklikler yapılmalıdır. 

- Yolsuzluk eylemleri genelde şirket aracılığıyla yapıldığından bireysel sorumluluğun tüzel 
kişi sorumluluğu ile örtülmesi olasılığı dikkate alınarak, Ticaret hukuku yeniden gözden 
geçirilmelidir. 

-Kara para aklama suçunun kapsamı genişletilmelidir. 

-GRECO'nun ülke incelemelerine ilişkin raporlarındaki tavsiyeler göz önüne almarak, 4422 
sayılı yasamn 16 ncı maddesinde yeralan ve telefon dinleme, gizli izleme gibi özel araştırma 
tedbirlerinin kullanılmasına imkan verilen suçlar arasına kara para aklama ve yolsuzlukla ilgili suçlar 
da alınmalıdır. 

-Yolsuzlukla ilgili suçlarda yaptırımlar caydırıcı hale getirilmeli, zamanaşımı süreleri 
soruşturulma ve kovuşturulmalanna yetecek kadar uzun tutulmalı ve zamanaşımını durduran sebepler 
yeniden belirlenmelidir. 
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TÜRKIYE BUYUK MILLET MECLISI BAŞKANLIGI 

Yolsuzluklarm Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarmm 
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 

Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu (10/9) 

PARA, BANKACILIK, HAZİNE, DIŞ TİCARET VE 
GÜMRÜK KONULARI 

1 . GENEL RAPOR 



GİRİŞ 

Komisyona çeşitli kurum ve kişiler tarafından intikal ettirilen bilgi ve belgelerden 
Hazine, BDDK, TCMB, Dış Ticaret ve Gümrüklerle ilgili olanlar alt komisyonumuz 
tarafından değerlendirilmiş ve aşağıda belirtilen konularda aynntılı incelemeler yapılmıştır: 

TCMB ve KRİZ YÖNETİMİ 

a Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizleri 

• TCMB ve Eximbank'ın Irak Alacakları 

• TCMB'nın Rezerv Yönetimi 

a TCMB'nın İç ve Dış Denetimi 

HAZİNE İŞLEMLERİ 

a TBMM'de İbra Edilmeyen Hazine Hesaplan 

Q Koç ve Başkent Üniversitelerine Verilen Devirli Krediler 

a 1993 Yılı Kütlü Pamuk Destekleme Primi Uygulamasından Doğan Görev Zararlan 

a Yabancı Petrol Şirketlerine Ödenen Kur Farklan 

u Emlak Bankasının Devir İşlemlerinden Doğan Görev Zararlan 

o Yurtdışı Tahvil Borçlanmalan 

a İç Borçlanma 

DENETİM 

a Kamu Denetim Sistemi 

o Bağımsız Denetim 

o TMSF'ye Devredilen Bankalann Denetimi 

o Kamu Bankalannın Denetimi 

o Sayıştay 

o Yüksek Denetleme Kurulu 

KAMU BANKALARI 

a Türkiye Halk Bankası, T.C. Ziraat Bankası ve Mülga Emlak Bankasının Usulsüz Kredileri 

a Vakıflar Bankasının Usulsüz Kredileri 

• Banca Turco Romana ve Bayındır Grubu 

a Yurtdışı Şubeleri ve İştirak Bankalanndaki Usulsüz İşlemler 

• Kamu Bankalannın Yeniden Yapılandırma Sürecinde Usulsüzlükler 

• 2531 Sayılı Yasaya Aykın Uygulamalar ve Usulsüz Olarak Hususi Pasaport Alınması 

a İstanbul Yaklaşımı ve Kamu Bankalan 
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a Eximbank'm Teminatsız Kredileri 

BDDK 
a Bankalara El Konması İşlemleri 
a İktisat Bankasına El Konması ve Trade Deposit Bank 
a TMSF Kapsamındaki İşlemler 

o Şube, İştirak ve Taşınmaz Satışları 
o Banka Devir ve Satışları 

• Sümerbank 
• Bank Ekspress 
• Demirbank 
• DemirHalkbank 

o Takipteki Alacakların Tahsilatı 
a 4743 Sayılı Kanun Gereği Yapılan Üçlü Denetim 
a TMSF Kapsamındaki Bankaların Yönetimi 

o Krediler 
o Off-Shore İşlemleri 

• Bankaların İştirak Sınırlamasının Kaldınlması 

DIŞ TİCARET VE GÜMRÜK 
• Mutad Depo ile Ülkeye Giren Motorin 
a Otomobil Girişleri 
• Serbest Bölgeler 
a Dahilde İşleme Rejimi 
a Hayali İhracat 
• Akaryakıt 
• Diğer Usulsüz Gümrük İşlemleri 

Komisyonumuzun çalışma süresinin sınırlı olması ve araştırma kapsamının 
genişliği nedeniyle alt komisyon kapsamında olan SPK ve İMKB hakkında ayrıntılı bir 
çalışma yapılamamıştır. Bu durum, çeşitli sınırlılıklar nedeniyle araştırılamayan 
konularda yolsuzluk bulunmadığı anlamına gelmez. Komisyonun ayrıntılı 
incelemelerine konu olan hususlar örnek niteliğinde ele alınmıştır. 

Yukarıda sayılan örneklerden hareketle komisyonumuz, öncelikle incelenen alanda 
yolsuzluğa ve büyük boyutta kamu zararlannın ortaya çıkmasına zemin oluşturan genel 
zaaflan ve bunlann ortadan kaldınlması için gerekli olan önerileri tespit etmiştir. Her bir 

162 



kuruma ilişkin olarak geliştirilen öneriler ise ilgili kurumun incelendiği bölümde 
verilmektedir. 

Bu raporda inceleme konusu yapılan olayların tümünün yolsuzluk niteliği 
taşımadığına dikkat edilmelidir. Yolsuzluklara zemin oluşturan olaylarla, yolsuzlukların 
her zaman yakından ilişkili bulunduğu büyük boyutta kamu zararları da incelenmiş ve 
herhangi bir değer yargısı yüklenmeksizin raporda sunulmuştur. 

Alt komisyon çalışmaları sonucunda, incelenen alanlarla ilgili yapısal zaafları, genel 
nitelikte oluşan kamu zararlarını ortaya koyan tespitler ve bunlara ilişkin yapısal öneriler 1. 
Genel Rapor bölümü içinde, çalışmalar sırasında tespit edilen somut olaylarla ilgili olarak 
hazırlanan özel raporlar ise 2. Özel Raporlar bölümünde sunulmuştur. 

Özel Raporlar bölümünde, 

• 11 konuda bakanların sorumluluğu oluştuğu kanaatiyle Meclis Soruşturması 
açılması; 

a 8 konu ile ilgili olarak detaylı inceleme yapmak üzere Meclis Araştırması 
açılması; 

• 7 konu hususunda gereği yapılmak üzere ilgili Bakanlığa yazılması, 

• 24 konunun ilgili denetim birimlerince veya işlemlerin gereğine göre 
oluşturulacak denetim komisyonları aracılığıyla incelenmesi tavsiye edilmekte, 

a Diğer taraftan, 16 konuda kamu görevlilerinin yasalara aykırı işlemleri olduğu 
kanaatiyle doğrudan ilgili savcılıklara suç duyurusunda bulunulmakta, ayrıca 
bu hususlar idari soruşturma yapılması amacıyla ilgili kurumlara 
bildirilmektedir. 
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1.1 GENEL DEĞERLENDİRME 

Genel rapor içinde öncelikle incelenen alanlarda tespit edilen yapısal sorunlar ve 
zaaflar değerlendirilmekte ve bunlara ilişkin çözüm önerileri sunulmakta, ardından da ayrı 
ayrı Hazine, Merkez Bankası, BDDK-TMSF, Kamu Bankaları, Dış Ticaret ve Gümrük 
alanlarına ilişkin tespit ve önerilere yer verilmektedir. 

1.1.1 Tespitler 

1.1.1.1 Hesap verme sorumluluğu sistemindeki yetersizlikler 

Kamuda muhasebe ve kayıt sisteminde yetersizlikler vardır. Bu durum, sonuçlan ile 
birlikte Sayıştayın 2000 Yılı Mali Raporunda ayrıntılı olarak değerlendirilerek TBMM'ye 
sunulmuştur. 

Hazinenin Dış Borçlar Hesabı 1995 yılından itibaren Mecliste reddedilmekte olup, 
halen dış borçların sağlıklı bir şekilde izlenmesini sağlayacak bir sistem oluşturulamamıştır. 
Benzer şekilde, Hazinenin kurumlardan alacakları, KİT'lerdeki sermayeler ve iç borç 
hesaplan da Sayıştay raporlan üzerine Mecliste reddedilmiştir. 

Kurumlann Hükümete ve TBMM'ye karşı hesap verme sorumluluklan etkin bir 
şekilde düzenlenmemiştir. 

1.1.1.2 Denetim sistemindeki yetersizlikler 

Sağlıklı bir iç denetim yapısı yoktur. İç denetçilerin teminatı ve bağımsızlığı 
sağlanmamıştır. Bu nedenle, siyasi baskılara açık durumda bulunan denetim elemanlan 
yolsuzluklann ortaya çıkanlmasmda güçlüklerle karşılaşabilmektedir. 

Meclis adına dış denetim birçok kamu kuruluşunda yoktur ya da yetersizdir. KİT'lerin 
Meclis adına Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetlenmesi, bu kurulun yürütmeye bağlı 
olması nedeniyle uygun değildir. 

Sayıştay denetimi etkin değildir. Sayıştayın denetim süreci yavaş işlemekte ve çok geç 
sonuçlanmaktadır. Yargılamanın çok geç sonuçlanması ve yargı kararlannın etkin bir şekilde 
yerine getirilmemesi önemli bir sorun oluşturmaktadır. Diğer yandan, 1995 sonrasında 
giderek gelişen Meclise raporlama faaliyetleri, Mecliste uygun bir şekilde 
değerlendirilemediğinden beklenildiği şekilde etkin sonuçlanamamaktadır. 

1.1.1.3 Bürokraside grup dayanışması ve nüfuz casusluğu 

Bürokraside oluşan çeşitli gruplar bir yandan yolsuzluklann oluşmasına zemin 
hazırlamakta, diğer yanda da bu tür yolsuzluklann ortaya çıkanlmasını, soruşturulmasını, 
yargıya intikal ettirilmesini engellemekte, yargıya intikal etmiş olan konularda mahkemelerin 
yamltılması suretiyle davalann adil olmayan bir şekilde sonuçlandırılmasına neden 
olabilmekte, aleyhte çıkan yargı kararlannın işleme konulmasını engellemektedir. 
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Menfaat grupları 

Bu çeşit gruplar genellikle mezun olunan okul, teftiş kurulları, çalışılan birimler, 
hemşehrilik, akrabalık, siyasal kayırmacılık ve devam edilen sosyal cemiyetler çerçevesinde 
oluşmaktadır. Atamalarda, terfilerde ve soruşturmalara karşı korunmada bu dayanışma ortaya 
çıkmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının denetim organlarının da uzun süreli aynı 
kuruluşu denetleyen personel ile denetlenen yöneticiler arasında kurulan ilişkiler denetim 
zaafiyetine neden olmakta ve denetleyenler ile denetlenenler arasında menfaat bağı 
kurulmaktadır. Buna, denetleyen personelin eş, çocuk ve yakın akrabalarının denetledikleri 
kuruluşlara atanması ve hızlı bir şekilde terfi ettirilmesi örnek gösterilebilir. 

İyi niyet gerekçeleri ile kanunlara aykırı işlemler 

Bürokrasi yaptığı işlemlerin zarara yol açması karşısında bazen, bu işlemleri yasal 
olarak yapmaya zorunlu olduğu yönünde en alt düzeyde bir idari düzenlemeyi gerekçe 
gösterirken, bazen de bir dayanışma içinde iyi niyetli olduğu ileri sürülen gerekçelerle yasaları 
dolanmakta ve usulsüz işlemler yapmaktadır. 

Örnek: Kanunların Dolanüması (Komisyon Tutanaklarından) 

SELÇUK DEMİRALP -Biz, 1.850 beklerken 1.150 ile karşı karşıya kaldık Ne 
yaptık; Merkez Bankasıyla konuştuk, elimizde kalan 700 kâğıdı sana satıyoruz dedik, bu 
fiyattan ve 700 'lük kâğıdı götürdük Merkez Bankasına verdik ve Merkez Bankası 700 trilyonu 
bizim hesabımıza yazdı. 

UZMAN- Merkez Bankası size bu parayı vermeye yetkili değil, o tarihteki kanun 
itibariyle. 

SELÇUK DEMİRALP- Şöyle: APİ işlemlerinden... Hani, biliyorsunuz, 90 günlük 
bir... 

UZMAN- Ama, bu da, kanunun dolanüması anlamına gelir. 

SELÇUK DEMİRALP- Siz, artık batağın içine düşmüşsünüz. Neresi yaş neresi 
kurusu, onu düşünemezsiniz. Orada, bu fonlamayı yapacaksınız. Biliyorsunuz, Merkez 
Bankasının açık piyasa işlemleri... 

UZMAN- Çok çok affedersiniz. Peki, orada açık piyasa işlemlerinde bir aracı banka 
mı vardı yoksa doğrudan APİ kapsamında Hazineden mi aldı bu kâğıtları Merkez Bankası? 

SELÇUK DEMİRALP- Orada net değilim. Net olmayan bir şeyi de söylemeyeyim 
ama... 

UZMAN- Bellidir ama bu. 

SELÇUK DEMİRALP- Bunu çözdük Merkez Bankası yetkilileriyle... 

UZMAN- Peki. Hazine, açık piyasa işlemlerine oyuncu olarak katılma yetkisine de 
sahip değil, bildiğim kadarıyla. 

SELÇUK DEMİRALP- Biz onu çözdük yani. 

Nüfuz kullanımı 

Nüfuz kullanımının ve bu şekilde yolsuzluk yapılmasının önlenmesi amacıyla, 2531 
sayılı Kanuna göre kamu görevlilerinin, kamu kuruluşlarındaki görevlerinden ayrıldıktan 
sonra 3 yıllık süre için daha evvel çalıştıkları kurumdaki faaliyet ve görev alanıyla ilgili 
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olarak özel kuruluşlarda görev almalan yasaktır. Hazine Müsteşarlığı başta olmak üzere diğer 
üst kurullar ve kamu bankalarında yöneticilik yapan kişiler bu düzenlemeye aykırı olarak 
daha önce çalıştıkları kurumla ilişkileri olan özel kuruluşlarda görev almaktadırlar. 

2531 sayılı yasa nüfuz ticaretini önlemek amacıyla konulmuş olsa da uygulamada 
yolsuzlukların önlenmesi açısından etkin bir kullanımı olmamıştır. Bu yasa uygulamasında 
1981 yılında bu yana hiç mahkumiyet verilmemiş olması yasanın düzenlemesinin yetersiz 
kaldığının bir göstergesidir. Nitekim, aşağıdaki örnekte 2531 sayılı yasaya göre açılan bir 
soruşturmanın takipsizlikle sonuçlandığı görülmektedir. 

Örnek: 2531 Sayılı Kanuna Göre Ceza Kovuşturması 

A. Vural Akışık, Dışbank 'taki görevinden ayrılarak Nisan 2001 'de Kamu Bankaları 
Ortak Yönetim Kurulu Başkanlığına atanmış, bu görevi sırasında Halk Bankasının %30 
iştiraki olan Demirhalk Bankasının TMSF tarafından devralınan %70 'lik hissesi için 
"misyonumuza uygun değildir" görüşü ile rüçhan hakkını kullanmamış, bu hisseler daha 
sonra Cıngılhoğlu ve Dışbank 'in hakim ortağı Aydın Doğan 'a satılmıştır. Daha sonra Mart 
2002 tarihinde görevinden istifa ederek Dışbank'ta Yönetim Kurulu Başkanlığı ve ardından 
Doğan Holding ve İş-Doğan POAŞ şirketinin Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine 
getirilmiştir. 

Nitekim, adıgeçen hakkında 2531 sayılı yasaya aykırılıktan dolayı Eyüp Cumhuriyet 
Savcılığına yapılan suç duyurusu sonucunda adıgeçenin bu görevi geçici olarak üstlendiğini 
ve görevinin bitmesi üzerine Dışbank'taki eski görevine döndüğünü savunması karşısında 
takipsizlik kararı verilmiştir. 

Soruşturma izni verilmemesi 

Yolsuzlukların ortaya çıkarılmasına ve sonuçlandırılmasına yönelik girişimler, yine 
bürokrasinin dayanışması sayesinde engellenmektedir. Kamu görevlilerinin teminatı, işlenen 
suçların soruşturulabilmesi için kurumların en üst amirinin izin vermesini gerekli kılmakta, 
dayanışma içinde hareket eden bazı bürokratlar ve bazı bakanlar genellikle yolsuzluk iddiaları 
ile ilgili konularda soruşturma izni vermemekte veya süreci olabildiğince geciktirmektedir. 
Çoğu zaman bürokratlar, ilgili bakanları da ikna ederek soruşturma açılmasını 
engellemektedir. 

Yargının yanıltüması ve sonuçlandırılmaması 

Soruşturulan ve yargıya intikal eden olaylarda zaman zaman bazı üst düzey kamu 
görevlileri, soruşturma konusu olan mevcut ya da önceki yöneticilerin ceza almalarını 
önlemek için yargıya yanıltıcı bilgiler vermektedir. 

Yargı kararlarının uygulanmaması 

Kamu menfaatini zarara uğratan kamu görevlileri hakkında yasal prosedürlerin 
uygulanmasında son engel, yargı kararlarının uygulanmaması şeklinde ortaya çıkmaktadır. 
Bazı Bakanlar, emri altındaki bazı kamu görevlileri hakkında yargı kararlarını 
uygulamamakta, uygulanmasını geciktirmekte ya da bu kararlan ortadan kaldıracak şekilde 
işlem tesis etmektedirler. 
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Örnek: Yargı Kararlarına Karşı Direnme (Özel Rapor 2.1.4'ten) 

Hazine İç Ödemeler Saymanlığının 1995 yılı hesabının yargılanması sonucunda 
20.10.1998 tarih ve 1090 sayılı Sayıştay ilamı ile yabancı petrol şirketlerine ödenen 2,3 
trilyon liranın sorumlularına ödettirilmesi kararı çıkmıştır. Sorumlularca yargılamanın 
iadesine ve ardından temyize başvurulmuş, sonuçta Temyiz Kurulunun 24.1.2001 tarih ve 
9017, 9019 sayılı ilamları ile tazmin hükmü tasdik edilerek kesinleşmiştir. 

İlamın infazı yasalardaki tüm zorlayıcı hükümlere rağmen sorumlu yöneticiler 
tarafından uygulanmamıştır. Kanunlara aykırı olarak ödeme yapmak suretiyle Hazinenin 
önemli miktarda zarara uğramasına neden olanlardan sebep oldukları zararlar, yargı 
kararı uyarınca tazmin edilmediği gibi, bu kamu görevlileri terfi ettirilerek daha önemli 
mevkilere getirilmişlerdir. 

Hazinenin ilamları uygulamamasına gerekçe olarak Komisyona verdiği cevapta, bu 
kişilerin ilama bağlanmış borçlarının affı için bir kanun tasarısı hazırlanmakta olduğu 
belirtilmiştir. Bu yönde bir af maddesi daha önce Bütçe Kanununa konmuşsa da Anayasa 
Mahkemesi tarafından önce yürürlüğü durdurulmuş, ardından da iptal edilmiş olduğundan 
uygulanamamıştır. 

Bütün bu engeller nedeniyle kamu zararlarının ve yolsuzlukların oluşması 
kolaylaşmakta, ancak ortaya çıkarılması, soruşturulması ve sonuçlandırılması güçleşmektedir. 

1.1.2 Genel Öneriler 

1.1.2.1 özerk kuruluşların Hükümete ve Meclise karşı sorumluluklan düzenlenmelidir 

Özerk kuruluşların (üst kurullar ve TCMB dahil) hükümetle ilişkileri ve hükümete 
karşı sorumluluklan keza Meclise karşı sorumluluklan ile bunlann denetim sistemlerinin tam 
olarak belirlenmesi gerekmektedir. 

Meclis adına denetimin etkinleştirilmesi için Sayıştay ve YDK'nın birleştirilerek 
yüksek denetimin tek elden yapılması gerekmektedir. Tek elden Meclis adına yapılan denetim 
istisnasız tüm kamuyu ve kamusal niteliği olan tüm kuruluşlan kapsamalıdır. Üst kurullann 
da bu denetime tabi olması gerekmektedir. 

Sayıştay yargısının, yargı olmanın asgari şartlannı taşıyacak ve etkin bir şekilde 
sonuçlanacak şekilde mutlaka yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

1.1.2.2 Denetim elemanları, görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacak bir 
teminata kavuşturulmalıdır 

1.1.2.3 Denetçi ile denetlenen kuruluş arasında menfaat bağı oluşması engellenmelidir 

Bir kuruluşun aynı denetçi tarafından üst üste üç yıldan fazla denetlenmemesini ve 
denetçinin eş, çocuk ve yakınlanmn görev yaptığı birimlerde denetimle 
görevlendirilmemesini sağlayacak bir düzenleme yapılmalıdır. 
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1.2 HAZİNE İŞLEMLERİ 

1.2.1 Tespitler 

1.2.1.1 Hazine işlemlerinde önemli miktarda kayıt dişilik bulunmaktadır 

Hazinenin, bütçe giderleri, borçlanma ve garanti işlemlerinden bir kısmı uygun bir 
şekilde kaydedilmeden gerçekleştirilmekte ve bunun sonucunda Meclise raporlanmamaktadır. 

Hazinenin bütçe harcaması niteliğinde yaptığı transferlerin önemli bir bölümü 
bütçeye gider kaydedilmeden yapılmaktadır. Görev zararları bunun bir örneğidir. Nakit 
olarak kuruluşlara ödenmiş olan az bir kısım görev zaran ödemesi dışında 20 katrilyon liranın 
üzerinde bir görev zaran ödemesinin kamu harcaması olarak bütçeye yansıtılmadığı Sayıştay 
tarafından tespit edilmiş ve Hazine İşlemleri Raporlan ile Meclise sunulmuştur. Yine, yurt 
dışı tahvil ihraçlannda sadece net tutarlar kayıtlara alınması ve bu ihraçlar nedeniyle oluşan 
masraflar borçlanma maliyetinde gösterilmemesi eleştirilen diğer bir husustur. 

Hazinenin borçlanmalarında da bu tür kayıtsız rakamlar önemli miktarlardadır. 
Öncelikle, görev zaranndan kaynaklanan borçlar çok uzun bir süre borç stokunun dışında 
tutulmuş ve hiçbir resmi tabloda yer almamıştır. 2001 yılına gelinceye kadar Hazinenin 
Sayıştaya ve Meclise verdiği mali tablolarda hiç görev zaran borcu yer almamaktadır. Bu 
şekilde, 2000 yılında gizlenmiş olan borç miktan GSMH'mn %12'si düzeyindedir. Halen, 
TMSF'ye ikrazen verilmiş bulunan iç borçlanma senetlerinde de kayıt dişilik vardır. 
Hazinenin TMSF'den alacağı, TMSF'nin tablolarında 32 Katrilyon lira olarak yer alırken, 
Hazine kayıtlannda 19 Katrilyon lira olarak belirtildiği görülmüştür. 

Bütçe giderlerinin ve borçlarm dışında kayıtsız kalan en önemli ve riskli 
alanlardan biri de Hazinenin gizli ve açık nitelikte garantileridir. Hazine tarafından 
verilen çeşitli nitelikteki garantiler daha sonra zorunlu ödemelere dönüşebilmekte, bu 
ödemeler giderek artan kamu zararlannı ortaya çıkarmaktadır. Hazine garantileri konusunda 
aşağıda daha ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır. 

Hazine'de bu şekilde oluşan kayıt dışı işlemler nedeniyle, Sayıştay'ın Hazine 
üzerindeki denetimi Hazinenin dış borçlar, alacaklar ve iç borç hesaplannın reddi ile 
sonuçlanmış, ayrıca önemli rakamlara ulaşan bir kısım konularda Hazine bürokratlarının 
tazmin sorumluluğuna hükmedilmiştir. 

1.2.1.2 Hazine garantileri nedeniyle önemli miktarda yükümlülük doğmaktadır 

Ülkemizde planlı kalkınma dönemine geçilmesiyle, 1963 yılından bu yana, esas olarak 
genel ve katma bütçeli kamu kurum ve kuruluşlan dışındaki kamu kurum ve kuruluşlanna, 
ikrazen veya devir veyahut Hazine garantisi ile dış kredi sağlanması uygulaması 
sürdürülmektedir. Bu çerçevede, yurtdışındaki finansman kuruluşlanndan ya da yabancı 
hükümetlerden sağlanan krediler özellikle; 

a. Özel bütçeli kuruluşlar olan belediyeler ile il özel idarelerine ve bunlara bağlı 
kuruluşlara, 

b. Özerk bütçeli kuruluşlar olan kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT'ler), 
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c. Üniversitelerin hastane ya da araştırma merkezi gibi birimlerine, 

d. Belirli önem arz eden, kalkınma plan ve programlarında yer alan, bir kısmı 
Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararlan ile uygulamaya konulan, kamusal 
yarar sağlayan projelerin finansmanı için kullandırılmaktadır. 

Yakın zamana kadar, her yıl için çıkarılan bütçe kanunlarıyla yetki verilmek suretiyle 
düzenlenen iç-dış borçlanma ve dış finansman kaynaklarının kullandırılması işlemleri, Hazine 
Müsteşarlığı tarafından hazırlanan 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 9 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girmesiyle tek bir yasal metin çatısı altında yerine getirilmeye başlanmıştır. 

ikraz, devir ya da Hazine garantisi verilmesi yoluyla dış krediyi kullanan kamu kurum 
ya da kuruluşunun, bu kredinin geri ödemelerini Hazine'ye ya da dış kreditöre yapması 
gerekmektedir. İlgili kuruluşlara ikraz edilen veya devredilen veyahut Hazine garantisi 
kapsamında üstlenilen tutarlar, sayıca çok fazla oldukları için Hazine tarafından takipte 
zorluklar ve kuruluşların bir kısmının geri ödemelerini vadelerinde yerine getirmemeleri 
sebebiyle nakit yönetiminde büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. 

Hazine, ülkenin dış piyasalardaki itibarının zedelenmemesi için geri ödemeyi 
üstlenerek yerine getirmektedir. Ancak söz konusu geri ödeme, Hazine tarafından önceden 
planlanmadığından, doğal olarak nakit sıkıntısı ile karşı karşıya kalınmakta, ülkemizin, 
bilinen ekonomik sorunları çerçevesinde yüksek faizlerle iç borçlanma yoluna gidilerek elde 
edilen nakitlerle dış borç taksitleri ödenmektedir. 

1.2.1.3 Borç yönetimi etkin değildir 

Hazine Müsteşarlığınca Devlet İç Borçlanma senetlerinin (DİBS) ihracında ve ikincil 
piyasa işlemlerinde etkinliği artırmak amacıyla, 2000 yılı Mayıs ayında uygulamaya konulan 
"Piyasa Yapıcılığı Sistemi"ne göre gerçekleştirilen DİBS ihalelerinde, Hazine tarafından 
ihalenin kesildiği noktada oluşan faiz oranı, bu oranın altında teklif verenler için de geçerli 
olmakta ve dolayısıyla bu noktada oluşan faiz oranından daha düşük teklif verenlere de 
böylece daha yüksek faiz verilmiş olmakta, bu da Hazine kaybına sebep olmaktadır. 

Yurt dışına ihraç edilen tahviller, genellikle hep aynı aracı kurumlar kullanılarak ihraç 
edilmekte ve bu kuruluşlar hiç değişmemektedir. 

Hazine tarafından yurt dışına yapılan tahvil ihraçları, net rakam üzerinden kayıtlara 
alınmakta, bu ihraçlar nedeniyle oluşan masraf ve komisyonlar kayıt altına alınmamakta ve 
dolayısıyla denetimden de uzak bırakılmaktadır. 

1.2.1.4 Devirli kredilerle bazı kesimlere büyük miktarda kaynak aktarılmıştır 

Dış borcun devri; Hazine Müsteşarlığı tarafından herhangi bir dış finansman 
kaynağından sağlanan dış finansman imkanlarının, ekonominin çeşitli sektörlerinde gelişmeyi 
sağlamak ve/veya finansman ihtiyacını karşılamak üzere genel ve katma bütçe dışındaki kamu 
kurum ve kuruluşları ile bankalara, anlaşmanın mali şartlan ile birlikte, asıl borçlusu bu 
kuruluşlar olmak kaydıyla aktanlmasını ifade eder. 

Ancak kredi devirlerinin, yurtdışı kreditörle yapılan uluslararası anlaşmalara uygun 
olmayan faiz belirlemeleri, kredi tahsisatında kredi tahsis edilen kuruluşun mali bünyesinin, 
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krediyi geri ödemeye uygun olup olmadığının ciddi olarak değerlendirilmemesi, alınacak 
teminatlar konusunda ayrıntılı bir inceleme yapılmaması, kredi geri ödemelerinin, kredinin 
devrinde ve kullandırılmasında garantör olan banka tarafından takip edilmesinde kayıtsız 
kalınması ve kredinin kullandırılmasında kısmi finansman oranlarına uyulması konularındaki 
zaaflar nedeniyle bazı kesimlere büyük miktarlarda kaynak aktarımı yapıldığı gözlenmiştir. 

5.3.1999 tarihinde Sayıştayda yapılan toplantıda eski Hazine Müsteşarı Tevfık 
Altınok, devirli kredi uygulaması ile özel sektöre aktarılan kaynağın 15 aylık kendi 
döneminde 1 milyar $'ın üzerinde olduğunu ifade etmiştir. (Özel Rapor 2.1.2) 

1.2.1.5 Hazinenin iç denetimi yapılmamaktadır 

Tüm Bakanlıklarda denetim organları doğrudan Bakana bağlı Teftiş Kurulları olarak 
örgütlenmiş iken, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı'na bağlı olan Hazine 
Müsteşarlığı'nda denetim görevini yürüten Hazine Kontrolörleri Kurulu Müsteşar'a bağlı 
olarak çalışmaktadır. Bu durum, yasada öngörülmesine rağmen Hazine Kontrolörleri 
Kurulu'nun iç denetim görevini yerine getirmesi önünde bir engel oluşturmaktadır. Nitekim, 
bugüne kadar Hazine Kontrolörleri Kurulu Hazine içinde periyodik bir denetim 
gerçekleştirememiş ve bu durum, Sayıştay'ın dönemsel raporlarında önemli bir sistem zaafı 
olarak gündeme getirilmiştir. (Özel Rapor 2.1.1) 

1.2.1.6 Hazine temel fonksiyonlarından uzaklaşmıştır 

Hazine, kamu giderlerinin finansmanı görevi dışında, bir çok alanda ilgili 
bakanlıklarca kullanılması gereken politika oluşturma ve uygulama görevlerini de üstlenmiş 
durumdadır. Örneğin, Hazine Müsteşarlığı'nın Teşkilat ve görevleri Hakkındaki 4059 Sayılı 
Kanun'un 2/b maddesinde Hazine Müsteşarlığı'nın görevleri arasında, tarımsal destekleme 
politikalannm oluşturulması ve uygulanmasına ilişkin çalışmalar yapmak da sayılmıştır. 
Dolayısıyla tarımda yapılacak desteklemelerle ilgili uygulama ve denetime ilişkin mevzuat 
düzenlemelerini, Hazine bizzat kendisi yapmakta ve yapılacak destekleme kararlan da nihai 
olarak Hazine tarafından verilmektedir. Buna bağlı olarak da desteklemelerle ilgili her türlü 
denetim Hazine Müsteşarlığı üzerinde bulunmaktadır. 

Bu uygulama Hazinenin temel fonksiyonları dışında, hizmet Bakanlıklarının 
görevlerini de yürüttüğü anlamına gelmektedir. Bu durum da, hizmet bakanlıklarını, politika 
oluşturma, etkin karar alma ve uygulama ve hesap verme sorumluluklan bakımından zaafa 
uğratmaktadır. Diğer taraftan, kamu zaranna yol açan uygulamalar ortaya çıktığında bu 
uygulamada katkısı bulunan kuruluşlardan hiç biri -genellikle Hazine, DPT, uygulamacı 
kuruluş ve Maliye Bakanlığı- bu uygulamalann sorumluluğunu üstlenmemektedir. 

1.2.2 Öneriler 

1.2.2.1 Hazine garantileri bütçede yer almalı ve kontrolü sağlanmalıdır 

Her yıl itibariyle Hazine tarafından verilecek garanti tutannın, bütçe kanunlannda 
belirtilmek suretiyle sınırlandınlması gerekmektedir. Böylelikle, DPT tarafından, verimli ve 
ihtiyaçlara cevap veren öncelikli projelerin yatınm programlanna alınması sağlanarak, 
önceliği olmayan projelerin engellenmesi sağlanacak ve Hazinenin katlanamayacağı ağır borç 
yüküyle karşılaşması önlenecektir. 
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Ayrıca, Hazine tarafından kamu iktisadi teşebbüsleri, yerel yönetimler ve diğer özerk 
bütçeli kamu kuruluşlan için garanti verilmeden önce, risk düzeyinin belirlenmesi amacıyla 
mali bünye analizi yapılarak proje ile ilgili borç ödeme kabiliyetlerinin değerlendirilmesini 
teminen, Hazine tarafından önceden bir "Hazine garantisi mali bünye etüdü" yapılması 
gerekmektedir. 

Hazine tarafından temin edilerek, özel bütçeli kuruluşlar olan belediyeler ile il özel 
idarelerine ve bunlara bağlı kuruluşlara, özerk bütçeli kuruluşlar olan kamu iktisadi 
teşebbüslerine (KİT'ler) ve Üniversitelerin hastane ya da araştırma merkezi gibi birimlerine, 
belirli önem arz eden, kalkınma plan ve programlarında yer alan, bir kısmı Yüksek Planlama 
Kurulu (YPK) kararlan ile uygulamaya konulan, kamusal yarar sağlayan projelerin 
finansmanı için kullandınlan devirli kredi uygulamalannda, Hazine ile yurt dışındaki kreditör 
ile yapılan anlaşmalar ile kredi devir anlaşmalanndaki hükümlere aykın şekilde bazı 
kesimlere büyük miktarlarda kaynak aktanldığı tespit edildiğinden, kredi devirlerinde 
denetimsizliğe son verilerek yoğun bir denetim programı uygulanması ve böylelikle 
Hazinenin zarara uğramasının önlenmesi gerekmektedir. 

Hazine garantilerinin oluşturduğu risklerin önlenmesi amacıyla, her bir garantiye 
ilişkin hesaplanacak riskin, garanti verilmesi aşamasında bütçeye ödenek olarak 
konulmasının, bir yandan sürpriz niteliğinde yükümlülüklerin ortaya çıkmasını, diğer yandan 
da Hazinenin imkanlannı zorlayacak nitelikte garanti verilmesini engelleyeceği ve bu suretle 
sağlıklı bir kontrol mekanizması oluşturacağı düşünülmektedir. 

1.2.2.2 Kamu bankaları piyasa yapıcısı banka konumuna getirilmelidir 

Hazine Müsteşarlığınca Devlet iç borçlanma senetlerinin (DİBS) ihracında ve ikincil 
piyasa işlemlerinde etkinliği artırmak amacıyla, 2000 yılı Mayıs ayında "Piyasa Yapıcılığı 
Sistemi"ne geçilmiştir. Halen iç borçlanma işlemleri, bu sistem çerçevesinde yürütülmektedir. 

Bugüne kadar Vakıfbank dışındaki kamu bankalannın, mali yapılannın bu piyasada 
yer almalanna müsait olmadığı gerekçesi ile piyasa yapıcısı bankalar arasında yer almadığı 
görülmüştür. 

Kamu bankalannın, piyasanın daha düzenli işlemesinin sağlanması amacıyla, iç 
borçlanma senetlerinin ihracında uygulanan piyasa yapıcılığı sisteminde, piyasa yapıcısı 
bankalar arasında yer alması gecikmeksizin sağlanmalıdır. 

1.2.2.3 Hazine fonksiyonları finansmanla sınırlı tutulmalıdır 

Hazinenin kendine özgü olan, finansman ve finansal kurumlara ilişkin görevleri 
dışında olan, diğer bakanlıkların yapması gereken, politika belirlemeye yönelik 
işlemlere ilişkin görevlerin, konularına göre, ilgili Hizmet Bakanlıklarına devredilmesi 
ve böylelikle Hazinenin bu işlemlerle ilgili olarak sadece finansman teminiyle görevli 
olması sağlanmalıdır. 
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1.2.2.4 İç borçlanmada teklif fiyatı üzerinden ihale sonuçlandırılması yöntemine dönülmesi 
tartışılmalıdır 

Hazine Müsteşarlığınca Devlet İç Borçlanma senetlerinin (DİBS) ihracında ve ikincil 
piyasa işlemlerinde etkinliği artırmak amacıyla, 2000 yılı Mayıs ayında "Piyasa Yapıcılığı 
Sistemi"ne geçilmiştir. Halen iç borçlanma işlemleri, bu sistem çerçevesinde yürütülmektedir. 

Bu sisteme göre gerçekleştirilen DİBS ihalelerinde, Hazine tarafından ihalenin 
kesildiği noktada oluşan faiz oranı, bu oranın altında teklif verenler için de geçerli olmakta ve 
dolayısıyla bu noktada oluşan faiz oranından daha düşük teklif verenlere de böylece daha 
yüksek faiz verilmiş olmaktadır. 

Hazinenin iç borçlanma ihalelerinde katlanmak zorunda kaldığı maliyeti düşürmek 
amacıyla, iç borçlanma ihalelerinde, ihaleye girenlerin teklif ettikleri faiz oranı üzerinden 
DİBS satışının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

1.2.2.5 Dış borçlanmada alternatif yöntemler geliştirilmelidir 

Yurt dışına ihraç edilen tahvillerde genellikle hep aynı aracı kurumlar kullanılarak %2 
oranında yüksek bir komisyon ödendiği kanaatine ulaşılmıştır. Ancak, dış borçlar hesabının 
TBMM'de reddedilmesi nedeniyle bu hususlarda Sayıştay tarafından ayrıntılı inceleme 
yapılamadığı Sayıştayın Hazine İşlemleri Raporlarında belirtilmektedir. 

Yurt dışına ihraç edilen tahvillerin uluslararası ihale açılmak suretiyle ihraç edilmesi 
durumunda, hem bu faizlerin ihracındaki faiz oranlarının düşürülmesi ve hem de aracı 
kurumlara daha düşük komisyon ödenmesi söz konusu olabilecektir. Böylelikle, aracı 
kurumların tekel gibi davranmaları engellenecek ve Hazinenin daha az bir külfete katlanması 
temin edilebilecektir. 

Hazine tarafından yurt dışına yapılan tahvil ihraçları, net rakam üzerinden kayıtlara 
alınmakta, bu ihraçlar nedeniyle oluşan masraf ve komisyonlar kayıt altına alınmamakta 
ve dolayısıyla denetimden de uzak bırakılmaktadır. 

Bu nedenlerle yurt dışı tahvil ihraçları, uluslararası ihale yapılmak suretiyle yapılmalı 
ve yapılan ihraçlar brüt rakam olarak kayıtlara alınarak uygulanan prosedür ve masraflarda 
şeffaflık sağlanmalıdır. 

Bu arada Hazinenin yurt içinde döviz tahvili borçlanmasını %6-7 oranında faiz ile 
gerçekleştirirken yurt dışından aynı dönemlerde aynı vade ile % 11 civarında faiz ve %2 
komisyonla borçlanmasının irdelenmesi gerekmektedir. 

1.2.2.6 Kamu tek hesabı oluşturulmalıdır 

Nihai olarak Hazine tarafından finansmanı sağlandığı halde, genel bütçe dışındaki 
kuruluşların hükümetin politikalarından bağımsız bir şekilde kendi nakit varlıklarını 
bankalarda keyfi bir şekilde değerlendirmeleri, pek çok usulsüzlüklere kaynaklık ettiği gibi, 
nakitlerin tek elden yönetilmesinin sağlayacağı etkin yönetim imkanını da ortadan 
kaldırmaktadır. Bu yapının sonucunda Hazine yüksek faizlerle piyasadan borçlanırken, bu 
şekilde elde edilen kaynaklar kamu kuruluşları tarafından düşük faizlerle bankalara 
yatın İmaktadır. Dolayısıyla Hazine, gereksiz yere borçlanmakta ve bu borçlanmalar için 
yüksek oranlarda faize katlanmaktadır. 
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Kuruluşların kendi banka hesaplarını kullanmalarını engellemeksizin, Hazinenin 
kamuya ait nakitleri etkin bir şekilde yönetebilmesini sağlayacak bir kamu tek hesabı sistemi 
oluşturulmalıdır. 

1.2.2.7 Hazinenin iç denetimi düzenlenmelidir 

Bakanların sorumluluklarını yerine getirebilmeleri açısından doğrudan kendilerine 
bağlı bir iç denetim biriminin bulunması gereklidir. Komisyona bilgi veren ekonomiden 
sorumlu eski bakanların, Hazine Müsteşarlığına intikal eden bir kısım konularda kendi 
bilgilerinin olmadığını ifade etmelerinin bir gerekçesi de bu zaaftır. 

Hazine Kontrolörleri Kurulu, teftiş kurulu haline getirilerek doğrudan Hazinenin bağlı 
olduğu Devlet Bakanına bağlı olmalıdır. 

1.2.2.8 Dış denetim etkinleştirilmeli ve öneriler hayata geçirilmelidir 

Sayıştaym Hazine üzerindeki denetimi Hazinenin dış borçlar, alacaklar ve iç borçlar 
hesaplannın reddi ile sonuçlanmış, aynca önemli rakamlara ulaşan bir kısım konularda 
Hazine bürokratlannın tazmin sorumluluğuna hükmedilmiştir. 

Ancak, Sayıştay denetimi sonucunda Meclise rapor edilen hususlarda gereken 
tedbirlerin alınması ve yargı kararlannın yerine getirilmesi süreci etkin bir şekilde 
işlememektedir. 1995 yılı hesaplanna ilişkin çıkan tazmin kararlan 2001 yılında kesinleşmiş 
olduğu halde halen hiçbir tahsilat yapılmamıştır. (Özel Rapor 2.1.4) Diğer yandan, 1995 
yılından itibaren reddedilmekte olan Hazine hesaplannın düzeltilmesi sağlanamamıştır. 

Sayıştayın yargı kararlannın gecikmeden zamanında çıkması, karar çıktıktan sonra da 
uygulanması sağlanmalı, aynca Meclise yazılan raporlann görüşülmesi ve Meclis karanna 
dönüşmesi için yasal prosedürler etkin bir şekilde uygulanmalıdır. 

1.2.2.9 Para ve mal hareketlerini etkin bir biçimde izleyecek bir ulusal enformasyon birimi 
kurulmalıdır 

Para ve mal hareketleri çok çeşitli mekanizmalar aracılığıyla gerçekleştirilmekte olup 
bu bilgiler birbiri ile ilişkisi olmayan çok farklı birimlerde kayıt ve takip edilmektedir. Her bir 
kuruluş, sadece kendi alanındaki bilgiler üzerinde inceleme yapabildiğinden, para ve sermaye 
hareketlerinin izinin takip edilerek bütüncül bir kontrol oluşturulması mümkün 
olamamaktadır. Şüpheli bir kişinin mali durumunun izlenebilmesi için banka hesaplannın, 
araçlannın, tapu kayıtlannın, vergi durumunun, sahip olduğu hisse senetlerinin çok sayıda 
farklı birimden talep edilmesi gerekecektir. Bunun neredeyse imkansız olduğu açıktır. 

Kamuda ayn birimlerde kaydedilen gerçek ve tüzel kişilere ait tüm mali bilgilerin 
ulusal bir enformasyon biriminde toplanması ile etkin bir izleme mekanizması 
oluşturulabilecektir. Bu birimin doğrudan soruşturma yapmak gibi icrai bir görevi olmamalı, 
ancak, şüpheli işlemlerin ilgili birimlere bildirilmesi ve talep üzerine yetkili makamlara bilgi 
sağlanması şeklinde faaliyette bulunmalıdır. 
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1.3 KAMU BANKALARI 

1.3.1 Tespitler 

1.3.1.1 Görev zararı uygulaması ile Hazine ve kamu bankaları zarara uğratılmıştır 

Görev zararı uygulamasının dayanağı 233 sayılı KHK'nın 35. maddesidir. Bu 
maddede yer alan düzenleme ile hükümete, KİT'lerin ürettikleri mal ve hizmetler için fiyat 
tespit etme yetkisi verilmekte, ancak, bu şekilde tespit edilen fiyatların, piyasa fiyatının 
altında olması durumunda aradaki farkın Hazinece karşılanması öngörülmektedir. 

Uygulamada, ticari nitelikteki KİT'lerde yapılan görev zararı uygulamaları genellikle 
KHK çerçevesinde yürütülmekle birlikte, mali KİT olarak adlandırılan kamu bankalarında 
yasal çerçevenin dışında gelişmiştir. Bunun kaynağı doğrudan görev zararı uygulaması değil, 
Hazine ile kamu bankaları arasında varolan diğer ilişkilerdir. 

Örneğin, her zaman Hazinenin bankası olarak görülmüş olan T.C. Ziraat Bankasına 
yüklenmiş olan bir kısım meccani kamu görevleri ve buna karşılık bazı imtiyazlar 
bulunmaktadır. Banka, Hazine cari hesabını tutmakta, hesapta para bulunmasa dahi emeklilik 
maaşı gibi bir kısım ödemeleri yapmak zorunda kalmaktadır. Diğer yandan kamu 
kuruluşlarının mevduatını bu bankada tutma zorunluluğu bankaya sağlanan açık bir 
imtiyazdır. 

Örneklediğimiz bu tür karşılıklı ilişkilerin piyasa şartlarına uygun bir biçimde 
maliyetlendirilmemiş olması Hazinenin bankaya yaptırdığı diğer işlemlerin asıl maliyetleri 
yanında ilave taleplerin ortaya çıkmasına zemin oluşturmaktadır. 

Özel bankalardan farklı olarak kamu bankalarının arkasında tam bir devlet desteği 
bulunması hem Hazine, hem de piyasalar açısından son derece olumsuz sonuçlar 
doğurmuştur. Bu bankaların mali bünyelerinin bozulup zarar etmeye başlamaları durumunda, 
özel bankalarda olduğu gibi el konulmak ya da tasfiye edilmek suretiyle mevcut zararları 
artırmalarının önüne geçilememektedir. Sınırsız devlet desteği bankaya, zararlarını sınırsız bir 
şekilde artırma olanağı sunmaktadır. Bankalar, Hazineye genellikle görev zararı adı altında 
fatura ettikleri zararların gerekçesi olarak hükümetle olan diğer gizli ve açık ilişkilerini 
gösterebilmektedirler. 

Bu uygulama, Hazineye aşın şişirilmiş görev zararı faturası olarak dönmekle birlikte, 
uzun süre bu durumun devam ettirilmesinin şu nedenlerden kaynaklandığı dayandığı 
düşünülmektedir: 

Öncelikle, görev zararı olarak yaptırılan işler bütçe uygulamasının dışında 
yürütülebilmekte, bu şekilde, ödenek ve porsedür kısıtları dışında işlem 
yapılabilmektedir. Her ne kadar 233 sayılı KHK, görev zararlarının da tamamen bütçe içinde 
yürütülmesini düzenlemişse de uygulamada hükümetler bunu aşmışlar, kamu bankalarının 
görev zararları bütçe dışında yürütülmüştür. Bu şekilde, hükümet bütçe kısıtlarından 
kurtularak ilave kaynak kullanabilmekte, bu uygulamalar bütçe gideri olarak 
görünmediğinden bütçe açıklarını da olduğundan az gösterebilmektedir. 1999 ve takip eden 
yıllara ait bütçelerde, görev zararlarının dikkate alınmaması sayesinde önemli oranlarda faiz 
dışı fazla sağlanmıştır. Oysa, oluşan görev zararları dikkate alınmayacak düzeyde değildir; 
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1999 yılında Ziraat ve Halk Bankalarının toplam görev zararı alacakları GSMH'nın %12'sini 
aşmıştır. 

Uygulamada hükümete avantaj sağlayan diğer bir husus ise borçlarm 
olduğundan az gösterilebilmesidir. 2001 yılına kadar kamu bankalarına olan görev zararı 
borçlan gizli kalmıştır. İç borçlanma içinde bu borçlar gösterilmemektedir. Bu şekilde 
borçluluk oranlan gerçekte olduğunun çok altında tutulabilmiştir. Örneğin, 1999 yılı kamu 
borç yüküne, sadece kamu bankalannın görev zaran olarak 12 puan ilave etmek 
gerekmektedir. 2001 yılında iç borç senedi verilmesi nedeniyle görev zaran borçlan 
resmileşmiş ve kayıtlı hale gelmiştir. Bu nedenle borç oranlan 2001 yılında olağanüstü artış 
göstermiştir. 

Sağladığı bütün bu avantajlar nedeniyle hükümetler görev zaran uygulamasını 1990 
sonrası dönemde yoğun bir şekilde kullanmış ve artık sürdürülemeyecek hale gelinceye kadar 
hem gider hem de borç yönünden kayıt dışı olarak devam ettirmişlerdir. 

4603 sayılı Kanun ile kamu bankalanna önceden kaynağı verilmeksizin görev 
verilmesinin yasaklanması büyük oranda görev zaran borcu uygulamasını sona erdirmiştir. 

Kamu bankalannın görev zararlan 2001 yılında 23 Katrilyon liralık iç borçlanma 
senedi verilmek suretiyle iç borca dönüştürülmüştür. İç borçlann tasfiye edilmemesi ve tekrar 
borçlanmalarla sürdürülüyor olması nedeni ile görev zararlanndan kaynaklanan borçlar iç 
borç stoku içinde devam etmektedir. Verilen bu kağıtlann karşılığı sadece verilen görevlerin 
finansmanı değildir. Batık krediler, Hazine işlemleri gibi her türlü faaliyet zararlan ile iştirak 
ve gayrimenkullerin düşük gösterilen değerleri gibi kaydi zararlar Hazineye fatura edilmiştir. 
(Özel Rapor 2.1.3) 

1.3.1.2 Usulsüz kredilerle kamu bankaları zarara uğratılmıştır 

2001 yıl sonu itibariyle kamu bankalannın yaklaşık 4,5 katrilyon lira takibe intikal 
etmiş kredi alacağı bulunmaktadır. Bunun 2,3 katrilyon liralık kısmı T.C. Ziraat Bankasına 
(Emlak Bankasından devredilen 1,9 katrilyon liralık kısım dahil), 1,1 katrilyon liralık kısmı 
Vakıflar Bankasına, 1,1 katrilyon liralık kısmı da Halk Bankasına aittir. 

Bu alacaklar kayıtlı değeri (kredi anaparası) üzerinden 4,5 katrilyon lira civannda 
olmakla birlikte, faizli değeri çok daha yüksektir. Örneğin, Ziraat ve Halk Bankasından 70 
milyon $ kredi alan bir firmanın şu anda faizli baliğ olduğu rakam toplam 100 milyon $'a 
çıkmıştır. Oysa, yukanda bahsedilen kredi, kullanıldığı tarihteki TL üzerinden takibe intikal 
ettirildiğinden sözü geçen firmanın takipteki kredisi 48 trilyon lira olarak görünmektedir. 

Faizli bakiyeleri dikkate alınarak bir hesaplama yapılması durumunda kamu 
bankalannın son beş yılda tahmini olarak 15 katrilyon liraya ulaşan batık kredileri olduğu 
ortaya çıkmaktadır. 

Söz konusu kredilerin çoğunun sübjektif, siyasi ve bireysel ilişkiler çerçevesinde 
belirli grup fırmalanna (Örneğin, Halk Bankasında takibe intikal eden kredilerin %81,8'i 10 
holdinge kullandınlmıştır) kullandınldığı, yapılan denetimlerin sonucunda kredilerin usulsüz 
açıldığı banka müfettişleri, Yüksek Denetleme Kurulu denetçileri ve Devlet Denetleme 
Kurulu denetçileri tarafından tespit edilmiştir. Soruşturmalar sırasında bu kredileri kullandıran 
yöneticilerin işledikleri fiiller TCK 230, 240, 508 ve 510. maddelerine göre 
değerlendirilmekte ise de, aynı nitelikte suçu işleyen TMSF'ye devredilen banka 
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yöneticilerinin fiilleri hakkında TCK 504/1 ve 8'e göre nitelikli dolandırıcılık suçundan işlem 
yapılmaktadır. Bunun sonucunda, TMSF'ye devredilen özel bankalardan usulsüz kredi 
kullandıranlar erteleme yasası kapsamı dışında kalırken, işledikleri TCK 230, 240, 508 ve 
510. maddelerindeki fiiller 4616 sayılı yasada erteleme kapsamına girdiğinden kamu 
bankaları yöneticilerine dolaylı af sağlanmış olmaktadır. (Özel Rapor 2.4.1) 

Usulsüz kredileri kullandıran kamu bankalarının yöneticilerinin fiilleri 4616 sayılı 
yasa kapsamında ertelemeye tabi tutulduktan sonra, 4743 sayılı yasa ile mali sektörün yeniden 
yapılandırılması adı altında kamuoyunda İstanbul Yaklaşımı olarak bilinen kredilerin yeniden 
yapılandırılmasının öngörülmesi ile birlikte bahsi geçen kamu yöneticilerinin hukuki 
sorumluluktan kurtulabilmeleri yolu açılmıştır. 

Bir kısım usulsüz krediler ise Emlak Bankasının tasfiyesi için oluşturulan Emlak 
Bankası Tasfiye Fonu A.Ş.'ye aktarılmak suretiyle, bu kredilerin açılması, kullandırılması ve 
tahsilinden sorumlu banka personeli hakkında soruşturma yapılmaması sağlanmıştır. 

Yalnız, yukarıda bahsi geçen kamu bankalarım zarara uğrattığı iddia edilen 
yöneticilerin haklannda dava açılmakla birlikte bir çoğu erteleme kapsamına girmiş, fakat bu 
yöneticiler halen kamu bankalarında üst düzey görev almaya devam etmişler, hatta terfi 
ettirilmişlerdir. 

Bu güne kadar, kamu bankalarının usulsüz kredilerle yaklaşık 15 katrilyon lira zarara 
uğramasına sebep olan banka görevlilerinden sadece iki kişi yapılan kovuşturma sonucunda 
ceza almıştır. Bunlar da şube müdürü ve müdür yardımcısı düzeyinde görevlilerdir. 

Ayrıca, kamu bankalarından değişik yöntemler deneyerek yurt içi ve dışında tabela 
firmalar kurmak suretiyle, bankalardan usulsüz kredi temin eden firmalar hakkında gerek 
denetim birimleri gerekse kamu bankaları yöneticileri tarafından suç duyurusunda 
bulunulmamıştır. 

1.3.1.3 Kamu bankalarının yeniden yapılandırılması yüksek maliyetler doğurmuştur 

Kamu Bankalarının yeniden yapılandırılması sırasında yaklaşık 20.000 personel 
ihtiyaç fazlası tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığına gönderilmiş ve bir çok şubesi ise 
kapatılmıştır. Yeniden yapılandırma sürecinin sonunda bankaların satılarak özelleştirilmesi 
hedeflenmişken, 2001-2003 yılan arasında bu kamu bankalan kredi ve müşteri portföylerini 
azaltırken, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik zorluk ve koşullar ile olumsuz konjonktürün 
her kuruluşa azami düzeyde tasarrufa yönelttiği bir dönemde yeniden yapılandırma ve 
sağlanacak verimlilik gerekçe gösterilerek, başta eğitim, kullanılabilir durumdaki binalarda 
çok gerekli olmayan tadil, onanm, dekorasyon ve inşaatlarla, sonuçta özelleştirilmesi 
amaçlanan bankaya bilgisayar yazılım ve donanımı adı altında da geçmiş yıllardaki 
harcamalann çok üstünde hizmet ve malzeme alımlan yapıldığı görülmektedir. Bu hizmet ve 
malzeme alımlannın çoğunun ihalesiz veya teklif almadan ve piyasa rayiçlerinin üstünde 
yapıldığı hatta bazı alman bilgisayar yazılımlannın hiç kullanılmadığı da gözlemlenmiştir. Bu 
alım ve hizmet bedellerinin mutlak surette soruşturulması ve soruşturmanın yalnız ihaleyi 
yapan veya hizmeti alan kuruluş üzerinde değil, kamu bankalanna hizmeti veya donanımı 
satan kişi veya kuruluşlar üzerinde de mali yönden inceleme suretiyle yapılması gereklidir. 

Yeniden yapılandırma sırasında personelin sözleşmeli olarak çalıştınlıp 
çalıştmlmaması, diğer kurumlara gönderilip gönderilmemesi konusunda karmaşa ortamı 
yaratıldığı ve bu dönemde kamu bankalannda personelce gerçekleştirilen kurum içi soygun 
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iddialarında artış olduğu gözlenmiştir. Bu kurum içi soygunlarla ilgili yapılan soruşturmaların 
eksik ve yanlı olması, soygunu gerçekleştiren personellerin ihracı gerekirken kendilerine 
sözleşme gönderildiği, bu soruşturmaları yürüten müfettişlerin ödül olarak yurtdışı şubelere 
teftişe gönderildiği, olayı gerçekleştiren kişiler ve bu kurumun denetim elemanlan ile banka 
yöneticilerinin sorumluluktan kurtulabilmesi için bilgi ve belgelerin yargıya eksik 
gönderildiği gibi iddialar üzerine Komisyonumuz bu konularda bilgi ve belge istemiş, ancak, 
bu yolsuzluklarla ilgili düzenlenen rapor ve belgeler Ticari sır gerekçesi ile gönderilmeyerek 
konunun aydınlatılması engellenmeye çalışılmıştır. 

1.3.1.4 Emlak Bankasının tasfiyesinde Hazine zarara uğratılmıştır 

Bu arada 06.07.2001 tarihinde canlı kredi olarak T.C. Ziraat Bankası ve Halk 
Bankasına devredilen bazı grupların nakdi kredilerinin 31.12.2001 ve daha sonraki tarihlerde 
yasal takibe intikal ettikten sonra geriye dönük olarak Emlak Tasfiye Fonuna iadesi 
karşılığında Hazineden yeniden iç borçlanma senedi talep edilmektedir. Oysa, bu kredilerin 
açılış, kullanılış ve vade uzatımlarının soruşturularak sorumluların tespiti ve bu alacakların 
ilgili bankaların aktifinde takip edilmesinin sağlanması gerekmektedir. 

1.3.1.5 Konut edindirme yardımı (KEY) hesapları 

KEY karşılığı olarak oluşturulan fonda toplanan paralar karşılığında Gayrimenkul 
Yatınm Ortaklığı kurulmuş, halka açılması planlanmış, ancak, alınan karar gereği 
gayrimenkuller Toplu Konut İdaresine (TOKİ) devredilmiş, bedeli karşılığında Emlak 
Bankasına sermaye artışı yapılmıştır. Emlak Bankasının tasfiye olmasıyla KEY fonlarının 
karşılığı kalmamıştır. Ayrıca, bu hesapların düzgün bir şekilde tutulmadığı ve hak sahiplerinin 
belirlenmesinde güçlükler bulunduğu yönünde iddialar bulunmaktadır. 

1.3.2 Öneriler 

1.3.2.1 Kamu bankalarının görev zararları hakkaniyete uygun bir şekilde yeniden hesaplanarak 
tasfiye edilmelidir 

Halk Bankası ile Ziraat Bankasının görev zararlarına karşılık Hazine tarafından Nisan 
200l'de 23 Katrilyon liralık iç borçlanma senedi verilmiştir. Bu zararlar Bankalar Yeminli 
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Murakıplannın yaptıklan incelemelerden sonra kesinlik kazanmakta olduğundan henüz fiilen 
yapılan hesaplaşma usulen kesinleşmemiş durumdadır. 

Yapılan incelemelerde, mevcut Bakanlar Kurulu Kararlanna göre görev zaran 
borçlanna faiz yürütülmüş olup, esasen bu faizlerle kamu bankalannın batık kredileri de dahil 
olmak üzere tüm faaliyet zararlan karşılanmıştır. Çeşitli yolsuzluklann görev zaran adı 
altında gizlice tasfiye ediliyor olması kamu vicdanının kabul edemeyeceği bir durumdur. 
Öncelikle, görev zararlan yeniden incelenerek, bankalann zararlannın hangi faaliyetlerden 
kaynaklandığı gerçekçi bilançolar hazırlanmak suretiyle tespit edilmeli, ardından görev 
zararlan ile görev zaran niteliğinde olmayan zararlar aynştınlarak tasfiye edilmelidir. 
Bilançolar, bankalann aktifinde yer alan varlıklannın piyasa değerlerinin tespit edilerek 
enflasyon muhasebesi uygulaması sonucunda oluşacak değerlere göre yeniden 
hesaplanmalıdır. Bütün bu tasfiye işlemlerinin Meclise şeffaf bir şekilde raporlanması, 
Meclisin bütçe hakkının bir gereğidir. 

Diğer taraftan, Tasfiye Halindeki Emlak Bankasında yapılan kredi uygulamalan 
nedeniyle yeni görev zararlan doğmaktadır. Hazinenin kesinleşmemiş görev zararlan 
bulunması hem Hazine açısından hem de alacaklı kuruluş açısından ciddi bir risktir. 4603 
sayılı Kanun uyannca önceden parası ödenmeden hiçbir şekilde yeni görev zaran doğmaması 
sağlanmalıdır. 

Karşılığı ödenmemiş olan görev zararlan en kısa zamanda incelenerek tasfiye 
edilmeli, bu şekilde sistemde kayıt dışı borçlann oluşmasının önüne geçilmelidir. 

1.3.2.2 Kamu bankalarının batık kredileri Hazineye temlik edilmelidir 

1.4 T.C. MERKEZ BANKASI 

1.4.1 Tespitler 

T.C. Merkez Bankasının faaliyetleri özgün bir nitelik taşımaktadır. Bankanın 
yürüttüğü işlemlerden bir kısmı diğer ülkelerde genellikle merkez bankalannın yapmadığı 
işlemlerdir. Örneğin, Merkez Bankasında tutulan işçi dövizleri uygulaması gibi merkez 
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bankaları mevduat kabul etmemektedirler. Bu uygulamanın Merkez Bankasına yıllık 1,5 
milyar $ civarında faiz ve işletme gideri maliyeti vardır. 

Merkez Bankasının yurt dışında temsilciliklerinin bulunması da gereksiz faaliyet 
giderleri oluşturması ve merkez bankalarında yaygın olmayan bir uygulama olması 
nedenleriyle irdelenmesi gereken bir durumdur. 

Kriz durumlarında Merkez Bankasının rolü çok önem kazanmaktadır. Kasım 2000 ve 
Şubat 2001 krizlerinde Merkez Bankasının rolünü etkin bir şekilde yerine getiremediği ileri 
sürülmektedir. 

Munzam karşılık politikası da genel uygulamalara terstir. Örnek alınabilecek ülkelerde 
munzam karşılık uygulaması, ya yoktur ya da çok düşük oranlarda uygulanmaktadır. 

1.4.2 Öneriler 

1.4.2.1 T.C. Merkez Bankası TBMM adına denetime tabi tutulmalıdır 

Hiçbir Devlet kuruluşunun TBMM adına denetimin dışında kalması düşünülemez. Bu 
nedenle T.C. Merkez Bankasının da Sayıştay tarafından denetlenerek sonuçlarının Meclise 
raporlanması gerekmektedir. 

T.C. Merkez Bankası Kanununda Bankanın yılda iki kez Bakanlar Kuruluna 
faaliyetleri hakkında bilgi sunmasına ve Milli Bütçenin incelenmesi yoluyla denetlenmesine 
ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Bu düzenleme, denetim raporları ile birlikte 
düşünüldüğünde etkin olabilecektir. 

1.4.2.2 T.C. Merkez Bankasının Hükümete karşı sorumluluğu açık bir şekilde düzenlenmelidir 

Bankanın özerk konumu sürekli olarak geliştirilmekte olup, hükümete karşı 
sorumluluğu açıkça tanımlanmamıştır. Bu durum, bazen Bankanın hükümete karşı özerkliğini 
zedeleyebilmekte bazen de hükümet politikalarının uygulanmasını engelleyebilmektedir. 
Sağlıklı bir yapı ancak sorumlulukların açık bir şekilde tanımlanması ile kurulabilir. 

1.4.2.3 T.C. Merkez Bankasının iç denetim sorunu çözüme kavuşturulmalıdır 

Merkez Bankası'nın teftiş, inceleme ve soruşturma faaliyetlerinde uzmanlaşmış asli 
denetim organı Teftiş Kurulu'dur. Bankanın tüm teşkilatının ve yürürlükte bulunan mevzuat 
ile Bankaya denetleme yetkisi verilen durumlarda Banka dışı kurumların (bankalar, özel 
fınans kurumlan, yetkili müesseseler ve ilgili diğer kuruluşlar) denetlenmesi görevi ve yetkisi 
Teftiş Kurulu'na aittir. 

Merkez Bankası'nın İdare Merkezi, Bankaca para otoritesi sıfatıyla gerçekleştirilen 
piyasa işlemlerinin ve çok çeşitli amaçlarla yapılan harcamaların da merkezi durumundadır. 
Şubelerce gerçekleştirilen işlemler yerel veznedarlık faaliyetlerinden ibarettir. Bu nedenle, 
Bankanın İdare Merkezi işlemlerinin düzenli olarak denetlenmesi kamu yararının sağlanması 
bakımından bir zorunluluktur. Oysa, Devlet teşkilatına dahil bir kurum olan Merkez 
Bankası'nın İdare Merkezi işlemleri Banka yönetimlerinin uygun görmemeleri nedeniyle 
Teftiş Kurulu'nca uzun yıllardır hiç denetlenememiştir. 
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Diğer yandan, Merkez Bankası bünyesinde mevcut Teftiş Kurulu yanında ayrı bir İç 
Denetim Genel Müdürlüğü oluşturulması dava konusu olmuş ve kurumun güvenilirliğini 
zedeleyebilecek bir nitelik kazanmıştır. Soruna bugüne kadar Banka içinde çözüm 
bulunamamış olması kurum içi çalışma barışını tehlikeye atarak Banka bünyesinde kalıcı bir 
denetim zaafiyetine yol açma potansiyeli taşımaktadır. Bu nedenle, Merkez Bankası 
bünyesinde uzun bir süreden beri devam eden iç denetim sorununun bir an önce çözüme 
kavuşturulması gerekmektedir. 

1.4.2.4 TCMB döviz mevduatı uygulamasından vazgeçmelidir 

Halen ülkenin net rezervlerinin hesaplanmasında dikkate alınmadığı, yabancı 
bankalarda tutulması nedeniyle ülkeye döviz girdisi sağlamadığı, hatta ülkeye girebilecek 
dövizlerin bu yöntemle yurt dışına yönlendirildiği ve ödenen faiz ile yurt dışında yapılan 
depolar arasındaki menfi farkın her yıl 1,5 milyar $ civarında Hazineye zarar verdiği iddia 
edilen T.C. Merkez Bankasının yurt dışında çalışan işçilerin mevduatlarını tutma 
uygulamasından vazgeçilmesi gerektiği düşünülmektedir. Mevcut mevduatın ticari bankalara 
devredilmesi durumunda reel sektöre aktarılmak suretiyle krediye dönüştürülmesi ve ülkemiz 
ekonomisine kazandırılması mümkün olacaktır. 

1.4.2.5 Munzam karşılıkların etkin kullanılması düzenlenmelidir 

Bankaların mali bünyelerinin bozulması durumunda munzam karşılık olarak T.C. 
Merkez Bankası nezdinde tuttukları TL ve döviz kıymetleri etkin bir şekilde kullanabilmeleri 
gerekmektedir. Oysa, T.C. Merkez Bankasının tutucu davranması sonucunda munzam karşılık 
uygulaması durumu kötüleşen bankaların acil likidite ihtiyaçlarının munzam karşılıklar 
serbest bırakılmak suretiyle zamanında karşılanmasına imkan vermemektedir. 

Esasen, istisnai nitelikte çok az ülkede uygulanan munzam karşılık politikası, 
bankaların kaynak maliyetini artırarak kredi kullandırmayı zorlaştırmakta, diğer taraftan 
bankacılık sisteminde kredi verilebilir fonlan doğrudan azaltmaktadır. Munzam karşılık 
uygulamasının önemli bir sonucu da faizlerin yükselmesi suretiyle Hazinenin daha yüksek 
maliyetlerle borçlanması ve nihai olarak enflasyonun artışına yol açmasıdır. 

Munzam karşılık uygulamasının, piyasadaki likiditeyi azaltmak suretiyle enflasyonla 
mücadele amacıyla kullanılabileceği düşünülmekte ise de, hem düşük enflasyonlu ülkelerde 
bu uygulamanın olmaması, hem de ülkemizde çok uzun süredir uygulanmasına rağmen 
enflasyon oranının hiçbir ülkede olmadığı ölçüde sürekli olarak yüksek seyretmesi bu 
gerekçenin geçerli olmadığını açıkça göstermektedir. 

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin temel sorunu yatırımlarda kullanılabilen 
kaynakların kıt olmasıdır. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz ortamının aşılabilmesi 
için de yatırımların artırılmasının dışında başka bir çıkış yolu da bulunmamaktadır. Bu 
bakımdan; ülkemizdeki tasarrufların yatırımlarda kullanılma olanağını kısıtlayan munzam 
karşılık uygulamasının ülkemiz ekonomisinin içinde bulunduğu koşullar çerçevesinde gözden 
geçirilerek; munzam karşılık oranlarının düşürülmesi veya bu uygulamanın yürürlükten 
kaldırılması olanaklarının araştırılması gerekmektedir. 
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1.5 BDDKVETMSF 

1.5.1 Tespitler 

1997 yılından 2002 yılı sonuna kadar, 20 banka Bankalar Kanunu gereği Fon'a 
devredilmiştir. Bu bankalardan bir kısmı çeşitli tarihlerde Fon bünyesinde diğer bankalarla 
birleştirilmek, devredilmek suretiyle tasfiye edilmiş, bir kısmı da satılarak Fon'dan 
çıkarılmıştır. Halen Fon bünyesinde bulunan üç bankadan Türk Ticaret Bankası tasfiye 
sürecinde, Pamukbank rehabilitasyon sürecinde bulunmakta, birçok bankanın birleştirildiği 
Bayındırbank ise TMSF bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 

1.5.1.1 Banka devirleri sırasında kamu zararını artıran yöntem tercih edilmiştir 

3182 sayılı Kanun uyarınca 3 banka, 23.6.1999 tarihinde yürürlüğe giren 4389 sayılı 
Kanun uyannca da 17 banka fona devredilmiştir. Bankaların fona devredilmeleri, BDDK'nın 
faaliyete geçtiği 31.8.2000 tarihine kadar Bakanlar Kurulu Kararıyla, bu tarihten sonra ise 
BDDK kararıyla yapılmaktadır. 

Mali durumu bozulan bankalarla ilgili olarak, izlenecek iki temel yöntem 
bulunmaktadır; 

1. Bankanın iflasının istenmesi, 
2. Banka yönetim ve denetiminin üstlenilmesi. 
Her iki yöntemin mali sonuçları tabloda gösterilmiştir: 

Yükümlülük 

Avantajlar 

1. İflas 

Sigortaya tabi mevduat 
(Tasarruf mevduatının 
tamamı)* 

Toplam 

8,2 Katrilyon lira 

8,2 Katrilyon lira 

İflas masasından alacakların tahsili 

Diğer kamu alacaklarının önceliği 

2. Yönetimi Devralma 

Devir Zararı 

Devirden sonra oluşan 
zararlar 

Toplam 

15,7 Katrilyon lira 

12,9 Katrilyon lira 

28,6 Katrilyon lira 

Piyasanın olumsuz etkilenmesinin önlenmesi 

* Sendikasyon kredileri gibi diğer pasif yükümlülükler hariç 

Söz konusu 20 bankanın Fona devirlerinde bankaların bankacılık işlemleri yapma ve 
mevduat kabul etme izninin kaldınlarak iflasına gidilmesi yolu seçilmemiştir. Bu yöntemin 
seçilmesi durumunda, Fonun yükümlülüğü mevduat sigortası ile sınırlı olacaktı. Bankaların 
devir tarihleri itibariyle sigortaya tabi mevduatları toplamı 8,2 katrilyon lira olduğundan, Fon; 
bu tutara kadar ödeme yapma yükümlülüğü ile karşılaşabilecekti. Tasfiyeye gidilmesi durumu 
ayrıca, kamu alacaklarının öncelikli olarak tahsil edilmesi olanağı sağladığından, TMSF için 
ayrıca avantaj sağlayabilmektedir. 

Mali durumu bozulan 20 banka ile ilgili olarak tercih edilen yöntem ise Bankanın 
yönetim ve denetiminin devralınmasıdır. Bankaların devir zararları, sigortaya tabi 
mevduatlarının çok üstünde gerçekleşmiştir. Örneğin, 15.3.2001 tarihinde fona devredilen 
İktisat Bankasının sigorta kapsamındaki mevduatı 551 trilyon liradır. BDDK, bu mevduatı 
karşılayarak bankanın tasfiyesine gitmek yerine bankanın 2 katrilyon liralık zararını 
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üstlenerek yönetim ve denetimini devralmayı tercih etmiştir. Bu şekilde devirler sırasında 
üstlenilen toplam zarar 15,7 katrilyon liradır. 

Banka yönetiminin devralınması çok önemli bir riski beraberinde getirmektedir: 
Bankalar el konulduktan sonra zarar üretmeye devam etmektedirler. Örneğin, 440 trilyon lira 
devir zaran olan Demirbank'ta, satıldığı tarihe kadar TMSF yönetiminde bulunduğu 10 aylık 
süre içinde 1,4 katrilyon lira fonlama zaran oluşmuştur. DDK raporunda el konulmuş olan 
bankalarda oluşmuş olan fonlama zararlan (Pamukbank hariç) 31.8.2002 tarihi itibariyle 
kadar toplam 12,9 katrilyon liraya ulaşmıştır. 

Azami 8,2 katrilyonluk zarar oluşturabilecek olan bankanın iflas isteme yöntemi 
yerine toplam 28,6 katrilyon lira kamu zaranna yol açmış bulunan (zarar rakamı Hazineden 
borçlanma nedeniyle bugün itibariyle 40 katrilyon lira civanndadır) yöntemin tercih 
edilmesinde savunulan gerekçe bir ya da birkaç bankanın iflası nedeniyle piyasalarda bozucu 
bir etkinin oluşması, dolayısıyla durumun bir mali krize dönüşmesi riskinin bulunmasıdır. 
Böyle bir krize yol açılması durumunda çok daha ağır bir zarann ortaya çıkabileceği dile 
getirilmektedir. 

Ancak, bu gerekçe gerçekçi bulunmamaktadır. Şöyle ki, 
o İflas yöntemi seçilseydi, sözü edilen sigortaya tabi mevduatın tamamının o dönem 

için sigorta kapsamında olduğu düşünüldüğünde tasarruf sahipleri bu durumdan 
büyük ölçüde etkilenmeyecekti. Bu durum, sadece sistemde mali durumu bozuk 
bankalardaki fonlann çekilmesine ve bu bankalann batmasına neden olacaktı. 
Ancak, ikinci yöntemde de yaklaşık 20 bankaya el konulduğu göz önüne 
alındığında bankacılık sektöründe batan bankalar açısından da fazla bir değişiklik 
olmadığı görülmektedir. 

a Aynı dönemde, tasarruf mevduatı kapsamında bulunmayan bir kısım off-shore 
bankalannm ve özel finans kuruluşlannın batması ve buralardaki mevduat 
sahiplerinin tasarruflannın dahi ödenmemesine rağmen sistemde genel bir kriz 
ortaya çıkmamıştır. Bu durum, banka iflas ederse kriz oluşur gerekçesinin haklı bir 
dayanağı olmadığını göstermektedir. 

1.5.1.2 TMSF'ye devredilen bankalar iyi yönetilmemişlerdir 

Mali durumlan bozulduğu için el konulmuş bulunan bankalann devirden sonra 
sorumluluğu TMSF'ye aittir. Devir işleminin gerekçesi, "bankanın daha fazla zarar üretmesini 
önlemek" olduğuna göre TMSF yönetimindeki bankalann devirden sonra hızla risklerinden 
anndınlması ve artık zarar üretmemesi gerekmektedir. 

Oysa, el konulan bankalar el konulduktan sonra da zarar üretmeye devam etmişlerdir. 
Örneğin, R. Engin AKÇAKOCA'nm Komisyonda 28.5.2003 tarihinde verdiği bilgilere göre, 
Aralık 2000'de el konulan Demirbank'ın 5 milyar $'hk pozisyon açığı 2001 yılı Haziran 
ayına kadar sürdürülmüş, önceki sahiplerinin elinde 440 trilyon lira zarar ettiği için el konulan 
bankanın zaran bu sefer TMSF yönetiminde İ,4 katrilyon liraya ulaşmıştır. Banka 
yönetiminde, önceki sahiplerinden farklı olarak riskleri azaltacak bir işlem yapılamadığına ve 
riskli durum en az bankanın önceki yönetimi döneminde olduğu gibi devam ettirildiğine göre, 
bankanın niçin iflasının istenmeyip yönetim ve denetiminin devralmdığı izah 
edilememektedir. 

Bankaların fona devrinden sonra oluşan 12,9 katrilyon liralık fonlama zararının 
sorumluluğu TMSF ve BDDK yönetimine aittir. 
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1.5.1.3 TMSF'de bulunan varlıklar etkin yönetilememektedir 

El konulan bankalardan devralınan alacaklann faizli bakiyeleri yaklaşık 15 milyar $'a 
ulaşmaktadır. Ancak, BDDK ve TMSF tarafından yapılan açıklamalar ve yayınlanan gelişme 
raporlanna göre, yapılan tahsilatlar bu alacaklann çok cüzi bir kısmına (%l-2) karşılık 
gelmektedir. Bu durum, TMSF tarafından yapılan alacak takibinin yetersiz kaldığını 
göstermektedir. Kaldı ki, TMSF kapsamındaki bankaların ticari ve bireysel kredileri 
halen sağlıklı bir şekilde muhasebeleştirilememiştir. Buna yol açan nedenlerin başında 
bankalann takip edilmesi güç bir şekilde kısa sürede birleştirilmeleri veya birbirlerine 
devredilmesi, ortaya çıkan bu karmaşa nedeniyle işlemlerin takibi için gerekli denetim izinin 
kaybolmasıdır. 

Esasen TMSF'nin kuruluş amacı ve yapısı bu boyutta bir alacak stokunun takibi için 
yeterli olmadığı gibi, kuruluşun faaliyetlerini bu yönde yoğunlaştırmak zorunda kalması esas 
amacından uzaklaşmasına neden olmaktadır. 

TMSF'nin diğer varlıklannın yönetimi ve elden çıkanlmasında da sorunlar vardır. 
TMSF kapsamındaki bankalann bir çoğu birleşme ve devirden önce genel kabul görmüş ihale 
ve satış yöntemleri denenmeden yalnız teklif alma usulüyle bir çok taşınmaz veya iştirak 
elden çıkanlarak TMSF'nin zarara uğratıldığı kanaati oluşmuştur. 

Mevcut varlıkları ile TMSF devasa bir KİT görünümündedir ve bilanço 
büyüklüğü Devlet bütçesinin üçte birine yaklaşmıştır. Hazinece TMSF'ye aktarılan 
kaynak, bir yıllık vergi gelirlerinin yarısına ulaşmaktadır. 

1.5.1.4 TMSF ile Hazine arasında riskli bir borçlanma ilişkisi oluşmuştur 

Bankalann devirleri sırasında, TMSF'nin öz kaynaklannın sınırlı olması nedeniyle 
büyük ölçüde Hazine kaynaklanna başvurulmuş ve Hazineden ikraz niteliğinde iç borçlanma 
senetleri alınmıştır. Nihai olarak çok büyük miktarlara ulaşmış olan batık banka zararlannın 
Hazineye fatura edileceği ortadadır. TMSF'nin yıllık sigorta tahsilatı 500-600 trilyon lira 
civannda iken, devralınan bankalardan kaynaklanan zararlar 40 katrilyona ulaşmaktadır. 
Hazineden yapılan borçlanmalann yıllık olarak 8 katrilyonun üzerinde bir faiz maliyeti 
oluşmakta ve bu da TMSF'nin bilançosunda sürekli büyüyen bir zarar kaynağı 
oluşturmaktadır. 

Hazinenin, sonuçta kendisine fatura edilecek olan zararlara karşı pasif durumda 
kalması doğru değildir. Banka devirleri sırasında zararlann tespitinde Hazinenin de taraf 
olarak bulunması, TMSF'nin kendi kaynaklanndan karşılayamayacağı zararlara karşılık ikraz 
niteliğinde değil görev zaran olarak iç borçlanma senedi vermesi, ancak, bu kaynağa karşılık 
devralınan bankanın varlıklannın mahsuben Hazineye temlik edilmesi gerekirdi. Bu 
yapılmadığı için, devir sırasında ve sonrasında oluşan zararlann tespitinde ve yönetilmesinde 
nihai ödeyici durumunda olan Hazinenin menfaatinin kollandığı kuşkuludur. Şöyle ki, 
devralınan bankalann gerçek zararlan kadar Hazineden ikrazda bulunulması gerekirken, 
devralınan bankalann tüm yükümlülükleri üzerinden hesaplama yapılmış ve bu bankalann 
aktifinde bulunan nakit veya likit varlıklan gözardı edilmiştir. Bu şekilde TMSF Hazineden 
gereğinden fazla kaynak temin etmiştir. Bunun açık bir göstergesi, 18.6.2002 tarihinde 
TMSF'ye devredilen Pamukbank'ın yaklaşık yükümlülüğü 5 katrilyon lira iken, bu 
yükümlülükten dolayı Fon'un Hazineden ek kaynak temin etmemiş olmasıdır. Bu, Fon'un, 
18.6.2002 tarihinde en azından 5 katrilyon liralık fazladan bir kaynağının olduğunu 
göstermektedir. 
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TMSF'nin Hazineye olan borcunun bu şekilde sürdürülmesi kamu bankalarının görev 
zararlarını andıran ve giderek çözümü zorlaşan bir sorun oluşturmaktadır. 

1.5.1.5 TMSF'nin BDDK bünyesinde bulunması ciddi bir sistem zaafıdır 

BDDK'nın bankacılık alanında bir taraftan düzenleyici diğer taraftan da icracı 
konumda bulunması ciddi bir yapılanma zaafı olarak ortaya çıkmıştır. 

Bu durum, BDDK'nın devir sırasında tarafsız bir şekilde karar vermesini engeller, 
çünkü, alınacak devir karan sonucunda bankanın yönetimi de üstlenilmektedir. Bu, çok açık 
bir şekilde kamu menfaati açısından çelişki doğurmaktadır. 

Bu zaafın oluşturduğu ikinci önemli sorun, TMSF'ye devirden sonra bankanın dış 
denetimden yoksun kalmasıdır. Sistemdeki tüm bankaları denetleyen Bankalar Yeminli 
Murakıplarının, yönetimi TMSF'ye devredilmiş olan bankaları aynı şekilde 
denetlemeleri mümkün olamaz. Bu durumun denetçinin bağımsızlığına aykırı olduğu ve 
kabul edilemeyeceği açıktır. Bu nedenle TMSF'ye devredilen bankaların mevzuata uygun 
olarak yönetildiği hususunda kamuya güven verecek bir denetim yoktur. 

Sistemin zaafını artıran bir unsur da TMSF'nin denetiminin yetersizliğidir. Kamuda 
dış denetim yapan kurumlar yerine TMSF'nin denetçisi olarak bir komisyon öngörülmüştür. 

1.5.2 Öneriler 

1.5.2.1 BDDK ile SPK birleştirilerek Mali Piyasalar Kurulu oluşturulmalıdır 

Mali piyasalann aynlmaz parçası olan para, sermaye ve sigorta piyasalannın kendi 
içlerinde entegre olduğu ortadadır. Bu piyasalann koordinasyonu, gözetimi ve denetiminin tek 
elden yürütülmesinin daha etkin ve rasyonel olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle, BDDK ve 
SPK'nm birleştirilerek Mali Piyasalar Kurulu adı altında yeniden yapılandmlması 
önerilmektedir. 

1.5.2.2 BDDK, TBMM adına denetime tabi tutulmalıdır 

Kuruluş amacına uygun olarak BDDK'nın gözetim ve denetim görevini sürdürmesi 
gerekmektedir. Diğer düzenleyici kurullarla birlikte BDDK'nın da TBMM adına denetiminin 
düzenlenmesi gerekmektedir. 

Meclis adına denetim bütçe denetimi ile sınırlandırılmamah, kurumun istisnasız 
bütün işlemleri özellikle performans denetimi yoluyla denetlenmelidir. Performans 
denetimi, hatalı işlemler sonucunda oluşan zararlann tazmini ile sonuçlanmayıp, kurumun 
faaliyetlerinin ne ölçüde tutumlu, verimli ve etkin yürütüldüğü konusunda bilgi vermeyi 
amaçlar. Bu tür bir denetim, belirli amaçlan gerçekleştirmek için kurulmuş olan özerk 
kuruluşlara özellikle uygundur. 

1.5.2.3 Bankacılık sektörünün denetimi etkinleştirilmelidir 

Bankacılık Sektörünün genel denetim görevini yapmakla yükümlü bulunan Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu bu görevini Bankalar Yeminli Murakıplan aracılığı ile 
yerine getirmektedir. Sektörün etkin ve tarafsız bir şekilde denetiminin sağlanabilmesi 
Bankalar Yeminli Murakıplannm bağımsızlığıyla doğrudan ilişkilidir. Bu itibarla halen 
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sözleşmeli personel statüsünde çalışan bu denetim elemanlarına, görevlerini baskı altında 
olmaksızın, tarafsız ve bağımsız ve etkin bir şekilde yürütebilmeleri için "Ortak Karar"la 
atanma, görev yerlerinin değiştirilememesi gibi diğer merkez denetim elemanlarının sahip 
olduğu asgari teminatların sağlanması gerekmektedir. 

1.5.2.4 Bankalar Kanununda değişiklik yapılmalıdır 

Bankalar Kanununda usulsüz kredi verilmesine ilişkin bir suç tanımı ve bu suçun 
yaptırımı yer almamaktadır. Genel uygulamada her ne kadar usulsüz kredi verilmesine 
ilişkin fiiller BDDK tarafından Bankalar Kanununun 22/3 maddesinde düzenlenen zimmet 
suçu kapsamında değerlendirilerek, Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmakta 
ise de ilgili maddede kişilerin kendi zimmetlerine para geçirmeleri tanımlanmış olduğundan 
bu konuda davalar bu maddeye göre değil, TCK'nın emniyeti suistimal suçlarını düzenleyen 
508 ve 510. maddelerine göre açılmaktadır. Bu nedenle Bankalar Kanununda mevzuata aykırı 
kredi kullandırılmasına ilişkin ayrıca bir suç tanımının yapılması gerekli görülmektedir. 

TCK'nın 503 ve 504/1 ve 504/8 maddelerinde yer alan banka ve kredi kuruluşlarına 
karşı işlenen suçların Bankalar Kanununda yer alan düzenlemelerle uyumu sağlanmalıdır. 
Bankacılıkla ilgili suçların iki ayrı kanunda düzenlenmiş olmasından kaynaklanan karmaşa, 
bu suçlar ya sadece Bankalar Kanununda ya da sadece TCK'da düzenlenerek giderilmelidir. 

Bankalar Kanununun 24/4. maddesindeki "açılacak davalar ilgili bankanın merkezinin 
bulunduğu yerdeki mahkemelerde görülür" hükmünün değiştirilerek fiilin işlendiği yerin 
yetkili mahkeme olarak tanımlanmasına imkan sağlanmalıdır. 

Önceki bölümde bahsedilen bankacılık sektörünün denetiminin etkinleştirilebilmesi 
amacıyla; 

Bankalar Kanunu'nun "Bankalar Yeminli Murakıpları" başlıklı 5. maddesinde Bölüm 
1.5.2.3'te belirtilen şekilde Bankalar Yeminli Murakıplarına asgari teminatların sağlanması 
yanında, mevcut yetkilerine ilave olarak, "Bankalar Yeminli Murakıp ve yardımcılarının 
Başbakan tarafından verilen her türlü inceleme, denetleme, soruşturma ve diğer görevleri ile 
Kurum içi denetim görevlerini de yerine getirebileceğine" ilişkin düzenlemelerin yapılması 
zorunluluk arzetmektedir. 

Bankalar Kanunu'nun kovuşturma usulüne ilişkin 23 ve 24. maddesinde; Bankalar 
Yeminli Murakıpları tarafından düzenlenen Bankalar Kanunu dışındaki Türk Ceza Kanunu ve 
diğer kanunlara aykırılıklara ilişkin raporların bekletilmeksizin yargıya intikal ettirileceğine 
ilişkin düzenlenlemelerin yapılması diğer yandan Bankalar Kanunu'na ilişkin murakıplarca 
düzenlenen mevzuata aykırılık raporlarında işleme konmaması veya izin verilmemesi 
durumunda, bu kararların otomatik olarak Danıştay denetimine tabi olması gerekmektedir. 

1.5.2.5 TMSF'nin Hazineye olan borcu tasfiye edilmelidir 

TMSF'nin banka devirleri sonucunda oluşmuş zararlarını fonlamak için Hazineden 
aldığı ikrazlar ve bunlann işlemiş faizleri olarak ortaya çıkan yaklaşık 40 katrilyon liralık 
borcunun bu şekilde sürdürülemeyeceği açıktır. Bu durum, iç borçlarda 2001 yılında çok 
büyük artışlarla sonuçlanan kamu bankalannın görev zararı uygulamasına benzer bir şekilde 
Hazine üzerinde giderek ağırlaşan bir yük oluşturmaktadır. 

TMSF'nin Hazineye olan borcuna karşılık bilançosunda bulunan varlıkları; 
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• Bankalar, 

• Devralman bankaların iştirakleri, 

• Gayrimenkuller, 

• Takipteki alacaklardır. 

Ancak, komisyonun yaptığı araştırmalarda, TMSF kayıtlarının henüz sağlıklı 
olmadığı, örneğin bir çok kredinin halen muhasebe kayıtlarına intikal etmediği 
gözlemlenmiştir. Bu durumda TMSF'nin takibini yürüttüğü kredilerle ilgili olarak faizli 
alacak rakamlarına sağlıklı bir şekilde ulaşılamamıştır. Ayrıca, TMSF'nin aktifinde bulunan 
iştirakleri ve diğer sabit kıymetlerinin de defter değeri üzerinden muhasebeleştirilmesi 
sonucu aktif değerlerinin piyasa değerini yansıtmadığı, diğer taraftan, pasifte bulunan Hazine 
borçlarına faiz yürütülmesi sebebiyle oluşan gider kalemlerindeki artış sonucunda TMSF'nin 
bilançosunun artan bir şekilde zarar üretmekte olduğu tespit edilmiştir. (TMSF Bilançoları) 

Aktifinde bulunan varlıkların yönetimi TMSF için önemli bir sorun oluşturmakta ve 
fonun asıl görevinden uzaklaşarak devasa bir KİT'e dönüşmesine yol açmaktadır. 

Rapor tarihi itibariyle yaklaşık 40 Katrilyon liralık borca karşılık TMSF'nin 
varlıklannın yetersiz kaldığı, nakde çevrilmesinde güçlük bulunduğu ve bu işlemlerin zaman 
aldığı görülmektedir. 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15. maddesi Bakanlar Kurulu Karan 
ile TMSF'nin Hazineden aldığı ikrazın tasfiye edilebileceğini düzenlemiştir. 

Bu durum değerlendirildiğinde TMSF'nin Hazineye olan borcunun acilen tasfiye 
edilmesi gereği ortaya çıkmaktadır. 

TMSF ile Hazine arasında sağlıklı bir hesaplaşma yapılarak, TMSF'nin 
bilançosundaki varlıklan piyasa değerleri ile hesaplanarak Hazineye temlik edilmek ve kalan 
borçlar görev zaran olarak kaydedilmek suretiyle bu borçlar tasfiye edilmelidir. 

1.5.2.6 TMSF yeniden yapılandırılmalıdır 

Mevduat sigortasının genel olarak kendine yeterli bir sistem içinde yürütülmesi 
esasına göre yeniden yapılandınlması gerekmektedir. Öncelikle, mevduat güvencesi Avrupa 
Birliği standartlanna getirilmelidir. 

TMSF'nin BDDK tarafından yönetilmesinin önceki bölümlerde açıklandığı şekilde 
önemli sakıncalan bulunmaktadır. Fonun Hazine ya da başka bir kamu kuruluşu tarafından 
etkin bir şekilde yönetileceği kuşkuludur. Esas olan bankacılık kesiminin kendi risklerini 
yönetmesi olduğuna göre TMSF'nin yönetimi de kamunun etkisinden uzak bir şekilde 
Bankalar Birliğine bırakılmalıdır. 

TMSF yönetiminin devrinden önce, Hazineye olan borçlar tasfiye edilmeli ve mevduat 
güvencesi sınırlandınlmalıdır. 
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1.6 DIŞ TİCARET VE GÜMRÜKLE İLGİLİ HUSUSLAR 

1.6.1 Tespitler ve Öneriler 

Meclis Araştırma Komisyonunun yolsuzluk ve usulsüzlükler konusunda kamu kurum 
ve kuruluşlanndan bilgi ve belge talebine ilişkin olarak, Gümrük Müsteşarlığı'ndan alınan 
21.03.2003 günlü 2275 sayılı yazı eki verilere göre; 

Son beş yıllık dönemde (1998-2002 dönemi); 

1. İnceleme ve soruşturma onayı verilip raporu tamamlanmayan : 1.109 adet 

2. Rapora bağlananlardan idari ve adli yargı süreci devam eden : 2.007 adet 

3. Memur ilişkili raporlar : 244 adet 

Olarak işlem görmüştür. 

Yıllar itibariyle niteliklerine göre düzenlenen raporlar aşağıdaki tabloda 
görülmektedir; 

Rapor cinsi 

Fezleke 

Soruşturma Raporu 

Ön İnceleme 

TOPLAM 

1998 

14 
277 

-
291 

1999 

10 
361 

-
371 

2000 

3 
423 

13 

810 

2001 

3 
540 

11 
554 

2002 

1 
466 

18 
485 

2003 

-
108 

3 
111 

İncelemeye tabi tutulan raporlara dayalı istatistiki verilerden hareketle, Gümrük 
Müsteşarlığı'nm görev ve uygulama alanında yolsuzluk ve usulsüzlüklerin yoğun olduğu 
alanlar, usulsüzlüklere kaynaklık eden mevzuat ve uygulamaya ilişkin noktalar belirlenmeye 
çalışılmıştır. 

Bu bağlamda anılan Müsteşarlıkça yapılan yazışma sonucu gönderilen raporlara dayalı 
istatistiki verilere göre yaklaşık; 

-280.000.000.-ABD Dolan ve 10.000.000.000.000.-TL değerlerinde sigara-çay-iç yağı 
ve karkas et-porselen eşya-sağlık malzemesi ve sair eşya kaçakçılığının Serbest Bölgeler 
aracılığıyla yapıldığı; 

187 



- 300.000.000.-ABD Dolan ve 25.000.000.000.000.-TL değerinde muhtelif eşyanın, 
Dahilde İşleme Rejimi kapsamında sahte gümrük belgesi düzenlenmesi veya vergisiz olarak 
getirilen eşyanın yeniden ihraç edilmemesi yollarıyla kaçakçılığının yapıldığı; 

-1.000.000.000.-ABD Dolan ve 6.000.000.000.000.-TL değerinde eşyanın, KDV 
iadesi veya diğer teşviklerden yararlanmak amacıyla sahte gümrük beyannamesi 
düzenlenmesi veya eşya kıymetinin çok yüksek gösterilmesi gibi yöntemlerle Hayali İhracat 
kaçakçılığının yapıldığı; 

-2.000.000.000.-ABD Dolan ve 2.500.000.000.000.-TL değerinde petrol ürününün 
çeşitli yöntemlerle kaçakçılığının yapıldığı; 

-63.000.000.-ABD Dolan ve 8.500.000.000.000.-TL değerinde Tekel 2000, Marllboro 
gibi Sigara kaçakçılığının yapıldığı; 

-17.000.000..-ABD Dolan ve 34.000.000.000.000.-TL değerinde eşyanın daha az 
vergi ödemek kasdıyla, eşya cinsi farklı beyan edilerek veya düşük kıymet beyan edilerek 
muhtelif eşya ithal kaçakçılığının yapıldığı; 

-Aynca sahte mülkiyet belgeleri ile mali boyutu 2.768.283.581.963.-TL değerinde 
otomobil kaçakçılığının yapıldığı, 

Tespit edilerek, bu kaçakçılık olaylannın muhtelif raporlarla ilgili C. Başsavcılıklanna 
intikal ettirildiği anlaşılmıştır. 

1.6.1.1 Mutad Depo Kapsamında Türkiye 'ye Motorin Getirilmesi 

Akaryakıt ithalatlanna ilişkin istatistiklerin incelenmesinde; Hakkari, Van, İğdır, 
Şırnak, Ardahan, Artvin, Ağn illerinde mutad depo-taşıt üstü depolarla yapılan motorin 
ithalatının aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi toplam olarak 1998 yılında 2.000.000 ton, 1999 
yılında 1.299.532 ton, 2000 yılında 1.203.552 ton, 2001 yılında 1.133.830 ton ve 2002 yılında 
(17.7.2002 tarihine kadar) 131.624 ton olarak gerçekleştirildiği görülmüştür. 

ton 

İĞDIR 

ŞIRNAK 

AĞRI 

ARDAHAN 

HAKKARİ 

VAN 

ARTVİN 

1998 YILI 

600.000 

1.400.000 

-

-

-

-

-

1999 YILI 

234.532 

1.065.000 

-

-

-

-

-

2000 YILI 

193.850 

909.476 

47.531 

-

15.659 

27.910 

9.126 

2001 YILI 

164.522 

398.264 

15.174 

547.810 

7.595 

465 

-

2002 YILI 

119.776 

11.672 

-

-

-

-

176 
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TOPLAM 2.000.000 1.299.532 1.203.552 1.133.830 131.624 

Mutad depo kapsamında yapılan ithalat esas itibariyle, yurt dışına yük götüren 
araçların belirli standarda göre yaptırdıkları depolarında ticari mahiyet arzetmeyen miktarda 
akaryakıt getirebilmelerine ilişkindir. Hal böyle olmakla birlikte, körfez krizinden sonra 
1990'lı yılların başında Habur sınır kapısında ihraç eşyası taşıyan araçların dönüşlerinde 
sınırlı olarak yapılan bu uygulama, daha sonraları diğer bazı doğu sınır kapılan da uygulama 
kapsamına da alınarak kapsamı genişletilmiş ve giderek mutad depo yoluyla yapılan akaryakıt 
ithalatı, mutad olma niteliği dışına çıkarılarak ticari mahiyete, vergi kayıp ve suiistimallere 
yol açan bir uygulama alanı haline dönüşmüştür. 

Mutad depo uygulamasının yer aldığı Sınır Ticaretine İlişkin 23.12.1998 günlü 
98/12254 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında mutad depo kapsamında Şırnak İli Habur gümrük 
kapısında aylık 75.000 ton, İğdır İli Dilucu gümrük kapısından aylık 25.000 ton motorin 
ithalatına izin verilmesi ve buna ilişkin uygulama usul ve esaslarının belirlenmesi ve takibi 
konusunda Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın yetkili olduğu belirtilmiştir. Uygulamaya ilişkin 
Valiliklerce çıkarılan Yönergelerde, Başbakanlık Makamının 26.11.1996 tarih ve 22452 sayılı 
talimatına atfen kamyonlarda 4 ton Tırlarda 8 ton motorin getirilebileceğinin belirlendiği, bu 
suretle getirilen motorinden kamyonlarda 125.000.000.-TL, Tırlarda 250.000.000.-TL 
tutarında matrah üzerinden KDV tahsil edilmesinin öngörüldüğü; 

Daha sonra Sınır Ticaretinin Düzenlenmesini İlişkin 10.03.2000 tarihli 2000/364 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararında kamyonlarda 4 ton ve Tırlarda 8 ton olmak üzere, Dilucu gümrük 
kapısından Mutad depolarda yapılacak motorin ithalatının aylık 15.000 ton Habur gümrük 
kapısından yine aylık 75.000 ton olarak izin verildiği, taşıt üzerindeki depolarda ithal edilen 
bu motorinin Gümrük Vergisi, Akaryakıt Tüketim Vergisi ve Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu 
kesintisinden muaf olduğu, KDV'nin ise tamamının tahsil edilmesinin kararlaştırıldığı; 

Bilahare 17.07.2002 tarih ve 4517 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile petrol ürünleri 
ithalatının sınır ticareti kapsamından çıkanldığı; 

Anlaşılmıştır. 

Ticari bir mahiyete dönüşen Mutad depo kapsamında 1998-2002 (17.07.2002 tarihine 
kadar) tarihleri arasında yapılan toplam motorin ithalatı 5,7 Milyon tondur. KDV hariç diğer 
vergilerden muaf olarak bu suretle yurda sokulan motorin dolayısıyla devletin vergi kaybının 
yaklaşık olarak 5,7 Katrilyon TL tutannda bir rakama ulaştığı görülmektedir. 

Araştırma Komisyonunun talebi üzerine Gümrük Müsteşarlığı'nın 21.03.2003 günlü 
2275 sayılı ve 03.06.2003 günlü 5457 sayılı yazılan eki Müfettiş raporlarına ilişkin verilere 
göre; Samsun, Hopa, Mersin Serbest Bölge, Ataş Rafineri, Dörtyol, İskenderun, İsdemir, 
Türkgözü ve Gebze Petrokimya Gümrüklerinden yaklaşık 1.500.000.-(birbuçukmilyon) ton 
civannda motorin ve benzinin 07.07.1998-24.07.1999 tarihleri arasında Dilucu sınır 
kapısından Nahçivan'a transit edildiği, daha sonra Gümrük Müfettişlerince yapılan 
soruşturmalarda Romanya ve Bulgaristan'dan deniz yoluyla getirilen bu akaryakıtın, organize 
bir biçimde Gümrük Kanunun transit hükümleri çerçevesinde transit beyannameleri ile 
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Nahçivan'a gönderildiğinin beyan edildiği, yine İran ve Azerbeycan'dan getirilen akaryakıtın 
aynı yolla Gürbulak ve Türkgözü gümrüklerinden getirilen akaryakıtın Nahçivan'a sevk 
edildiği ancak akaryakıt taşıyan tankerlerin birçoğunun yurt dışına çıkarılmadığı, 
Müfettişlerin soruşturmaya başlaması üzerine bu transitin durduğu, konunun Müfettişler 
tarafından ilgili C. Savcılıklarına intikal ettirildiği, çıkarılan araçların ise, daha sonra yukarıda 
belirtilen Bakanlar Kurulu Karan kapsamında Mutad depo yolu ile tekrar Türkiye'ye 
sokulduğunun aşikar olduğu, bu şekilde transit ve sair yollarla kaçakçılığa konu olan 
akaryakıtla ilgili bir kısım soruşturmaların ise, halen devam ettiği gözlemlenmiştir. 

Mutad depo yoluyla motorin ithalatına izin verilmesi ile başlayan ve amaçlan dışına 
çıkarak kaçakçılığa, rüşvet ve çeşitli yolsuzluklara zemin oluşturan bu uygulamanın; kayıt dışı 
ekonomiyi de artırdığı, devletin yaklaşık 5,7 Katrilyon TL vergi kaybına yol açtığı, izin 
verilen illerin ekonomisine doğru dürüst bir katkı sağlamadığı, mevzuat boşluklanndan 
yararlanarak kaçakçılığı organize eden çıkar çevrelerinin nemalandığı bu sistemin, yöresel 
ihtiyaçlar ve taleplere dayandmldığı, oysa bu parasal büyüklüğün yatınma dönüştürülmesi 
halinde, doğu ve güneydoğunun kalkınmasında önemli ve kalıcı bir yapısal dönüşümün 
gerçekleştirilebileceğinin, aşikar olduğu anlaşılmaktadır. 

1.6.1.2 Türkiye'ye Getirilen Otomobillere İlişkin Usulsüzlükler 

A -TÜRKİYE'YE GEÇİCİ OLARAK GİREN TAŞITLAR 

Turistik kolaylıklardan istifade ile Türkiye'ye geçici olarak getirilen taşıtların daha 
sonra yurtdışına çıkanlmaması şeklindeki usulsüzlüğün yoğun olarak 01.10.1990 sonrasında 
yapılmaya başladığı anlaşılmaktadır. 

Bu tarihe kadar, mülga 1615 sayılı Gümrük Kanunu'nun 12. maddesine göre Triptik 
belgesine kayden Türkiye'ye geçici giriş ve çıkışlanna izin verilen özel karayolu taşıtlan ile 
ilgili kayıt ve takip uygulaması değiştirilerek, 14.09.1990 tarihli 1990/630 sayılı Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı Makam Onayı ile söz konusu taşıtlar, gümrük kapılannda düzenlenen "Taşıt 
Giriş Çıkış Formu" kayıtlan üzerinden takip edilmeye başlanmıştır. 

Araç takip uygulamasında sözü edilen değişikliğin gerekçesi olarak, Triptik belgesinin 
dağıtımını sağlayan kefil kuruluşa (Türkiye Turing Otomobil Kurumu) Triptik ücreti ödenmesi 
(70 DM) olduğu, böylece anılan kanunun 12. maddesinin l/a fıkrasına göre triptik belgesi 
olmadığında, mülkiyet belgesi ibrazı ile pasaporta kayden işlem yaptıran yabancı uyruklu 
yolcularla, Türk yolcular arasında eşitlik ve adalet sağlanmasına yönelik kanunun ruhuna uygun 
bir tatbikata geçildiği ileri sürülmüştür. 

Bahse konu Taşıt Formu uygulaması ile Türkiye'ye giriş-çıkış yapan Türk ve yabancı 
uyruklu turistlere ait taşıtlann süresi içinde yurtdışı edilip edilmediklerinin kontrolü ile yurtdışı 
edilmeyen araçlann sahipleri hakkında Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun hükümleri 
ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki mevzuat gereğince kovuşturma yapılabilmesini 
teminen, Taşıt Giriş Çıkış Formlanndaki bilgilerin, giriş çıkış yapılan gümrüklerde bilgisayar 
bulunması halinde bilgisayara yüklenmesi, bilgisayar bulunmaması halinde de mezkur 
formlann Gümrükler Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Merkezine gönderilmesi suretiyle yükleme 
ve takip işlemlerinin Gümrükler Genel Müdürlüğünce yürütülmesi öngörülmüştür. 

Triptikle takip uygulamasında taşıtın süresi içinde yurtdışına çıkmadığının anlaşılması 
halinde, vergi ve resimlerinin kefil kuruluştan tahsili mümkün iken, taşıt formu uygulamasına 
geçilmesiyle bu imkan ortadan kalkmıştır. 
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1995 yılına gelindiğinde, kaydı açık kalan araç sayısının çok büyük boyutlara ulaştığı 
görülünce, konu incelemeye intikal etmiştir. Bu tarihten sonra Gümrük Müfettişleri, Genel 
Müdürlük Kontrolörleri, Başbakanlık Müfettişleri koordinatörlüğünde Gümrük Müfettişleri ile 
Mülkiye Müfettişinden oluşan komisyon marifetiyle inceleme ve soruşturmalar yapılmıştır. 

Bu meyanda, Gümrük Müfettişlerinin 22.12.1995 günlü 4 sayılı raporunda özetle;. 

Türkiye'ye geçici giren taşıtların kayıt ve takibinin taşıt giriş-çıkış formlarıyla yapılması 
uygulamasına dönemin Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan KAHVECİ'nin "pasaporta kayden 
turistik kolaylıklardan istifade ile araç getirmeyi başka bir sisteme bağlama" konusundaki 
talimatı üzerine yapılan çalışmalar sonucu Bakanlık Makamı'nın 14.9.1990 günlü 1990/630 
sayılı onayı ile 10.10.1990 tarihinde başlanıldığı, yükleme ve takip görevi için gereken makine 
ve personel donanımına sahip olmaksızın ve bunun doğuracağı sonuçlar düşünülmeksizin yeni 
uygulamaya geçildiği, Taşıt Formlarının gerekli karşılaştırma yapılmadan arşivlendiği, 
Türkiye'ye girip kaydı açık kalan araç sayısının 1990-1994 tarihleri arasında 42.083 olduğu, 
çıkmamış araçların belirlenmesinde plaka ve şasi numarası bazında karşılaştırma yapılarak çıkış 
formu olmayan ve çıkmadığı varsayılan yaklaşık 8 bin aracın daha sonra giriş ve çıkışına 
rastlandığı, söz konusu araçların önceki çıkışlarının daha sonraki giriş tarihleri esas alınarak 
yapıldığı, 14 bin kadar taşıtın çıkışının ise ilgililerin Türkiye'ye gelişlerinde pasaportlannda 
bulunan "taşıtını götürmüştür" şeklinde muayene memuru kaşesine göre gerçekleştirildiği, çıkış 
yaptığı halde çıkış sırasında pasaportunda kaydı silinmemiş olan taşıt sahiplerinin 
Konsolosluklar kanalıyla müracaatı sonucu çıkış kayıtlarının bu müracaatlara istinaden 
kapatıldığı, sistemdeki aksaklıklar nedeniyle kaydı açık kalan araçlara ilişkin rakamlann da 
kesin olmadığı belirtilmiş; çıkmadığı anlaşılan araçlann motor ve şasi numaralannın Emniyet 
Genel Müdürlüğü Trafik Tescil dosyalanndan taranarak sahte belgelerle trafiğe tescillerinin 
yapılıp yapılmadıklannın araştınlması, trafik kontrol ve fenni muayeneleri sırasında gerekli 
kontrollerin yapılması, Emniyet, Jandarma ve Gümrük Muhafaza Birimlerince müştereken 
kurulacak ekiplerle tüm oto galerileri-garaj ve park yerlerinde yabancı araçlann belgelerinin 
kontrollerinin yapılması; şeklinde önerilere yer verildiği, gözlemlenmiştir. 

Yine bu hususta, Gümrük Müfettişleri tarafından yapılan inceleme ve soruşturma 
sonucunda düzenlenen 02.05.1997 tarihli 7 sayılı rapora istinaden, 1992 yılından itibaren 4 yılı 
aşkın bir süre Gümrükler Genel Müdürlüğü görevini yürüten ve sorumlu personele ilişkin 
bilgileri Müfettişlere iletmekten kaçındığı anlaşılan Ramazan ULUDAĞ hakkında önerilen 
Aylıktan Kesme cezasının uygulandığı halde, göreve gelmesi akabinde Devlet Bakanı Rıfat 
SERDAROĞLU tarafından hukuka aykın şekilde adı geçenin bu cezasının kaldınlarak 1997 
yılında Gümrük Müsteşarlığına, 2000 yılında da Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 
Üyeliğine atandığı, anlaşılmıştır. 

Öte yandan turistik kolaylıklar kapsamında yurda giriş yaptığına dair gümrüklerde kaydı 
bulunan, ancak çıkış kayıtlannın açık olduğu iddia edilen 59.251 araçla ilgili işlemlerin 
incelenmesi, tespit ve takip konusunda yeterli önlemleri almayanlann sorumluluklannm tespiti 
ile gerekirse soruşturulmasına ilişkin olarak Başbakanlık, Mülkiye ve Gümrük müfettişleri 
tarafından yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 03.01.2003 tarih ve 20/003-113 sayılı 
Raporda; Türkiye'ye geçici giren taşıtlann kayıt ve takibinin taşıt giriş-çıkış formlanyla 
yapılması uygulamasına, gerekli hazırlıklar ve altyapı çalışmalan yapılmadan, çıkması 
muhtemel sorunlar öngörülmeden hazırlıksız ani bir kararla başlanılmış olduğu, Taşıt Giriş 
Çıkış Formuyla yürütülen taşıt takip sisteminde uygulama başlangıcından itibaren aksaklıklar 
bulunduğunun belirtildiği, daha önce yapılan inceleme ve soruşturmalara ilişkin tespit ve 
görüşlere yer verildiği, Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Edirne Gümrükleri Başmüdürlüğü 
verilerine göre taşıt giriş-çıkış formu ile Türkiye'ye girip çıkmamış gözüken araç sayılannın; 
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1990-1994 yıllan arasında 40.628, 1995 yılında 2.886, 1996 yılında 3.525, 1997 yılında 3.488, 
1998 yılında 3.692 ve 07.6.1999 itibari ile 4.728 adet olmak üzere, toplam 58.947 araç olduğu, 
1990-1999 yıllan arasındaki dönemde ülkeye giriş yapıp kaydı açık kalan bir kısım araçlann 
daha sonra bedelsiz ithalat kararlanna istinaden kati olarak ithal edildikleri, ancak bu suretle 
kati olarak ithal edilen kesin araç sayısının belli olmadığı; 

Sorunun tespit ve çözümünde, zamanın ilgili bakanlannm da dahil olduğu karşılaşılan 
direnç ve olumsuz tavırlarla artan sorunlar yumağı haline dönüşerek bireysel sorumluluk dahi 
aranılmaya tevessül edilemeyecek değerlendirmeleri içeren bir boyuta dönüşmüş olduğu; 
dönemin Gümrük Müsteşarlan ve Gümrükler Genel Müdürlerinin konunun çözümünde ve 
birikmelerin giderilmesinde daha sorumlu, pozitif, aktif eylem ve tavırlar, göstererek katkı 
sağlamış olmalan halinde, sahip olduklan sorumluluk ve yetkileri içinde problemlerin izale 
edilebilecek bir husus olduğu; 

Temelde konunun çözümsüzlüğe sürüklenmesinde işlemden menfaat temini, devlete 
bilinçli olarak zarar verme, başkalanna kazanç sağlama gibi suç teşkil eden unsurlara 
rastlanılmadığı, sorunun yönetim anlayışından kaynaklandığı, uygulamaya bakış açısındaki 
yanlış ve farklı yaklaşımlann esas faktör olduğunun anlaşıldığı, yetkililerin eylem ve 
tutumlannın cezai sorumluluk bağlamında değerlendirilmesine yer bulunmadığı ifade edilerek, 
bir kısım çözüm önerilerine yer verildiği, bu bağlamda; mevcut takip sisteminden vazgeçilerek 
AB ülkelerinde de uygulanan CPD karnesi ile takip uygulamasına geçilmesi ve görevli merkez 
birimin Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmesi, yabancı araçlann motor ve 
şasi numaralannın sorgulamalanna ilişkin muayene ve kontrollerde Emniyet Genel Müdürlüğü 
ve Karayollan Genel Müdürlüğü ile işbirliğine gidilmesi; 

Şeklinde önerilerde bulunulduğu anlaşılmıştır. 

Araştırma Komisyonunun Gümrük Müsteşarlığı'na muhatap geçici giren taşıtlarla ilgili 
21.4.2003 tarih ve 10/9-250 sayılı yazısına cevaben alınan 29.4.2003 tarih ve 10609 sayılı 
yazıda; çıkmayan taşıt sayısının 1999 yılında 1841, 2000 yılında 1620, 2001 yılında 4184 
olmak üzere 7645 olarak gerçekleşmekle birlikte, giren taşıtlann yurt içinde kalma süresi 6 ay 
olduğundan 2002 yılında çıkış yapmayan taşıtlann halen çıkma olasılığı bulunduğu, Müfettiş 
önerileri doğrultusunda yurtdışından Türkiye'ye geçici girecek yabancı plakalı taşıtlara geçici 
ithal izni verilmesine ilişkin hizmetin Türkiye Turing Otomobil Kurumu sorumluluğunda 
yerine getirilmesinin anılan kurumdan istenildiği, fakat bunun mümkün olmadığının 
bildirildiği, Devlet Bakanlığı Makamından alınan 10.01.2002 günlü 2002/2 sayılı onayla CPD 
uygulaması yerine, mevcut uygulamanın sürdürülmesi, Müsteşarlık merkez ve taşra örgütü 
çabalanyla bulunamayan taşıtlann güvenlik birimlerince bulunarak gümrük idarelerine teslimi 
için kayıp taşıtlann içişleri Bakanlığı'na dönemsel olarak bildirilmesinin uygun bulunduğu; 

Aynca taşıt giriş-çıkış formuyla çıkmadığı belirlenen taşıtlar listesinin periyodik olarak 
taşıt takip sisteminin merkezi konumundaki Edirne Gümrükleri Başmüdürlüğü'nce Gümrükler 
Genel Müdürlüğü'ne bildirildiği, bu listelerin incelenmesinde mükener ve deneme kayıtlan, 
yanlış veri girişleri ile veri transferi eksikliğinin çıkmayan taşıt sayısını artırdığı, bunlann 
giderilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar sonucu çıkmayan taşıt sayılannda düşüş sağlandığı, 
son verilere göre çıkmadığı belirlenen taşıtlann hileli yollarla trafiğe tescilinin önlenmesi ve 
yakalanması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ile Gümrükler 
Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne bildirimde bulunulduğu, yakalanan taşıtlann gümrük 
idarelerine teslim edilmekte olduğu ve ilgililer hakkında yasal işleme başvurulduğu, 
belirtilmiştir. 
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Konuya ilişkin olarak bu güne kadar yapılan inceleme ve soruşturmalar ile yazışmalar 
sonucuna göre, turistik kolaylıklardan yararlanılarak Türkiye'ye geçici olarak getirilen özel 
karayolu taşıtlarının takip sisteminde vergi ve resimlerin tahsiline olanak sağlayan kefalete 
dayalı triptik uygulamasının ihtiyari bırakılarak, bir anlamda bu sistemden vazgeçilmesi 
sonucunu doğuracak şekilde 10.10.1990 tarihinde taşıt giriş-çıkış formu uygulamasına 
geçilmesi ile gerekli alt yapı, personel, donanım ve sair hazırlıklar yapılmaksızın araç 
girişlerine izin verilmeye başlanmasından sonra, 1995 yılında sistemin işlemediğinin 
görüldüğü, denetim elemanlarınca yapılan incelemelerde taşıt giriş-çıkış formlarına kaydı 
gereken bir kısım bilgilerin eksik olduğu, karşılaştırma işleminin sağlıklı yapılamadığının 
belirlendiği, çıkmadığı tespit edilenlerin de listeler halinde zaman zaman emniyet birimlerine 
bildirildiği, bir kısmının yakalanarak gümrük idarelerine teslim edildiği, birçoğunun ise 
akıbetinin meçhul kaldığı, kaydı açık kalan, bir başka ifadeyle yurt dışına çıkıp çıkmadığı tespit 
edilemeyen araç sayısının 1990-1994 tarihleri arasında 40.628, 1995-2001 yıllan arasında 
21.236 olmak üzere toplam 61.864 olduğu, anlaşılmaktadır. 

Taşıt giriş-çıkış formuyla yapılan takip uygulamasında belirtilen aksaklıklar dolayısıyla, 
kaydı açık kalan araçlann bir kısmının yurt dışına çıkanldığı halde kayıtlannm kapatılmamış 
olduğu, bir kısmının ise sahte belgelerle trafiğe tescil edildiğinin muhtemel olduğu 
düşünülmektedir. Karayollan Trafik Yönetmeliği'nin değişik 38. maddesine göre tescile esas 
belgelerin nakil halinde yeni tescil edilecek yere gönderilmeyerek imha edilmesi, sahte belgeyle 
trafiğe tescil edilme ihtimalini kuvvetlendirdiği gibi araştırma yapılmasını da fevkalade 
güçleştirmektedir. 

İstatistiki verilere göre kaydı açık kalan, bir başka deyişle akıbeti meçhul bulunan ve 
çoğunluğu Almanya menşeli olan bu araçlann ortalama birim kıymetinin 20.000 Euro olduğu 
kabul edildiğinde, toplam kıymetinin 1.237.280.000.-Euro tutanna ulaştığı, bir araca ilişkin 
ithal vergilerinin, kıymetinin %40'ı civannda olduğu hesabıyla ve tamamının Türkiye'den 
çıkanlmadığı varsayımıyla toplam vergi kaybının yaklaşık 494.912.000.-Euro olduğu, 
sonucuna vanlmaktadır. 

Sonuç olarak; 

1 - Kayıtlara göre yurt dışına çıkmamış gözüken bu araçlarla ilgili olarak Gümrük 
Müsteşarlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında oluşturulacak bir komisyon marifetiyle, 
kayıtlarda yer alan araç bilgilerinden yola çıkılarak, trafiğe kayıtlı tüm yabancı marka araç 
kayıtlan, teknik imkanlar da kullanılarak, taranmak suretiyle gerekli tespitlerin ivedilikle 
tamamlanıp, gereğine tevessül edilmesinin; 

2 - Geçici giriş yapan araçlara ilişkin mevcut taşıt giriş-çıkış formu ile yürütülen 
uygulama yerine, kefalet esasına dayalı AB ülkelerinde de uygulanan CPD (Carnet De Passages 
En Doan) sistemine geçilmesinin; 

3 - Kefalete dayalı takip sistemine geçilse bile, sahte tescillerin önlenmesine yönelik 
olmak üzere, özellikle yabancı araçlarda tescile esas belgelerin kayıt ve muhafazasını 
sağlayacak şekilde Karayollan Trafik Yönetmeliği'nde gerekli değişikliğin yapılmasının; 

Uygun ve gerekli bulunduğu düşünülmektedir. 

B - BEDELSİZ OTOMOBİL İTHALATI 
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Bedelsiz otomobil ithalatı, yurtdışına döviz transferi yapılmaksızın, Kanun ve 
Kararnamelerle belli şartlan taşıyan kişilerin (yurtdışında belli bir süre ikametten sonra kesin 
dönüş yapılması, evlilik, yurtdışında miras yoluyla otomobil iktisap edilmesi gibi) gayri ticari 
nitelikte otomobil ithal etmelerine imkan sağlayan bir hak olmakla birlikte, yapılan yanlış 
düzenlemeler, mevzuat boşlukları ve hakkın kötüye kullanılması sonucu, ticari bir mahiyete 
dönüşerek, usulsüzlüklerin yoğun olarak görüldüğü bir alan haline gelmiştir. 

Öyle ki, çeşitli galeri ve otomobil ithalatçılarının örgütlediği organizasyonlarla, bazen 
hak sahipleri kullanılarak, bazen sahte belgelerle önemli miktarlarda lüks otomobil sözde gayri 
ticari yolla, çok düşük vergiler ödenerek Türkiye'ye ithal edilmiştir. 

Yapılan mevzuat düzenlemelerinin buna zemin oluşturduğunu vurgulamak gerekir. 

Kullanılmış otomobil ithalatı İthalat Rejim Kararlan ile mümkün olmadığı halde, 
bedelsiz ithalat yolu ile kural olarak model yılı itibariyle en çok üç yaşındaki otomobillerin 
ithaline izin verilmektedir. Ancak, bedelsiz ithalata ilişkin Kararlarda istisnai düzenlemeler 
sayesinde üç yaşından eski çok sayıda otomobilin ithaline olanak sağlanmıştır. 

01.01.1996 tarihinden itibaren Avrupa Topluluğu ile gerçekleştirilen Gümrük Birliği 
antlaşmalan çerçevesinde, şahsi eşya niteliğindeki otomobillerin ithalatında yaş sının 
kaldınlmış, ancak çok yaygın olarak 10 yaş üstündeki otomobillerin bu kapsamda ithal 
edilmesinin Türk otomotiv sektörünü olumsuz etkileyeceği düşüncesiyle 1997/9327 sayılı 
Bakanlar Kurulu Karan ile 3 yaş sının getirilmiştir. 

21.11.1997 tarih ve 23177 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 97/10206 sayılı Bakanlar 
Kurulu Karan ile bedelsiz ithal edilecek otomobillerde kayıt ve model yılı dahil 3 yıldan eski 
olmama şartı getirilmiş olmakla birlikte, geçici maddede 6 aylık süre zarfında, "3 yıldan eski 
olmama şartı " ve "yurtdışında bulunduklan ülkede adlanna kayıtlı olma şartı" aranmaksızın 
gayri ticari bedelsiz ithalattan istifade imkanı tanınmıştır. 

Bu sürenin bitiminde ise, bu defa 1998/11050 sayılı Bakanlar Kurulu Karannın 
(21.5.1998 t. 23348 s. R.G.) geçici 4. maddesi ile 3 yaşından büyük araçlann ithali için 
31.12.2000 tarihine kadar yeniden süre uzatımına gidilmiştir. 

Bu sırada; 04.02.2000 tarihinde yürürlüğe giren 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 167. 
maddesinin 5/a bendi ile yurtdışından Gümrük Vergisinden istisna tutularak getirilecek araçlar 
konusunda yeni bir düzenleme yapılmış ve 3 yaşından büyük olmayan motorlu araçlann, diğer 
koşullan da taşımalan halinde, Gümrük Vergilerinden muaf olarak ithallerine izin verilmiş, 
maddenin son fıkrası ile de belirleme hususunda Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu 
belirtilmiştir. 

Bakanlar Kurulu, Kanunun verdiği yetkiye dayanarak çıkarttığı 05.02.2000 tarih ve 
2000/53 sayılı Karannda, 3 yaşından büyük araçlann ithali ile ilgili bir düzenleme yapmadığı 
ve bu hususta Gümrük Müsteşarlığına bir yetki vermediği gibi, 129. madde ile daha önce 
yürürlüğe konulan 1997/9237, 1997/10206 ve 1998/11050 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlannı 
da yürürlükten kaldırmıştır. 

Ancak bu arada; Gümrük Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Bedelsiz İthalat Seri No: 1 
sayılı Gümrük Genel Tebliğinin geçici 2. maddesi ile yeniden ve hukuksal dayanaktan yoksun 
olarak, 21.11.1997 tarihine kadar edinilen 3 yaşından büyük motorlu kara nakil vasıtalannın, 
31.12.2000 tarihine kadar bedelsiz ithal edilmelerine olanak sağlanmıştır. 
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Sözü edilen Kararlar ve Tebliğle yapılan düzenlemelere istinaden, başlangıçta 6 ay 
olarak belirlenen geçici uygulama, 2,5 yıl daha uzatılmış; bu süre zarfında özellikle Almanya 
menşeli çok sayıda eski model lüks otomobil sahte mülkiyet belgeleri ile usulsüz şekilde ithal 
edilmiştir. 

Gümrük Müfettişlerince yapılan soruşturmalarda, Bağımsız Devletler Topluluğu'na 
bağlı ülkelerden Türkiye'ye öğrenim yapmak üzere gelen öğrencilere, Türk vatandaşları ile 
muvazaalı evlilikler yaptırılarak, yurtdışındaki Türk vatandaşları adına sahte mülkiyet belgeleri 
düzenlenerek çok sayıda usulsüz ithalat yaptırıldığı anlaşılmaktadır. 

10 yaşından eski otomobil ithalatlarında KDV oranının %1 olarak uygulanması, 
Gümrük Birliğine dahil ülkelerden getirilen otomobillerde Gümrük Vergisi alınmaması ve 3 
yaşından büyük otomobil ithalatlarına istisnai düzenlemelerle olanak sağlanması, usulsüz 
ithalatlan adeta özendirmiştir. 

Gümrük müfettişleri tarafından bu konuda düzenlenen 17.7.2002 günlü 2/5/1 sayılı 
rapora göre, belirtilen dönemde yapılan bedelsiz otomobil ithalatlan 1998 yılında 5.890, 1999 
yılında 5.630 ve 2000 yılında 4.210 adet olmak üzere, toplam 15.730 adettir. 

Yapılan soruşturmalar kapsamında, sahte belgelerle usulsüz ithal edildikleri tespit 
edilen otomobillerin zapt ve müsadereleri ile usulsüz ithalatlan yapan kişiler hakkında 1918 
sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uyannca 
ilgili C.Savcılıklanna suç duyurusunda bulunulduğu ve binlerce araçla ilgili soruşturmanın da 
halen devam ettiği anlaşılmaktadır. 

Bu meyanda, Gümrük müfettişleri ile kontrolörler tarafından düzenlenen muhtelif sayı 
ve tarihli soruşturma raporlannda, sahte mülkiyet belgeleri ile bedelsiz ithal edildikleri tespit 
edilen toplam 779 otomobil ile usulsüz ithalatlan yapan kişiler hakkında ilgili C.Savcılıklanna 
suç duyurusunda bulunulduğu gözlemlenmiştir. 

Sadece otomobil konusunda yürütülen soruşturmalar, denetim mekanizmasını tıkayacak 
kapsam ve büyüklüktedir. 

Vurgulanması gereken bir önemli nokta da, usulsüzlükleri özendiren istisnai 
düzenlemelerin hangi kamu yaran için yapıldığı, muhtemel gelişmelerin, sakıncalann neden 
öngörülmediğidir. 

Öte yandan, Gümrük Müsteşarlığı'nca hazırlanan Bazı Şahsi Mahiyette Eşyanın 
Bedelsiz İthaline İlişkin Seri 1 Nolu Tebliğin geçici 2. maddesinde, "21.11.1997 tarihine kadar 
iktisap edilen motorlu kara nakil vasıtalannın 31.12.2000 tarihine kadar fiili ithalinin 
gerçekleştirilebileceği" şeklinde süre uzatılmasına ilişkin düzenlemenin dayanaksız olarak 
yapıldığı, bir diğer ifade ile Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılması gereken düzenlemenin, 
Gümrük Müsteşarlığı'nca Tebliğe geçici madde ilavesi ile yapıldığı; 

Gümrük Müfettişlerince yapılan soruşturmalara göre, sözü edilen geçici madde 
kapsamında gerçekleştirilen bedelsiz ithalatlar dolayısıyla, üçüncü ülkelerden getirilen 
taşıtlarla ilgili olarak yaklaşık 500 milyar TL vergi tahsil edilmediği, araç bedellerinden dolayı 
15 milyon Dolar bir döviz kaybı olduğu; buna sebebiyet veren dönemin Gümrük Müsteşan ile 
Gümrükler Genel Müdürü haklannda suç duyurusunda bulunulduğu; 

Müfettişlerin bu raporu çerçevesinde dayanaksız Tebliğ hazırlanması ile ilgili olarak, 
dönemin Gümrük Müsteşan hakkında görevde yetkiyi kötüye kullandığı gerekçesiyle Yargıtay 
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C. Başsavcılığınca hazırlanan 10.04.2003 günlü Hz. 2002/305, Esas 203/6 sayılı İddianame ile 
yargılanmasına başlandığı; 

Anlaşılmıştır. 

Sonuç olarak; 

Bedelsiz otomobil ithalatına ilişkin yukarıda belirtilen Karar ve Tebliğlerin çok çeşitli 
olumsuzluklara kaynaklık ettiği, yolsuzluk ve usulsüzlükleri adeta özendirdiği, döviz ve vergi 
kayıplarına yol açtığı, konuyla ilgili yapılan soruşturmaların halen devam ettiği, kimi 
bürokratlarla ilgili suç duyurulan yapıldığı, yukarıda belirtilen Yargıtay C. Başsavcılığı 
İddianamesiyle başlayan yargılama süreci ile konuya ilişkin diğer yargı mercilerinin, 
yargılama sonucu verilecek kararlar ışığında, siyasi sorumlularla ilgili boyutunun aynca 
değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

1.6.1.3 Serbest Bölgeler 

Serbest Bölgelerle bağlantılı usulsüzlüklere ilişkin ortak unsurlara bakıldığında; vergi 
oranı ve/veya değeri yüksek yada kaçakçılığa elverişli bir kısım eşyanın buradaki kayıt 
sistemi, işleyiş ve yapılanma nedeniyle kaçakçılığa konu olduğu gözlenmektedir. 

Güncel bir örnek olarak, Neşter Operasyonu adıyla Ankara DGM C. Başsavcılığınca 
yürütülen operasyon kapsamında, bilirkişi olarak görevli Gümrük Başmüfettişliği 
saptamalanna göre, tıbbi malzeme ithalatlannda fatura manipülasyonlan ile değeri %100'ün 
üzerinde artınlmak suretiyle Türkiye'ye ithal edildikten sonra, fahiş fiyatlarla kamu 
hastanelerine satılarak, sadece kardiyoloji malzemelerinde Devletin 250.000.000.-ABD Dolan 
zarara uğratıldığı tespit edilmiştir. 

Yapılan inceleme ve soruşturaıalara göre, serbest bölgelerin katma değer yaratan 
faaliyetlerden ziyade, fatura manipülasyonlannın yapıldığı ve göreli olarak kaçakçılığa 
elverişli birer depo olarak kullanıldığı gözlemlenmektedir. 

Serbest Bölgelerde meydana gelen yolsuzluk ve usulsüzlüklere ilişkin incelemeye 
alınan olaylann genellikle 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunun 6 ve 8. maddelerinin 
sağladığı imkanlann kötüye kullanılmasından kaynaklandığı gözlemlenmektedir. Anılan 
kanunun 6. maddesi uyannca serbest bölgelerde vergi, resim, harç ve kambiyo 
mükellefiyetlerine dair mevzuat hükümleri uygulanmamaktadır. Aynca Türkiye'deki tam ve 
dar mükellef tüzel kişilerin serbest bölgelerdeki faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri kazanç ve 
iratlar, Türkiye'nin diğer yerlerine getirildiğinin kambiyo mevzuatına göre tevsiki halinde de 
gelir ve kurumlar vergisinden muaftır. Bu hükümlerin uygulanmaması nedeniyle, 
Türkiye'deki yerleşik firmalann serbest bölgelerde faaliyet ruhsatı alarak şube açmalan söz 
konusudur. Bu sayede kullanıcılar yurt dışından aldıklan mallan Türkiye'ye getirirken veya 
Türkiye'den ihraç edecekleri malı diğer ülkelere götürürlerken serbest bölgelerden 
yararlanmaktadır. Serbest bölge içinde kıymet, fiyat, menşei incelemesi yapılmadığından, yurt 
dışından buralara gelen mallar fatura manipülasyonlan ile düşük kıymetlerle Türkiye ve 
üçüncü ülkelere gönderilmektedir. 

Kanunun 6. maddesi uyannca serbest bölgelerde gümrük mükellefiyetlerine dair 
mevzuat hükümleri uygulanmamaktadır. Gümrük idaresinin denetimi bölgelenin sınırlannı 
denetlemek şeklindedir. Aynca, yaptınmlar konusunda serbest bölgeler mevzuatından 
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kaynaklanan yetersizlikler bulunmaktadır. Örneğin, serbest bölge içindeki eşyadan nedeni 
açıklanmayan eksiklik bulunması halinde adli yönden cezai yaptırım uygulanamamaktadır. 

Sonuç olarak; 

Serbest bölgeler konusunda bölge içi denetim, bölgede gümrük rejimlerinin 
uygulanması hususlarında, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunun AB mevzuatı ile 
uyumlaştınlan 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile çelişen hükümlerinin yeniden düzenlenmesi ile 
serbest bölgelerin, AB ülkelerinde olduğu gibi gümrük teşkilatının kontrol ve sorumluğu 
altına alınmasının; uygun olacağı düşünülmektedir. 

1.6.1.4 Dahilde İşleme 

İthalat, ihracat ve diğer kaçakçılıkların odaklandığı bir diğer uygulama alanının 
Dahilde İşleme sistemi olduğu anlaşılmaktadır. 

95/7615 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Karan ile (31.12.1995 tarihli 22510 sayılı Resmi 
Gazete) uygulamaya konulan ve daha sonra çeşitli karar ve tebliğlerle değişikliğe uğrayan bu 
sistemde, üretiminde ithal girdi kullanılan mamullerin ihracı, ihracat sayılan satış ve teslimler 
ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin belirlenmesi ve bu husustaki tedbirlerin 
düzenlenmesi amaçlanmıştır. 

Sistemin işleyişi, ithal edilen veya yurt içinden fiyat avantajları ile sağlanan girdilerin 
ihraç eşyasının bünyesinde kullanılarak ihraç edilmesi esasına dayanmaktadır. 

Ancak; uygulama ve kontrol mekanizmalarındaki zafiyetler ve koordinasyonsuzluk, 
uygulamanın yoğun biçimde devletin zarar uğratıldığı bir sisteme dönüşmesine neden 
olmuştur. 

AB ülkelerinde de ekonomik etkili bir gümrük rejimi olarak uygulanan bu sistemin, bu 
ülkelerin ihracatındaki payı %05 - 06 düzeyinde iken, Türkiye'de %50 düzeyine ulaşmıştır. 
Dahilde işleme taahhütlerinin genel ihracata oranı ise 1997 yılında %52,6, 1998 yılında %51, 
1999 yılında %46'dır. 

İnceleme ve soruşturmalardan ortaya çıkan saptamalara göre, dahilde işleme yoluyla 
vergi ödemeden ithal edilen veya yurt içinden piyasa fiyatlarının çok altında (üçte bir veya 
dörtte bir fiyat avantajıyla) kamu kuruluşlarından sağlanan girdilerin, iç piyasada satılıp daha 
sonra ihraç edilmiş gibi gösterilmesi durumunda; ithal vergilerinin ödenmemesi, fiyat 
avantajı, KDV iadesi ve düşük faizli kredi kullanılması gibi haksız kazançlar sağlanması söz 
konusu olmaktadır. 

AB ülkelerinde, gümrük idaresinde başlayıp yine gümrük idaresinde tamamlanan 
dahilde işleme uygulaması, AB mevzuatına uyum sürecinde hazırlanan 4458 sayılı Gümrük 
Kanunu'nda düzenlenen bir gümrük rejimi olmasına karşılık, uygulama Bakanlar Kurulu 
Kararlan ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Tebliğleri çerçevesinde yürütülmektedir. 

Uygulamaya bakıldığında, dahilde işleme izin belgesi Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca 
verilirken, belge kapsamında yapılan ithalat-ihracat işlemleri gümrük idaresinde 
gerçekleştirilmekte, daha sonra şartlı muafiyet işleminin bir aşaması olan taahhüt kapatılması 
işlemleri ise, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri'nce yapılmaktadır. Yapılan soruşturma 
sonuçlanna göre, farklı birim ve süreçlerde yapılan bu işlemlere bağlı olarak, ihracat yapılmış 
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gibi sahte gümrük beyannameleri düzenlenmesi, gerçek değerlerinin çok üstünde fiktif 
ihracatlar ve sahte teyitlerle taahhüt kapatılması suretiyle milyonlarca dolarlık Hazine kaybına 
sebebiyet verildiği anlaşılmaktadır. 

Uygulanan mevcut sistemde, belge verilmesinden başlayarak, ithal edilen veya yurt 
içinden sağlanan girdilerin ne kadarının ihraç eşyasının bünyesinde kullanıldığının, yada 
kullanılıp kullanılmadığının sağlıklı olarak saptanması mümkün bulunmamaktadır. 

Öte yandan belge kapsamında yapılan ithalatların Dahilde İşleme mevzuatı gereği 
özendirici, farklı uygulamaya tabi olması; örneğin, normal ithalatta standardizasyona veya 
izne tabi bir eşyamn DİİB kapsamında ithal edilmesi durumunda bu koşulların aranılmaması, 
taahhüt kapatma işleminin ihracatı yapan kurum dışında gerçekleştirilmesi, usulsüzlüklere 
kaynaklık eden unsurlar olarak görülmektedir. Konu ile ilgili soruşturmalardan çıkan sonuçlar 
hayali ihracatın da bu alana kaydığını göstermektedir. 

Sonuç olarak; 

İhracatın yaklaşık %50'lik kısmının Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapıldığı ve 
bu Rejim kapsamında yapılan ithalata karşılık, rejim kolaylıklarından yararlanan işletmelerin 
kapasiteleriyle orantısız tutarlarda ihracat taahhüdünde bulundukları hususu dikkate 
alındığında; gerçeğe aykırı taahhüt kapatma ve hayali ihracatların büyük bölümünün Dahilde 
İşleme Rejimi yoluyla gerçekleştirilen işlemlerle bağlantılı olduğu, bunun da Dahilde İşleme 
Rejimine ilişkin işlemlerin uygulama alanı gümrük idareleri olmasına karşın, tüm yetki ve 
düzenlemelerin Dış Ticaret Müsteşarlığının uhdesine bırakılmış olmasından ve yapılan 
düzenlemelerin, AB mevzuatıyla uyumlaştınlan gümrük mevzuatının temel prensipleriyle 
bağdaşmamasından ve Bakanlar Kurulu Kararlan ve Tebliğlerle yapılmış bulunan 
düzenlemelerin oto kontrole yönelik hükümler içermemesinden kaynaklandığı; AB ile uyum 
yasaları yönünde yapılan çalışmalar da göz önünde bulundurulduğunda, AB ülkelerinde 
Dahilde İşleme ve Hariçte İşleme Rejimleriyle ilgili yetki ve düzenlemelerin Gümrük 
İdaresinde bulunduğu gerçeğinden hareketle, her iki rejimle ilgili uygulama ve düzenleme 
yetkisinin Gümrük İdaresine bırakılmasının uygun olacağı; 

Orantısız bir biçimde artış gösteren dahilde işleme belgeleri ile ilgili olarak talepte 
bulunan firmalara ilişkin belge verilmesi aşamasında, firma ilgililerini de kapsayacak şekilde 
ayrıntılı inceleme ve araştırma yapılması yönünde düzenleme yapılmasının, uygun olacağı; 

Kapasitesiyle bağdaşmayan bir şekilde taahhütte bulunan ve buna bağlı olarak vergi ve 
fiyat avantajlanyla girdi sağlayıp şartlı muafiyet haklarının kötüye kullanmaları muhtemel 
olan firmalara belge verilmesi ve kapsamının belirlenmesi hususlarında gerekli risk 
analizlerinin yapılmasının uygun olacağı; 

Dahilde işleme rejim kararlan ve tebliğlerinin sık sık değiştirilerek dahilde işleme izin 
belgelerine sürekli ek süre verilmesi nedeniyle (en son 2003/5548 sayılı BKK ile 1996 yılında 
alınmış ve gerçekleştirilen ithalat değerinin %25'i oranında ihracatı gerçekleştirilen dahilde 
işleme izin belgelerine ek süre olanağı getirilmiştir), firmalar taahhütlerini yerine 
getirmeyerek sürekli yeni hak beklentileri içine girmekte, işlemler yıllarca devam etmekte, 
kamu alacağı işlem tarihine göre çok geç doğmakta ve zamanla takibi imkansızlaşmaktadır. 
Karar ve tebliğlerle yapılan düzenlemelerin istikrar kazanması halinde, hak ve 
yükümlülüklerini bilen ve yerine getiren fırmalann güçleneceği, sorumluluklannı yerine 
getirmeyenlerin ise yaptınm uygulanarak sistem dışında tutulabileceği, böylece yolsuzluk ve 
usulsüzlüklerin azalabileceği; 
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Düşünülmektedir. 

1.6.1.5 Hayali İhracat 

Gerçek dışı yada fiktif ihracat olarak bilinen Hayali ihracat da, haksız KDV iadesi 
alınması, taahhüt kapatma, düşük faizli kredi kullanımı, kara para aklama gibi saiklerle 
yapılmaktadır. Kayıt dışı olgusu, ilgili birimler arasında eş zamanlı kontrol ve teyit 
mekanizmalannın oluşturulamaması, tespitlere veya istihbarata dayalı verilerin ilgili kurumlar 
arasında kullanılamaması, çapraz denetim yöntemlerinin uygulanamaması ve parasal 
teşviklerin varlığı, hayali ihracatın ortadan kaldırılması konusunda önemli eksiklikler olarak 
görülmektedir. 

Hayali ihracat yolsuzluklarının önlenmesinde, temel unsur; kayıt dişiliğin ortadan 
kaldırılarak belge sisteminin yerleştirilmesi, vergi iadesi ve diğer teşviklerin uygulanmasında 
ihracata konu işlemlere ilişkin gümrük belgeleriyle tam mutabakat sağlandıktan sonra, bu 
işlemlerin yapılması ve ihracat sırasında gerektiğinde, ihracatı yapan firmanın bağlı 
bulunduğu vergi dairesi, banka ve diğer ilgili kuruluşlar arasında ihracat işlemiyle ilgili belge 
ve bilgilerin otomasyon dahilinde hızlı ve etkin biçimde kontrol ve teyidinin sağlanmasının, 
esas olarak teşvik sisteminde parasal teşvikler yerine, imalatçılara yönelik- nesnel 
ölçütlere dayalı- ucuz girdi sağlanması, hammadde ve ara malı üreten sektörlere belirli 
mali yükümlülüklerden (SSK primi, katılım payları vs.) muafiyet tanınmasının; uygun 
olacağı düşünülmektedir. 

1.6.1.6 Akaryakıt 

Türkiye'nin yıllık petrol ve petrol ürünü yaklaşık 30 milyon ton civarındadır. Bu 
miktarın yaklaşık %10'luk bölümü yerli üretimle karşılanmakta, kalan kısmın çoğunluğu 
ham petrol olmak üzere TÜPRAŞ tarafından, bir bölümü de petrol ürünü olarak yine 
TÜPRAŞ ve özel firmalar tarafından ithal edilmektedir. Rafinerilerden işlenmek suretiyle 
petrol ürünlerine dönüştürülen ham petrol ile doğrudan ithal edilen akaryakıta ilişkin vergi 
yükü ürün cinsine göre %300 ila %400 arasında değişmektedir. Petrol ürünlerine ilişkin vergi 
yükünün yüksekliği ve kullanım alanlarına ilişkin farklılıkları nedeniyle, bu ürünlerin ithaline 
ilişkin özel koşullar getirilmiştir. Vergi yüküne ilişkin yapılan faklılaştırma, ürünlerin 
birbirine kanştınlabilme özelliği ve kullanım alanlanmn yeterli denetim altında 
bulundurulamaması, mevzuatın önemli boşluklan olarak kötüye kullanımlara yol açmaktadır. 
Örneğin, motorin ve benzin gibi akaryakıt ürünlerine kanştınlabilme özelliği bulunan 
bir kısım ürünlerin Türkiye ihtiyacınm çok üstünde ithal edilmesi ve esasen müsaadeye 
bağlı olarak ithalinin kontrol altında bulunması gereken bu ürünlerin serbestçe ve her 
hangi bir gümrükten ithal edilebilmesi, yapılan usulsüzlüklerde önemli bir etken olarak 
ortaya çıkmaktadır. 

Sonuç olarak; 

Akaryakıtta alınan vergilerin çok yüksek olmasının kaçakçılığın yapılmasını cazip 
hale getirdiği, genel olarak izne bağlı olmayan petrol ürünlerinde kaçakçılığın yapıldığı 
düşünüldüğünde, getirişi yüksek olan ve akaryakıta kanştınlma özelliği bulunan petrol 
ürünlerinin tamamının eskiden olduğu gibi Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün iznine 
bağlanması ile petrol ürünleri ithalatının her gümrük idaresinden değil, belirli ihtisas 
gümrüklerinden yapılmasının; 

199 



Petrol ürünlerinin transit işlemlerinde, gümrük vergilerinin yanı sıra, Özel 
Tüketim Vergisinin de teminat kapsamına dahil edilmesi yönünde Maliye Bakanlığı ve 
Gümrük Müsteşarlığınca varılacak mutabakat çerçevesinde düzenleme yapılmasının; 

Uygun olacağı düşünülmektedir. 

1.6.1.7 Diğer Önemli Yolsuzluk ve Usulsüzlükler 

İnceleme ve soruşturmalara konu olan diğer önemli yolsuzluk ve usulsüzlüklerin, 
vergi oram yüksek ve/veya gümrük istatistik pozisyonlarına göre vergi oranlan farklılaştmlan 
yahut ithaline ilişkin dış ticaret önlemleri farklı kılınan akaryakıt ürünleri gibi bir kısım eşya 
ile kotaya tabi muhtelif eşyanın ve ithali cazip bazı eşyanın düşük vergi-resim ödemeye 
yönelik olarak değerinin çok altında fatura ve beyan edilerek ithalat-transit kaçakçılığı, 
şeklinde yapıldığı gözlenmiştir. 

Sonuç olarak; 

a) Şikayet ve yolsuzluklara konu olan olaylardan biri de Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca 
yapılan kota uygulaması ile ilgilidir. Belli ürünlerle ilgili olarak gereğinden fazla tanınan 
kontenjanlar çerçevesinde yapılan ithalatlar, demir çelik ürünleri ve tekstilde olduğu gibi, 
yerli üretimi olumsuz etkilerken, yerli üretim yapan bir kısım firmalar aleyhine de haksız 
rekabete yol açabilmektedir. Kota belirlenmesi ve dağıtımımn ilgili kuruluşların katılımı ile 
gerekli koordinasyon sağlandıktan sonra ilgili Bakanlığın yetki ve sorumluluğunda karara 
bağlanması ve etkin bir biçimde takibinin yapılmasının; 

b) Haksız kazanç sağlayan firmaların takipten kurtulması amacıyla kapatılıp benzer 
nitelikli eylemlerini sürdürebilmek için aynı kişilerce yeni firmalar kurulmasını engelleyecek 
şekilde Ticaret Sicilinin elektronik ortamda yayınlanması ve Bakanlıkça izlenmesinin; 

c) Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı gibi kuruluşların görev alanına giren ve bu 
kuruluşlarca takip ve planlaması gereken ithalat-ihracata konu eşyayla ilgili yapılacak 
düzenlemelerin ilgili kuruluşlarca yapılmasının; 

d) Yapılan işin mahiyet önemi göz önünde bulundurularak, önceden olduğu gibi, 
Gümrük Müfettişlerinin ilgili Bakana bağlı olarak çalışmalannm temini konusunda, Gümrük 
Müsteşarlığı ile ilgili olarak çıkanlacak Teşkilat Yasasında düzenleme yapılmasının; 

e) Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanunun 2. maddesinin l/a 
fıkrasında kara paranın kaynaklan arasında sayılan kaçakçılık suçlannda uzman olan Gümrük 
Müfettişlerinin, kara para suçlan ile mücadelede yasal olarak yetkili kılınmasının; 

f) Özellikle kaçakçılık davalannda, Hazine avukatlannın sayısal yetersizliği, davalann 
ekonomik boyut ve önemi dikkate alınarak bu konuda ihtisas sahibi sözleşmeli avukat 
çalıştırma olanağının sağlanmasının; 

g) Tekel ürünleriyle ilgili muhtelif kaçakçılık ve usulsüzlüklerin yapıldığı Gümrük 
Hattı Dışı Eşya Satış Mağazalannın (Duty Free Shop) AB ülkelerinde olduğu gibi sadece 
yolcu çıkış kapılannda faaliyet göstermesine izin verilmesi ile daha önce yolcu giriş-çıkış 
kapılannda gereğinden fazla açılmış bulunan mağaza sayılanmn gerçekçi rakamlara 
indirilmesi ve yolcu giriş kapılannda açılışına izin verilenlerin ise kapatılmasının; 
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h) Genel olarak işlenen suçların cezasız kalmaması ve zamanında cezalandırılmasını 
sağlayacak adli reformun çok acele yapılarak, adaletin yükünün hafifletilmesi yanında, 
adalette hızlı sonuç alınmasına olanak sağlanması ile bilirkişi tayin ve uygulama 
yöntemlerinin gözden geçirilmesi ve kaçakçılık davalannm zamanında ve sağlıklı olarak 
sonuçlandınlması bakımından kaçakçılık ihtisas mahkemeleri kurulmasının; 

ı) e-Devlet projesinin çok acele sonuçlandırılmasının, 

i) Gümrük teşkilatına kaçakçılıkla mücadeleye elverecek gerekli donanım ve 
malzemenin sağlanmasının, 

Uygun olacağı düşünülmektedir. 
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2. ÖZEL RAPORLAR 

2.1 HAZİNE İLE İLGİLİ ÖZEL RAPORLAR 
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T.C. 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLISI BAŞKANLIGI 

Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının 
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 

Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu (10/9) 

PARA, BANKACILIK, HAZİNE, DIŞ TİCARET VE 
GÜMRÜK KONULARI 

ÖZEL RAPOR: 

2.1.1 TBMM Tarafından İbra Edilmeyen Hazine Hesapları 
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1. Yapılan İşlemler 

Hazinenin; 

• 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 yıllan Dış Borçlar Hesaplan, 

• 1997, 1998,1999, 2000, 2001 yıllan Genel Bütçe Dışındaki Daire ve Kurum 
Borçlan Hesaplan, 

• 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 yıllan Genel Bütçe Dışındaki Dairelere Yatınlan 
Sermayeler Hesaplan, 

" 1999, 2000, 2001 yıllan Kredi Anlaşmalan Hesaplan, 

• 1999, 2000, 2001 yıllan Kullanılacak Dış Krediler Hesaplan, 

• 2001 yılı İç Borçlar Hesabı 

tam, doğru ve uygun bulunmamış ve TBMM tarafından Kesin Hesap Kanunundan 
çıkanlmak suretiyle ibra edilmemiştir. Uygunluk verilmeyen hesaplar aşağıda 
açıklanmaktadır. 

DIŞ BORÇLAR HESABI 

Sayıştayın 1995 yılma ait Hazine işlemleri ile ilgili olarak TBMM'ne sunduğu raporda 
kur farkı adı altında dış borçlar hesabına tek kalemde 599 trilyon lira kaydedilmesi eleştirilmiş 
ve bu kayda ilişkin belgelerin bulunmadığı şu şekilde belirtilmiştir: 

"Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca, proje kredileri 
kullanımlarına ilişkin belge ve bilgilerin Devlet Borçları Saymanlığına işlemden hemen sonra 
gönderilmesi zorunlu olduğu halde sözkonusu bilgi ve belgelerin adıgeçen saymanlığa 
gönderilmemesi sonucunda; saymanlıkça yılı içinde sadece Türk Lirası yaratan program, 
hibe ve nakit proje kredi karşılıklarının DIŞ BORÇLAR HESABI'na alındığı, proje 
kredilerinden mal ve hizmet karşılığı ayni kredi kullanımlarının ise DIŞ BORÇLAR 
HESABI'na geçirilemediğinden yıl sonunda Tahakkuk Dairesince tutulan bilgi işlem kayıtları 
ile saymanlık kayıtları arasında fark doğmaktadır. Sözkonusu fark saymanlıkça bir kalemde 
DIŞ BORÇ STOKU'na kaydedilmek suretiyle denklik sağlanmaktadır. Bu işlem sonucunda 
sözkonusu farkın hangi dış borçdan kaynaklandığı görülememektedir. 

Tahakkuk dairesince tutulan bilgi işlem kayıtları ile Saymanlık hesapları arasında 
koordinasyonun tesis edilerek düzeltme işlemine gerek duyulmadan kayıtlar arasında 
denkliğin sağlanması ve saymanlıkça dış borçların yılı içinde izlenebilmesinin mümkün 
kılınması bakımından , mal ve hizmet karşılığı proje kredilerinin kullanılması sırasında devlet 
muhasebesi yönetmeliği hükümleri uyarınca gerekli bilgi ve belgelerin devlet borçları 
saymanlığına gönderilmesi gerekmektedir." 

1995 yılı Kesin Hesap Kanunu Tasansı'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 
görüşülmesi esnasında Hazine Müsteşarlığı Devlet Borçlan Saymanlığı tarafından hazırlanan 
dış borç rakamı, Sayıştay tarafından doğru bulunmayan 599 trilyon liralık kur farkı kaydı 
nedeniyle tasan metninden çıkanlmıştır. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun 31/12/1996 
tarih ve 1/492, 3/516 esas, 68 nolu karannda; 
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"... Sayıştay Genel Uygunluk Bildirimi Eki II. Raporda; (1.647.962.041.156.000) 
liralık dış borç bulunduğu, bu miktardan, (599.088.726.725.000) liralık kısmının tek kalemde 
bilgi işlem kaydı ile muhasebe kaydı arasındaki fark olarak muhasebeleştirildiği, söz konusu 
farkın; 1993 yılında (186.072.444.485.000) lira, 1994 yılında (793.748.142.725.000) lira 
olduğu; 

Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca, proje kredileri 
kullanımlarına ilişkin belge ve bilgilerin Devlet Borçları Saymanlığına gönderilmesi zorunlu 
olduğu halde söz konusu bilgi ve belgelerin adı geçen saymanlığa görderilmemesi sonucunda, 
saymanlığı proje kredilerinden mal ve hizmet karşılığı ayni kredi kullanımlarının dış borçlar 
hesabına geçirilmediğinden yıl sonunda kreditör kayıtlarına göre tesbit edilen borç 
miktarlarının tek kalemde borçlara eklendiği, bu nedenle Sayıştay Başkanlığınca bu 
miktarlara ilişkin denetleme yapılamadığı, 

tesbit edilmiştir 

Tasarının Devlet borçları başlıklı 8. Maddesi; dış borçlara ilişkin (b) fıkrası, madde 
metninden çıkarılmış olup, söz konusu (599.088.726.725.000) liralık dış borca ilişkin bilgi ve 
belgeler Devlet Borçları Saymanlığının dış borç hesaplarına usulüne uygun olarak intikali 
sağlandıktan ve Sayıştay Başkanlığınca denetimi yapılarak ek uygunluk bildiriminin 
verilmesinden sonra 1996 kesinhesap kanun tasarısının görüşülmesi sırasında karara 
bağlanacağı kararından sonra, Tasarının 8 inci maddesi, (b) fıkrasının metinden çıkartılması 
suretiyle; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 inci maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 9 ve 10 uncu 
maddeleri aynen kabul edilmiştir. " denilmiştir. 

TBMM tarafından kabul edilen 20.12.1996 tarih ve 4221 sayılı 1995 Mali Yılı Kesin 
Hesap Kanununun 8. maddesinde de Plan ve Bütçe Komisyonun görüşüne uyulmak suretiyle, 
dış borçlar çıkarılarak sadece iç borç rakamlarına yer verilmiştir. 

Bu şekilde cumhuriyet tarihinde ilk defa bir Hazine hesabı TBMM tarafından ibra 
edilmemiş olmaktadır. 

Aynı şekilde 1996 yılı Dış Borçlar Hesabına da uygunluk verilmemiştir. Sayıştayın 
1996 Yılı Hazine İşlemleri Raporunda; 

"1997 yılına devreden 1996 yılı sonu dış devlet borcu 1.489.525.614.085.000 lira 
olarak Devlet Borçları Saymanlığı kayıtlarında yer almıştır. Ancak bu rakam, aşağıda 
açıklandığı üzere hatalı veriler içermesi, önemli miktarda veri eksikliği bulunması ve 1996 
yılı sonu itibariyle gerçek döviz karşılığı TL miktarını göstermemesi nedeniyle dış devlet 
borcu bakiyesini doğru, tam ve uygun bir biçimde sunmamaktadır. " denilmekte ve Dış 
Borçlar Hesabının uygun bulunmamasının nedenleri ayrıca hazırlanan 1996 Yılı İzleme 
Raporunda izah edilmektedir. 1996 Yılı İzleme Raporunun "Sonuç ve Öneriler" Bölümünde 
şu tespit ve önerilere yer verilmiştir: 

"1) 1995 yılı saymanlık kayıtlarına kur farkı ve saymanlığın kaydedemediği 
kullanımlar karşılığında kaydedilen 599.088.726.725.000 lira hatalıdır. Zira, Dış Borç Veri 
Tabanı Sistemi kayıtlarına göre hesaplanan kur farkı 613.734.008.153.000 lira, Dış Borç Veri 
Tabanı Sistemince kaydedilip saymanlıkça kaydedilemeyen kullanımların toplamı da 
111.916.579.720.22 7 liradır. 
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2) Saymanlık kur farkını kendisi hesaplama imkanına sahip değildir. Kur farkı 
hesaplaması için bir borç kütüğü olması şarttır. Saymanlığın kendi borç kütüğü olmadığından 
Dış Borç Veri Tabanı Sistemince hesaplanacak kur farkının kullanılması gereklidir. 

3) Dış Borç Veri Tabanı Sistemince hesaplanan kur farkı, mevcut haliyle saymanlıkça 
esas alınamaz. Saymanlık tarafından yıl içinde belgelerine dayanılarak yapılan kayıtlar ile 
bilgisayar kayıtları birbirine paralel değildir. 

4) Saymanlığın kullanım kayıtları eksiktir. Bu eksiklik giderilmeden sağlıklı bir borç 
stoku tesbit edilemez ve bilgisayarda farklı bir stok üzerinden hesaplanan kur farkı rakamı 
kullanılamaz. 

5) Dış Borç Veri Tabanı Sistemince hesaplanan kur farkının saymanlıkça esas 
alınabilmesi için; 

- Bilgisayar kayıtlarının saymanlık kayıtları ile paralel olması ve belgelerine 
dayanması, 

- Mevcut borç stoku kayıtlarının yeniden gözden geçirilmesi; kayıtların kreditör ve 
kullanıcı bilgileriyle doğrulanması; borç kütüklerinin yeniden inşa edilmesi, 

gereklidir. 

6) Hazine, borçlanma görevini her yıl yenilenen bütçe kanunlarıyla yürütmektedir. 
Ancak bu durum, istib'arlı borç politikalarının oluşturulması ve uygulanması açısından 
sakıncalıdır. Borçlanmanın bir "Borçlanma Kanunu "na göre tanımlanması ve yönetilmesi 
gereklidir. 

7) Dış borçların takibindeki temel sorun kredi kullanım bilgilerinin elde 
edilememesidir. Hazine Müsteşarlığı bünyesinde kullanım bilgilerinin kullanıcılardan elde 
edilmesi için yapılmış olan çalışmalar netice vermemiştir. Sorunun çözümü için; Sayıştay 
Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası Başkanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve kredi 
kullanan kurumların iştirakiyle ortak çalışmalar yapılması gerekli görülmektedir. 

8) Bu çalışmalar tamamlanarak borç stoku doğru şekilde tesbit edilmeden kur 
farklarının hesaplanması mümkün değildir. Yeni sistem çerçevesinde yapılan çalışmaların 
tamamlanması neticesinde hesaplanacak olan kur farkı rakamı, Devlet Borçları Saymanlığı 
dış borç hesaplarına usulüne uygun olarak intikal ettirildikten sonra, o yıla ilişkin Kesin 
Hesap Kanun Tasarısının görüşülmesi sırasında ek uygunluk bildirimi verilecektir. " 

Raporda yer alan öneriler TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 1996 yılı Kesin Hesap 
Kanunu tasansı görüşmeleri sırasında tek tek oylanarak kabul edilmiştir. 1996 yılı Dış Borçlar 
Hesabına da Kesin Hesap Kanun tasansından çıkarılmak suretiyle 1995 yılı hesabında olduğu 
gibi uygunluk verilmemiştir. 

Takip eden yıllarda yapılan çalışmalar hesaba uygunluk verilmesi için yeterli 
görülmemiş ve 1995-2001 yıllarına ait tüm Dış Borç Hesaplan ibra edilmeyerek Kesin Hesap 
Kanunu kapsamı dışında tutulmuştur. 

GENEL BÜTÇE DIŞINDAKİ DAİRE VE KURUM BORÇLARI HESABI 
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Hazinenin genel ve katma bütçe dışındaki dairelerden alacakları, Genel Bütçe Dışı 
Daire ve Kurum Borçlan Hesabında (GBDDKBH) takip edilmektedir. Bu hesap, Hazine 
alacaklarını tam, doğru ve uygun şekilde göstermediği gerekçesi ile 1997, 1998, 1999, 2000 
ve 2001 yıllarında reddedilmiştir. 

Sayıştaym 2001 Yılı İzleme Raporunda hesabın uygun bulunmamasının gerekçeleri şu 
şekilde açıklanmaktadır: 

"Hesapla ilgili iki temel sorun bulunmaktadır; 

1. Hazinenin toplam alacakları tespit edilememiştir. GBDDKB Hesabı üzerinde 1997 
yılında yapılan çalışmalar sonucunda, hesabın, Hazine alacaklarını tam olarak göstermediği 
tespit edilmiştir. 1997 yılı sonunda, hesabın bakiyesinin hangi alacakları içerdiği 
belirlenememiştir. Takip eden yıllarda yapılan çalışmalar sonucunda, ilgili hesap, yıl içinde 
gerçekleşen işlemleri borç bazında izleyecek şekilde yapılandırılmıştır. Ancak, 2000 yılı 
itibarıyla henüz alacak stoku tespit edilerek hesaba intikal ettirilememiştir. 

Alacak stokunun, borç bazında detay içerecek şekilde hesaba intikal ettirilmemiş 
olması sebebiyle, Hazinenin hangi kuruluştan ne kadar alacağı olduğu tam olarak 
bilinememektedir. Tahakkuk birimlerince yürütülen Alacak Veri Sistemleri çalışmaları 
çerçevesinde hazırlanan bir kısım veriler bulunmakta birlikte, bu bilgiler henüz saymanlık 
kayıtlarına intikal ettirilmemiş ve sorgulanmamıştır. Bu sebeple, yıl içinde alacakların takibi 
ve bunlardan yapılması gereken tahsilata ilişkin bir görüş belirtilememektedir. 

2. Kur farkları sebebiyle alacaklarda meydana gelen değişme 
hesaplanamamaktadır. Alacakların toplam tutarının bilinmemesi, döviz cinsinden olan 
alacaklarda, döviz fiyatlarının değişmesi sonucunda ortaya çıkan farkın da tespit edilememesi 
sonucunu doğurmaktadır. GBDDKB Hesabında yer alan kur farkı hesaplamaları, yıl içinde 
yapılan işlemlere ilişkin olup, toplam yükümlülüklerde meydana gelen değişmeyi 
göstermemektedir." 

GENEL BÜTÇE DIŞINDAKİ DAİRELERE YATIRILAN SERMAYELER 
HESABI 

KİT sermayeleri, Hazine Müsteşarlığı tarafından Genel Bütçe Dışındaki Dairelere 
Yatırılan Sermeyeler Hesabında (GBDDYSH) takip edilmektedir. GBDDYS Hesabı, 1997 ve 
1998 yıllarında KİT zararlarının sermayelerinden düşülmemesi ve kayıtların genel muhasebe 
ilkelerine uygun tutulmaması, 1999 yılında kayıtların genel muhasebe ilkelerine uygun 
tutulmaması, 2000 ve 2001 yıllarında da KİT'ler tarafından tatbik edilen muhasebe sistemi ile 
genel bütçe muhasebe sistemi arasında yer alan uyumsuzluklar nedeniyle, Sayıştay Genel 
Kurulu tarafından ibra edilmemiştir. 

Sayıştayın 2001 Yılı İzleme Raporunda hesabın uygun bulunmamasının gerekçeleri şu 
şekilde açıklanmaktadır: 

"KIT sermayelerinin takibiyle ilgili sorunlar: 

1. Farklı hesap dönemleri kullanılması 

KIT sermayelerinin devlet muhasebesinde takip edilmesinde karşılaşılan en önemli 
sorun, KİT'lerin farklı bir hesap dönemine sahip olmalarıdır. 
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233 sayılı KHK uyarıca KİT'ler, bilançolarını ait oldukları yılı izleyen Mart ayının 
sonuna kadar hazırlamakla yükümlüdürler. Genel bütçeli kuruluşlar ise, hesaplarını Ocak ayı 
içinde tamamlamak ve Şubat ayı içinde Sayıştay 'a vermekle yükümlüdürler. 

Ayrıca, Vergi Usul Kanunu uyarınca KİT'lerin ödeyeceği kurumlar vergisi tutarı 
Nisan ayının sonunda belirlenmektedir. Bu sebeple KIT bilançoları Nisan ayı sonuna kadar 
kesinleşmeme/etedir. 

Bilançoların Nisan ayında kesinleşmesi, KIT sermayelerinin Devlet Muhasebesi 
esaslarına göre takibinde sorun çıkmasına sebep olmaktadır. 

Bu durumda, KIT sermayelerini takip eden Hazine iç Ödemeler Saymanlığı 'nın, 
hesabını Sayıştay'a teslim etmesi gereken tarihte, henüz KIT bilançoları kesinleşmemiş 
olmaktadır. Bu sorun, uygulamada söz konusu saymanlık hesabının Sayıştay 'a birkaç ay geç 
verilmesine yol açmaktadır. 

Örnek olarak, 2000 yılı KİT sermayelerine ilişkin bir işlemin KİT tarafından 
sonuçlandırılması, en erken 2001 yılının Nisan ayında olmaktadır. Bu durumda 2000 yılına 
ait olan bir işlem, 2001 yılı içinde gerçekleştirilmiş olmaktadır. Bu işlemin saymanlığa intikal 
ettirilmesi durumunda sermaye kaydının 2000 yılı hesabına dahil edilmesi mümkün 
olmamaktadır. Zira muhasebe sisteminde kapanmış bir döneme ait kayıt ihdas edilmesi 
mümkün değildir. 1998 ve 1999 yılı GBDDYS Hesabının reddedilme nedenlerinden biri, 
geçmişe dönük olarak kayıt ihdas edilmesi olmuştur. 

Söz konusu sermaye kayıtlarının saymanlık tarafından 2001 yılı hesabına dahil 
edilmesi durumunda da 2000 yılı hesabının yıl sonu bakiyesi KIT bilançoları ile tutarlı 
olmamaktadır. Bu durumda, GBDDYS Hesabı, Hazinenin KIT'lerdeki sermayesini doğru bir 
şekilde göstermemektedir. 

2. Mahsup işlemlerin tamamlanmasının gecikmesi 

KIT sermayelerine ilişkin nakit işlemler, yıl içinde gerçekleştirildikçe 
kaydedilmektedir. Ancak, KIT zararlarına, ve mahsuben gerçekleştirilen diğer sermaye 
işlemlerine ilişkin bilgiler, ait oldukları yıl içinde saymanlığa ulaşmamaktadır. 

Mali yıl bittikten ve KIT Genel Müdürlüğü ile KİT'ler arasındaki yazışmalar 
tamamlandıktan sonra, KİT'lerin 2000 yılı hesabı ile ilgili sermaye durum tablosu 
hazırlanmakta ve mahsup işlemleri sonuçlandırılmaktadır. Bu işlemlerin saymanlığa intikal 
etmesi bir sonraki yılın Temmuz - Ağustos aylarını bulmaktadır. Saymanlık bu işlemleri cari 
yıla, geçmiş yıl bilgisi olarak kaydetmektedir. 

Bilgi akışındaki aksamanın sonucu olarak, her hangi bir zamanda, KIT bilançoları, 
KIT Genel Müdürlüğü tabloları ve saymanlık hesapları birbirine eşit olmamaktadır. 

3. Mahsup ödemelerin tahakkuka bağlanmaması 

KIT Genel Müdürlüğünde mahsup işlemler genellikle toplu şekilde yapılmakta ve 
Bütçe Kanunu hükümlerine istinaden bütçe dışındaki hesaplarda izlenebilmektedir. 

Uygulamada bu işlemler, esasen bir ödeme niteliğinde olmalarına rağmen, tahakkuk 
evrakı kullanılmadan, sadece bir muhasebe fişi ile kaydedilmektedir. Bu durumda, yapılan 
kayıt ile ilgili tüm mali sorumluluk saymana ait olmaktadır. 
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Oysa, Bütçe Kanunu, ilgili saymanlık işleminin bütçe dışındaki hesaplara kaydına 
imkan tanımakla, sadece Devlet Muhasebesi yönünden kullanılacak hesap ile ilgili bir istisna 
getirmiş olmaktadır. Bu işlemler, genel hükümlere, yani 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye 
Kanunu hükümlerine tabi olmaya devam etmektedirler. 

Bu sebeple, bütçe dışında izlenmekle birlikte, ödeme niteliği taşıyan bütün sermaye 
mahsup işlemlerinde tahakkuk evrakı kullanılması gereklidir. " 

KREDİ ANLAŞMALARI HESABI VE KULLANILACAK DIŞ KREDİLER 
HESABI 

Dış borçların daha sağlıklı şekilde takip edilmesi amacıyla, 1999 yılında iki yeni hesap 
ihdas edilmiştir; Kullanılacak Dış Krediler Hesabı ve Kredi Anlaşmaları Hesabı. Bu iki hesap 
yardımıyla, Hazine tarafından anlaşması yapılan ve kreditörler tarafından kullandırılması 
taahhüt edilen kredilerin ve bu kredilerden yapılan kullanımların kayıt altına alınması 
amaçlanmıştır. Ancak, dış borç kayıt sisteminden kaynaklanan sorunların henüz çözülmemiş 
olması nedeniyle bu iki hesaba 1999, 2000 ve 2001 yıllarında uygunluk verilmemiştir. 

Sayıştayın 2001 Yılı İzleme Raporunda hesabın uygun bulunmamasının gerekçeleri şu 
şekilde açıklanmaktadır: 

"İlgili muhasebe düzenlemeleri tasarlanırken, dış borç kullanımlarının söz konusu 
hesaplara, kredileri kullanan kuruluşlardan alınan verilere dayanılarak kaydedilmesi 
öngörülmüştür. Ancak, bu güne kadar, kullanıcı kuruluş verilerinin eksiksiz olarak Hazineye 
gönderilmesi sağlanamamıştır. 

Dış borçların takibi ile ilgili sorunlar sebebiyle, söz konusu saymanlık hesaplarının 
çalıştırılması için tespit edilmesi gereken Kredi Anlaşmaları Hesabının stoku, 2000 yılı içinde 
hesaplanarak saymanlığa intikal ettirilememiştir. Kullanılacak Krediler Hesabının da, yıl 
içinde her bir kullanım gerçekleştirildiğinde Dış Borçlar Hesabı ile paralel olarak 
çalıştırılması gerekirken, bu sağlanamamıştır. Bunun yerine, tahakkuk birimi tarafından 
tutulan bilgisayar kayıtlarına istinaden söz konusu hesaplarla ilgili işlemler, 2000 yılı 
sonunda tek bir kayıtla topluca saymanlık hesaplarına intikal ettirilmiştir. 

Yapılan inceleme sonucunda, bu iki hesabın kayıtlannın, saymanlık dış borçlar 
hesabında yıl içinde ihdas edilen kayıtlarla tutarlı olmadığı tespit edilmiştir. Aradaki fark, 
tahakkuk birimleri tarafından hazırlanan verilerin kreditör bildirimlerine istinaden 
hazırlanması, saymanlık kayıtlannın ise kullanıcı kuruluş verilerine dayanmasından 
kaynaklanmaktadır." 

İÇ BORÇLAR HESABI 

Hazine hesaplanndan TBMM tarafından ibra edilmeyen en son hesap İç Borçlar 
Hesabıdır. 2001 yılı İç Borçlar Hesabı TBMM'de uygun bulunmamış ve Kesin Hesap 
Kanunundan çıkanlmıştır. 

Sayıştayın iç borçlar hesabı ile ilgili denetimde karşılaştığı önemli sorunlar olmakla 
birlikte, bu hesaba sürekli olarak uygunluk verilmiştir. 2001 yılı hesabına da Sayıştayca 
uygunluk verilmiş olup, hesabın ibra edilmemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun 
insiyatifı ile gerçekleşmiştir. 2001 yılı Kesin Hesap Kanun tasansının görüşmeleri sırasında 
Komisyon, iç borç kullanım miktarlannın bir defa daha incelenmesini kararlaştırmış ve 2001 
Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasansının; Devlet borçlan başlıklı 8 inci maddesini; İç ve Dış 
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Devlet borç kullanım miktarlarının yeniden tam ve doğru olarak tespit edilmesi gerekçesiyle 
verilen bir önerge doğrultusunda madde metninden çıkarmıştır. 

Kesin Hesap Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda da komisyondan geldiği 
şekilde kabul edilmiştir. Bu şekliyle 2001 yılı Kesin Hesap Kanununda Devlet borçlarına 
ilişkin hiçbir rakam yer almamaktadır. 

2. Sorumluluğun Tespiti 

Bir hesabın TBMM'de ibra edilmemesi ağır bir sorumluluk ortaya çıkarmaktadır. Bu 
sorumluluk açık bir şekilde tanımlanmamış olmakla birlikte, yapılan işlemlerin sorumlusunun 
kim olduğuna ve hesabın önemine göre ilgili kurum amirinin, ilgili bakanın veya bazı 
durumlarda hükümetin istifasına yol açabilir. 

Hazinenin uygunluk verilmemek suretiyle ibra edilmemiş olan hesaplan, iç ve dış 
borçlan, alacaklan ve KİT'lerdeki sermayeleri içermektedir ki bu hesaplar Hazine Genel 
Hesabında yer alan en önemli hesaplardır. Bu hesaplann uygun bulunmaması sadece 
Hazinenin itibannı zedelemekle kalmamakta, genel olarak Devletin itibannı ve içte ve dışta 
Devlete olan güveni de zedelemektedir. 

Hazine hesaplanndaki sorunlar, belirli bir işlem sonucunda ortaya çıkan bir durum 
olmadığından kişisel bir sorumluluk tespitinde güçlükler ortaya çıkmaktadır. Sorunlann 
temelinde, insan kaynaklan dahil olmak üzere bilgi yönetim sistemindeki yetersizlikler 
bulunmaktadır. Ancak, bir kısım üst düzey Hazine yetkilileri ve ilgili bakanlann, Sayıştayın 
taleplerine ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun önerilerine aykın eylem ve işlemleri 
hesaplardaki sorunlann çözümünü zorlaştırmış ve uygunluk verilmesi sürecini uzatarak 
belirsizliğe itmiştir. 

Diğer yandan Hazine, hesaplara uygunluk verilmemesini ya hiç dikkate almamış ya da 
önemsiz bir durum olarak göstermeye çalışmıştır. Örneğin, dış borçlar hesabının doğru, tam 
ve uygun bulunmamış olması Hazine tarafından "bu, Devletin ne kadar dış borcu olduğunu 
bilmediği anlamına gelmez" şeklinde yorumlanmış ve izah edilmiştir. Hazinenin internet 
sayfasında da iç ve dış borçlara ilişkin çok sayıda doküman yer almasına rağmen, iç ve dış 
borç hesaplanna uygunluk verilmemesi ile ilgili hiçbir bilgi sunulmamaktadır. 

3. Öneri 

2001 yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısmda yer alan rakamlara göre, bütçe 
giderlerinin 1,5 katı kadar iç borç, bütçe giderleri kadar dış borç, önemli miktarlarda 
Hazine alacağı, KİT'lerdeki sermayeler, kredi anlaşmaları ve kullanılacak dış kredilere 
ilişkin miktarların TBMM tarafından ibra edilmemiş olması önemli bir sorundur ve bu 
sorun yıllardır ağırlaşarak devam etmektedir. Her yıl ibra edilmeyen hesaplara 
yenilerinin ilave edilmesi, bu konuda Meclisin acil ve etkili bir girişimde bulunmasını 
gerekli kılmaktadır. 

Hazinenin; 

• 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 yıllan Dış Borçlar Hesaplan, 

• 1997, 1998,1999, 2000, 2001 yıllan Genel Bütçe Dışındaki Daire ve Kurum 
Borçlan Hesaplan, 
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• 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 yıllan Genel Bütçe Dışındaki Dairelere Yatırılan 
Sermayeler Hesaplan, 

• 1999, 2000, 2001 yıllan Kredi Anlaşmalan Hesaplan, 

• 1999,2000, 2001 yıllan Kullanılacak Dış Krediler Hesaplan ve 

• 2001 yılı İç Borçlar Hesabına 

uygunluk verilmemesi karşısında bu hesaplarm bu güne kadar doğru, tam ve 
uygun hale getirilememesinin nedenlerini araştırmak ve hesapların düzeltilmesi için 
alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla MECLİS ARAŞTIRMASI açılması 
tavsiye edilmektedir. 

4. Dizi Pusulası 

2.1.1 TBMM TARAFINDAN İBRA EDİLMEYEN HAZİNE HESAPLARI 

ÖZEL RAPOR EKLERİ: 

Sıra No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Adet 

6 

13 

18 

39 

28 

4 

6 

1 

Açıklama 

Sayıştay, Hazine Hesaplan 1997 Yılı İzleme Raporu 

Sayıştay, Hazine Hesaplan 1998 Yılı İzleme Raporu 

Sayıştay, Hazine Hesaplan 1999 Yılı İzleme Raporu 

Sayıştay, Hazine Hesaplan 2000 Yılı İzleme Raporu 

Sayıştay, Hazine Hesaplan 2001 Yılı İzleme Raporu 

2001 Mali Yılı Kesinhesap Kanunu Tasansı 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, Tarih: 18.3.2003, Esas No. : 
1/280, 3/87, 3/90, Karar No: 16 

2001 Mali Yılı Kesinhesap Kanunu 
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T.C. 

TURKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLISI BAŞKANLIGI 

Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının 
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 

Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu (10/9) 

PARA, BANKACILIK, HAZİNE, DIŞ TİCARET VE 
GÜMRÜK KONULARI 

ÖZEL RAPOR: 

2.1.2 Hazine Tarafından Kullandırılan Devirli Kredi 
Uygulamaları 
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1. Giriş: 

Ülkemizde planlı kalkınma dönemine geçilmesiyle, 1963 yılından bu yana esas olarak 
genel ve katma bütçeli kamu kurum ve kuruluşlan dışındaki kamu kurum ve kuruluşlanna, 
ikrazen veya devir veyahut Hazine garantisi ile dış kredi sağlanması uygulaması 
sürdürülmektedir. Bu çerçevede, yurtdışındaki finansman kuruluşlanndan ya da yabancı 
hükümetlerden sağlanan krediler özellikle; 

a) Özel bütçeli kuruluşlar olan belediyeler ile il özel idarelerine ve bunlara bağlı 
kuruluşlara, 

b) Özerk bütçeli kuruluşlar olan kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT'ler), 

c) Üniversitelerin hastane ya da araştınna merkezi gibi birimlerine, 

d) Belli önem arz eden, kalkınma plan ve programlannda yer alan, bir kısmı Yüksek 
Planlama Kurulu (YPK) kararlan ile uygulamaya konulan, kamusal yarar sağlayan projelerin 
finansmanı için kullandınlmaktadır. 

4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanunun 3. maddesinde, 

Dış borcun devri; Müsteşarlık tarafından herhangi bir dış finansman kaynağından 
sağlanan dış finansman imkanlannın ekonominin çeşitli sektörlerinde gelişmeyi sağlamak 
ve/veya finansman ihtiyacını karşılamak üzere genel ve katma bütçe dışındaki kamu kurum ve 
kuruluşlan ile bankalara, anlaşmanın mali şartlan ile birlikte, asıl borçlusu bu kuruluşlar 
olmak kaydıyla aktanlması olarak tanımlanmıştır. 

Komisyonumuzca inceleme konusu yapılan özel sektöre devredilen kredilerle ilgili 
uygulamalarda yaşanan problemlerle ilgili olarak örnek, olması bakımından Başkent 
Üniversitesine kullandırılan krediler irdelenmiş. Koç Üniversitesi uygulamasının da benzer 
yönleri belirtilmiş ve Sayıştay'ın tespitlerine yer verilmiştir. 

2. Yapılan İşlemler ve Doğan Zarar: 

1995 yılından itibaren Başkent Üniversitesine, hastane projesi ve kampus projesi için. 
Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonundan (Fon) sağlanan krediler kullandınlmıştır. 

Hastane Projesi için 21.04.1995 tarihinde yapılan devir anlaşmasıyla tahsis edilen 25 
Milyon USD'lik kredinin tamamı TL olarak 1995 yılında kullandınlmış ve bu kredi için 
uygulanan faiz oranı TL üzerinden yıllık %30 düzeyinde belirlenmiştir. 

Kampus Projesi için 24.08.1995 tarihinde imzalanan 36.596.000 USD tutanndaki 
devir anlaşması kapsamında. 14.07.1995 (l "dilim) ve 15.10.1995 (2'nci dilim) tarihindeki 
devirlerle yapılan tahsisatlar TL olarak kullandırılmış ve bunlar için uygulanan faiz oranı, 
%30 düzeyinde belirlenmiştir. Söz konusu iki dilim haricindeki tahsisatlarda. Fon ile yapılan 
anlaşmalarda da geçerli olan para cinsi ve taiz oranı kullanılmıştır. 

2.1. Kredi Devirlerinde Bulunan Uyumsuzluklar: 
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2.1.1 Kredi Devirlerinin, Yurtdışı Kreditörle Yapılan Uluslararası Anlaşma 
Karşısındaki Durumu: 

Üniversiteye kullandırılan krediler, çeşitli tarihlerde Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa 
Konseyi Sosyal Kalkınma Fonu (Fon) arasında yapılan uluslararası nitelikteki anlaşmalarla 
yurtdışından temin edilmiştir. Fon ile yapılan anlaşmalar 244 sayılı Kanun'un 3'ünci ve 
5'inci maddelerinde göre, Bakanlar Kurulunca onaylandıktan sonra Cumhurbaşkanı 
tarafından onaylanarak Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

15.03.1995, 14.07.1995 ve 20.10.1995 tarihli Fon ile yapılan anlaşmalarla kredi temin 
edilmiştir. Söz konusu bu anlaşmalarda Başkent Üniversitesine kredi tahsisatı yapılmış, alman 
kredi için Türkiye Cumhuriyeti'nin ödemesi gereken faiz oranlan sırasıyla ECU üzerinden 
%8,91 - %7,98 - %7,86 şeklinde belirlenmiştir. Anlaşmalarda söz konusu bu faiz oranlannın 
kredi tahsisatı yapılan her bir proje için de geçerli olduğu belirtilmiştir. Ancak bu 
anlaşmalarla Başkent Üniversitesi'ne tahsis edilen krediler, TL üzerinden %30 oranındaki 
sabit faizle Üniversiteye kullandmlmış, Fon ile yapılan uluslararası nitelikteki anlaşma 
hükümleri ile uyumsuzluk oluşmuştur. 

2.1.2. Kredi Devirlerinin, Bütçe Kanunu Karşısındaki Durumu: 

Başkent Üniversitesi'ne kullandmlan krediler, Bütçe Kanunu'nun Hazine 
Müsteşarlığı'nm bağlı olduğu Bakan'a verdiği yetki dahilinde üniversiteye devredilmiştir. 
1995 yılı Bütçe Kanunu'nda, Hazine aracılığıyla sağlanacak dış kaynak konusunda 3 ayn 
yöntem öngörülmektedir. Bunlar "ikraz", "devir" ve "krediye garanti verilmesi" 
yöntemleridir. 

"İkraz" şeklinde yapılan dış borçlanmada Hazine, dış kaynaktan (örneğin, Avrupa 
Konseyi Sosyal Kalkınma Fonu'ndan) aldığı krediyi, kullanıcı kuruluşa (örneğin, "A" 
Belediyesine) kendi belirlediği koşullarda kullandırmaktadır. 

Devir anlaşmalannda kreditör (örneğin, Fon), krediyi, aracı olan Hazine vasıtasıyla, 
kredinin asıl kullanıcısı olan (örneğin, "A" Belediyesine) devretmektedir. Fon burada, kredi 
koşullannı kendisi belirlemekte ve alınan kredi karşılığında Fon'a karşı sorumluluk tamamen 
"A" Belediyesine ait olmaktadır. 

Devir ve ikraz arasındaki yukanda ifade edilen bu farklılık, 4749 sayılı Kamu 
Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da da, yukanda belirtilen 
tanımlamaya uygun şekilde yer almıştır. 

Krediler, 1995 yılı Bütçe Kanunu'nun 38'inci maddesinin (b) bendinde yer alan 
hüküm dahilinde, üniversite ile Müsteşarlık arasında yapılan "devir anlaşmalan" ile 
kullandınlmıştır. Dolayısıyla 1995 yılı Bütçe Kanunu'nun 38'inci maddesinin (b) bendinde 
yer alan "... ve anlaşmalar hükümleri uyarınca kamu ve özel sektör kurumlarına ikraz, devir 
veya kullandırmaya ..." hükmü gereğince kredilerin, Fon ile yapılan anlaşma hükümleri 
dahilinde Üniversiteye devredilmesi gerekmektedir. 

Bu hükme uygun olarak Başkent Üniversitesi ile Hazine Müsteşarlığı arasında yapılan 
11.06.1997, 19.02.1998, 31.12.1998, 16.06.2000 ve 18.10.2000 tarihli devir anlaşmalannda, 
vade yapısı ve faiz oranı, bu devirlerin kaynağını teşkil eden Fon ile yapılmış anlaşmalarla 
uyumlu şekilde düzenlenmiştir. 
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Ancak Fon ile yapılan 15.03.1995, 14.07.1995 ve 20.10.1995 tarihli anlaşmalarda faiz 
oranlarının ECU üzerinden sırasıyla %8,91 - %7,98 - %7,86 oranında olmasına karşın, bu 
anlaşmalarla sağlanan krediler 21.04.1995 ve 24.08.1995 tarihli devir anlaşmalarıyla TL 
üzerinden yıllık %30 düzeyindeki sabit faiz oranı uygulanarak Başkent Üniversitesi'ne 
kullandırılmış ve böylece Bütçe Kanunu hükümlerinin dışına çıkılmış olmaktadır. 

2.1.3 Kredi Devirlerinin, Üniversite İle Yapılan Devir Anlaşmaları Karşısındaki 
Durumu: 

Hazine Müsteşarlığı ile Başkent Üniversitesi arasında yapılan devir anlaşmalarının 
tümünde, "devredilen kredinin Fon'dan teminine ilişkin olarak Fon ile Hazine Müsteşarlığı 
arasında imzalanan anlaşmaların hükümlerinin, devir anlaşmaları için de geçerli olacağı" 
kabul edilmiştir. Devir anlaşmalarının tümünde, anlaşmalarda yer alan bu düzenlemeye uygun 
olarak vade yapısı, Fon ile yapılan anlaşmalarda geçerli vade yapısı ile uyumlu şekilde 
belirlenmiştir. Aynı şekilde üniversite ile Hazine Müsteşarlığı arasında yapılan 19.02.1998, 
31.12.1998, 16.06.2000 ve 18.10.2000 tarihli devir anlaşmalarında, Fon ile yapılan 
anlaşmalarda kabul edilen faiz oranının, üniversitenin geri ödemelerinde de geçerli olacağı 
kabul edilmiştir. 

Ancak Fon ile yapılan 15.03.1995, 14.07.1995 ve 20.10.1995 tarihli anlaşmalarda faiz 
oranlarının ECU üzerinden sırasıyla %8,91 - %7,98 - %7,86 şeklinde belirlenmesine karşın, 
bu anlaşmalarla sağlanan krediler, üniversiteyle yapılan 21.04.1995 ve 24.08.1995 tarihli 
devir anlaşmalarıyla, TL üzerinden uygulanan farklı bir faiz oranıyla (TL üzerinden yıllık 
%30) üniversiteye devredilmiş, devir anlaşmalarının yukarıda belirtilen (devir anlaşmalarının 
1 'nci maddelerinde yer alan) hükmüne uyulmamıştır. 

Buraya kadar anlatılanlardan görüleceği üzere, (a, b ve c maddelerinde belirtilen 
hususlar nedeniyle) Başkent Üniversitesi'ne, Fon ile yapılan uluslararası nitelikteki 
anlaşmaya, Bütçe Kanununa, üniversite ile yapılan devir anlaşmalarına aykırı şekilde ve 
Hazine zararına neden olacak şekilde kredi kullandırılmıştır. 

2.2. Kredi Tahsisatları: 

Hastane Projesinin finansmanında kullanılmak üzere temin edilen kredinin kullanımı, 
15.03.1995 tarih ve 95/338 sayılı Bakan Onayı ile uygun bulunmuştur. Söz konusu Onay'da 
kredinin, Türkiye Vakıflar Bankası aracılığıyla Başkent Üniversitesi'ne kullandırılacağı, faiz 
oranının %55 (TCMB iskonto faiz oranı) olacağı belirtilmiştir. Ancak Türkiye Vakıflar 
Bankası'nın krediye aracılık etmeyi kabul etmemiştir. Bunun üzerine 28.03.1995 tarih ve 
95/435 sayılı Bakan Onayı'yla; kredinin aynı koşullarla Türkiye Halk Bankası aracılığı ile 
kullandırılmasına karar verilmiştir. 

Ancak 28.03.1995 tarih ve 95/435 Onay'ın sonrasında, 08.04.1995 tarih ve 95/481 
sayılı Bakan Onay'ı ile, faiz oranının %30 olarak uygulanması kabul edilmiştir. Faiz oranının 
yeni bir onay çerçevesinde neden düşürüldüğüne ilişkin herhangi bir açıklamaya 
ulaşılamamıştır. 

2.3. Kredi Başvurusu Döneminde Üniversitenin Mali Durumu: 

Başkent Üniversitesi kredi başvurularını, Hastane ve Kampus projelerine ilişkin olarak 
hazırladığı fizibilite raporlarıyla yapmıştır. Bu raporlarda gerçekleştirilecek yatınm 
tutarlarının %60'ının özkaynaklarla karşılanacağının belirtilmiş, söz konusu iki proje için 
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Üniversite özkaynaklanndan 123.402.000 USD harcama yapılacağı öngörülmüştür. 
Üniversitenin başvuruda kullandığı bu raporlarda Üniversitenin kredi talebi dönemindeki 
mevcut özkaynak gücü ve gelecekteki özkaynak durumu hakkında bilgi verilmemiştir. 

Kullandırılan krediler için 1995 yılında Üniversiteden 498 Milyar TL tutarında ipotek 
tesis edilebilmiş, Halk Bankası Bahçelievler Şubesinin ilave ipotek temin edilmesi yönündeki 
talebine karşılık Üniversite yeni ipotek temin edememiş, teminat tutarı, 1995 yılındaki ipoteğe 
konu olan değerlerin yeniden değerlemesi sonucu ancak 1998 yılında 2,8 Trilyon TL'ye 
çıkarılabilmiştir. 

1995 yılında tesis edilen 498 Milyar TL'lik ipoteğin alındığı tarih itibariyle yaklaşık 
değerinin 11,7 Milyon USD olduğu, temin edilen ipotek tutarları haricinde o dönemde 
Üniversitenin diğer mal varlıkları ve gelir kaynaklan olabileceği, ancak gerçekleştirilecek iki 
yatırım için Üniversite kaynaklarıyla karşılanması planlanan tutarın 123.402.000 USD olduğu 
ve iki projeye ilişkin yatırımların toplam 3 sene içerisinde bitirilmesinin planlandığı dikkate 
alındığında, etüt raporlannda belirtildiği şekilde özkaynaklardan 123,4 Milyon USD tutarında 
harcama yapılmasını sağlayacak Üniversite kaynağının varlığına dair yeterli göstergeler 
bulunmadığı, bu durumun ise Üniversitenin daha kredi tahsisatı döneminde mali yönden 
yetersiz olduğu ve kredi geri ödemelerinde sorun yaşayacağının açık ve belli olduğu sonucunu 
doğuracağı anlaşılmaktadır. 

2.4. Alınan Teminatların Yetersizliği: 

Hastane Projesine ilişkin 21.04.1995 tarihli devir anlaşmasının eki mahiyetindeki 
02.05.1995 tarihli kredi sözleşmesinde, kredinin teminatı olarak Halk Bankası lehine, kredinin 
%100 fazlası ile ipotek alınması kabul edilmiştir. 

21.04.1995 tarihli devir anlaşmasıyla üniversiteye tahsis edilen 25 Milyon USD'lik 
kredinin tamamı TL bazında kullandırılmıştır. Müsteşarlık kayıtlarına göre Hastane Projesi 
kapsamında kredi kullanım tutan 1,1 Trilyon TL ve nihai anlaşma miktan 1,993 Trilyon TL, 
Halk Bankası Bahçelievler Şubesinin kayıtlanna göre Hastane Projesi kapsamında Üniversite 
hesaplanna ödenen tutar 2,15 Trilyon TL'dir (Müsteşarlık ile Şube kayıtlan arasındaki 
farklılığın kur farklanndan kaynaklanabileceği düşünülmektedir). Üniversiteye bu tutarda 
kredi kullandınlmasına karşın, alınan ipotek tutan toplamı 498 Milyar TL düzeyinde kalmış, 
Hastane Projesi kapsamında kullandırılan krediler için yeterli teminat alınmamıştır. 

24.08.1995 tarihli devir anlaşmasında Halk Bankasının, kullandınlacak krediden 
doğan ve Fon'a iadesi gereken her türlü hak ve alacağı karşılamak üzere yeterli miktarda 
teminatı Müsteşarlık nam ve hesabına da olmak üzere alacağı kabul edilmiştir. (19.02.1998 
tarihli ve 31.12.1998 tarihli devir anlaşmalannda da aynı paralelde düzenlemeler yer almıştır.) 

24.08.1995 tarihli devir anlaşmasıyla Kampus Projesi için kullandınlan 36.596.000 
USD'lik kredinin bir kısmının TL olarak kullandınlmıştır. Müsteşarlık kayıtlanna göre 
Kampus Projesi kapsamında TL bazında kullanım tutan 727 Milyar TL ve nihai anlaşma 
miktan 1,1 Trilyon TL'dir. Halk Bankası Bahçelievler Şubesinin kayıtlanna göre, Kampus 
Projesi kapsamında TL bazında toplam 1,381 Trilyon TL, Üniversite hesaplanna intikal 
ettirilmiştir. TL bazında Üniversite hesabına en son aktanm 28.02.1997 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir. İpotek tutarlan toplamının 15.05.1998 tarihine kadar 498 Milyar TL 
düzeyinde kaldığı düşünüldüğünde, Kampus Projesi kapsamında üniversiteye yapılan TL 
tahsisatlan için yeterli teminat alınmamıştır. 
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15.05.1998 tarihinde İpotek tutan toplamı 2,8 Trilyon TL'ye çıkarılmıştır. Halk 
Bankası Bahçelievler Şubesi kayıtlarına göre, ipoteklerin arttırıldığı tarih itibariyle Hastane 
Projesi kapsamında yaklaşık 2,15 Trilyon TL, Kampus Projesi kapsamında 1,381 Trilyon TL 
ve 15 Milyon USD (ayni tarihli TCMB döviz alış kuruna göre değeri 3,76 Trilyon TL) olmak 
üzere toplam 8,29 Trilyon TL Üniversite hesaplarına intikal ettirilmiş, buna karşın ipotek 
tutan toplamı 2,8 Trilyon TL düzeyinde kalmıştır. Dolayısıyla ipotek artışının sağlandığı tarih 
itibariyle de krediler için yeterli teminat alınmamıştır. 

Hazine Müsteşarlığının kayıtlara göre; Kampus Projesi kapsamındaki toplam fiili 
kullanım tutan 35.993.128 USD'dir. Bu tutann 10.993.128 USD'si (1995 yılındaki) TL 
cinsinden kullanımlar, kalan 25 Milyon USD'lik kısmı ise USD cinsinden kullanımlardır. 25 
Milyon USD'nin en son devir anlaşmasının yapıldığı 13.12.2000 tarihindeki TL karşılığının 
yaklaşık 17 Trilyon TL olduğu, bunun yanında 1995 yılındaki her iki proje kapsamındaki TL 
kullanımlannm da yaklaşık 2,5 Trilyon TL olduğu dikkate alındığında krediler için yeterli 
teminat alınmadığı anlaşılmaktadır. Zira en son devir anlaşmasının yapıldığı tarih 
itibariyle krediler için alınan ipotek tutannın 2,8 Trilyon TL'dir. 

Üniversiteye kullandınlan kredilere karşılık yeterli teminat alınmamasına, Halk 
Bankası ile ilgili olarak Yüksek Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan 1996 yılı raporunda 
da değinilmiştir. Söz konusu YDK raporunda, Eylül 1997 tarihi itibariyle kredilere ait toplam 
borç bakiyesinin 4.556.955.259.720 TL olduğu, buna karşılık tesis edilen ipotek tutan 
toplamının 498 Milyar TL olduğu, kredinin teminatı sayılan Başkent Üniversitesinin Halk 
Bankası Bahçelievler Şubesinde bulunan hesaplarında bulunan değerlerin de kredilerin faiz ve 
taksitlerini karşılamaktan uzak olduğu belirtilmiştir. 

2.5. Kredi Geri Ödemeleri: 

Üniversiteyle yapılan devir anlaşmalanna göre kredi geri ödemeleri, 02.05.1995 
tarihinde başlamaktadır. Krediye ilişkin faiz ödemeleri 1996 yılı sonuna kadar ve 1997 yılı 
sonuna kadar olmak üzere iki defa ertelenmiştir. Müsteşarlık kayıtlanna göre 2001 yılı sonu 
itibariyle, faiz ertelemelerinin sona erdiği 1998 yılından itibaren kredi geri ödemeleri 
gerektiği şekilde yerine getirilmemiştir. Nitekim söz konusu kayıtlara göre 2001 yılı sonu 
itibariyle en eski vadeli borcun ödeme tarihi 01.07.1998'dir. Bu durum Halk Bankası 
Bahçelievler Şubesinin kayıtlanndan da anlaşılmaktadır. 

21.04.1995 tarihli Devir Anlaşmasında yer alan "Müsteşarlık, Garantör Banka'ya 
krediyi TL bazında devredecek ve Garantör Banka da geri ödemeleri TL olarak yapacaktır."" 
hükmüyle Halk Bankasına geri ödeme yükümlülüğü getirilmiştir. Aynı anlaşmada, vadesinde 
ödenmesi gereken taksitlerin Borçlu tarafından taksit vadelerinde yatınlmaması/ 
geciktirilmesi halinde Garantör Bankanın, geciken TL karşılığı borç üzerinden Müsteşarlığa 
gecikme faizi ödeyeceğinin kabul edilmiştir. 

21.04.1995 tarihli Devir Anlaşmasının eki mahiyetteki 02.05.1995 tarihli Kredi 
Sözleşmesine göre; anapara, faiz, komisyon, vergi, fonlar ve her türlü doğmuş Banka 
alacaklannın, borçlu tarafından tahakkuk dönemlerinde nakden ödenmediği takdirde Halk 
Bankasının, Üniversitenin her türlü alacak hesaplanndan takas ve mahsup etmeye yetkili 
olduğu, Üniversitenin temerrüde düşmesi halinde Halk Bankasının, herhangi bir tebliğ veya 
ihbara gerek kalmaksızın yasal yollara başvurabileceği, Bankanın aynca temerrüt tarihinden 
başlamak üzere kredi hesabına orta ölçekli sanayi kredilerine Bankaca uygulanan cari 
temerrüt faizi oranında faiz uygulayacağı, Üniversitenin Banka nezdindeki değerlerine 
Bankanın krediden doğan alacağına karşılık takas ve mahsup işlemi yapmaya Bankanın 
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yetkili kılındığı; geri ödenecek anapara, faiz, komisyon ve gider vergilerinin vadelerinde 
ödenmemesi halinde vadesi gelmemiş borç taksitleri ile faiz, komisyon ve gider vergilerinin 
tamamının muacceliyet kesbedeceği, Bankanın muaccel olan alacakları her türlü yollardan 
tahsil cihetine gideceği kabul edilmiştir. 

Kredi geri ödemesinin üniversiteden tahsiline ilişkin bu şekilde imkanlar 
öngörülmekle birlikte Halk Bankası tarafından, 21.04.1995 tarihli devir anlaşması ve devir 
anlaşmasına ek kredi sözleşmesinde yazılı hükümler uygulaya sokulmamıştır. Bu durum ise 
kredi tahsilat imkanlarının kullanılmadığı anlamına gelmektedir. 

24.08.1995 tarihli devir anlaşmasında Halk Bankası aracı banka olarak kabul 
edilmiştir. Anlaşmada geri ödeme ile ilgili olarak; "Müsteşarlık, Aracı Banka 'ya krediyi TL 
bazında devredecek ve Aracı Banka da geri ödemeleri TL olarak yapacaktır.'''' şeklinde 
düzenleme yer almıştır. Bu hükmün 21.04.1995 tarihli devir anlaşmadaki hükümden farklı 
olmayıp, hükümde Bankanın geri ödemeleri, Üniversiteden tahsilini müteakip 
gerçekleştireceği yönünde bir hükmün bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bunun yanında 
24.08.1995 tarihli anlaşmada, vadesinde ödenmesi gereken taksitlerin Borçlu tarafından taksit 
vadelerinde yatırılmaması/geciktirilmesi halinde Aracı Bankanın, geciken TL karşılığı borç 
üzerinden, Müsteşarlık lehine, içinde bulunulan Mali Yıldan önceki son 6 ay içinde yapılan 1 
yıllık Devlet Tahvili veya Hazine Bonolan ihalelerinde oluşan faizlerin basit aritmetik 
ortalaması esas alınarak belirlenen oranda gecikme faizini tahakkuk ettireceği ve Borçludan 
tahsilini takiben Müsteşarlığa ödeyeceğinin kabul edilmiştir. 

24.08.1995 tarihli devir anlaşmasının eki sayılan bila tarihli sözleşmede de, 
21.04.1995 tarihli devir anlaşmasına dayanılarak yapılan 02.05.1995 tarihli sözleşmede yer 
alan hükümlerle aynı paralelde düzenlemeler yer almıştır. 

Devir anlaşmalarında, kredi geri ödemelerinin yapılmaması durumunda uygulanacak 
müeyyideler belirlenmiş olmasına karşın, üniversitenin kredi geri ödemelerini gereği şekilde 
yerine getirmemesine rağmen söz konusu bu hükümler işletilmemiş, kredi tahsilat imkanları 
yeterli ölçüde kullanılmamıştır. 

2.6. Proje İçin Yapılan Harcamalar: 

Halk Bankası, projelerdeki iş ilerlemesini projeler nezdinde yaptığı denetimler 
neticesinde belirlemiş, bu denetimler neticesinde proje yatırımları ile ilgili tespit raporları 
düzenlemiştir. 

Hastane Projesi, 62.000.000 USD olarak planlanmış ve bu projenin %40'ına tekabül 
eden 25.000.000 USD'nin fon kredisinden karşılanması öngörülmüş olmakla birlikte, proje 
için düzenlenen en son tarihli durum tespit raporuna göre proje kapsamında toplam 
25.254.989 USD tutarında yatırım yapıldığı tespit edilmiş, bu tutarlar için firmaya Fon 
kredisinden 22,5 Milyon USD tahsisat yapıldığının, buna ilave olarak 2,5 Milyon USD'lik 
daha ithalat yapılacağı (toplam 25 Milyon USD) tespit edilmiştir. Hastane Projesine yönelik 
olarak üniversiteye devredilen krediler, projenin kısmi finansmanını (%40'ını) sağlamak 
üzere devredilmiştir. Ancak Halk Bankası tarafından hazırlanan rapordaki değerlerden, 
projenin tamamının 25 Milyon USD'ye maledildiği anlaşıldığından Fon kaynaklanyla 
karşılanması gereken tutarın da 10 Milyon USD olması gerekirdi. Bu durumda üniversite, 
fon kaynaklarından yaklaşık 15 Milyon USD haksız kredi kullanmış olmaktadır. 

218 



Üniversite, hastane projesinin kapanış raporunu Fon'a gönderilmek üzere Müsteşarlığa 
sunmuştur. Söz konusu raporda projenin 13.12.1995 tarihi itibariyle tamamlandığı 
belirtilmekte, Fon kaynaklarından karşılanan harcamanın 18.817.000 ECU (yaklaşık 23,5 
Milyon USD), gerçekleşen fiili harcamanın ise 56,12 Milyon USD (3.135.031.560.000 TL) 
olduğu belirtilmektedir. Üniversite tarafından hazırlanan raporda bu tutarda yatırım yapıldığı 
belirtilmesine karşın, Halk Bankası tarafından hastane projesi için yapılan denetimlerin 
tümünde toplam yatırım tutan 25 Milyon USD civannda tespit edilmiştir. Dolayısıyla 
Üniversitenin Fon'a gönderdiği rapordaki değerler gerçeği yansıtmamış, yanlış bildirimde 
bulunulmuştur. 

Halk Bankası tarafından Kampus Projesiyle ilgili olarak düzenlenen en son tarihli 
raporda proje için yapılan toplam harcama tutarının 53.449.846 USD olduğu belirtilmektedir. 
Müsteşarlık kayıtlarına göre, 1998 yılı sonuna kadar toplam 33.493.128 USD Üniversiteye 
kullandırılmıştır. Halkbank tarafından tespit edilen 53.449.846 USD'lik yatırım tutarının 
tamamının kredi kapsamında yatırım olduğu kabul edildiğinde dahi krediden yapılması 
gereken tahsisatın 21,3 Milyon USD (53.449.846 USD X 0,40=21.300.000 USD) olması 
gerektiği, ancak 1998 yılı itibariyle Üniversiteye kullandırılan tutarların olması gerekenden 
fazla olup, projeye ilişkin kredilerin kaynağını teşkil eden Fon ile yapılmış anlaşmalarda 
kabul edilen kısmi finansman oranlarına uyulmamıştır. 

Üniversite Kampus projesi ile ilgili olarak Fon'a Mart 2000 tarihli bir rapor 
göndermiştir. Bu raporda; ekipman, yardımcı ekipman, araçlar ve genel giderler haricideki 
diğer yatırımların 1998 yılı itibariyle tamamlandığı ve 1998 yılı sonu itibariyle yapılmış olan 
harcama tutarının 70,9 Milyon USD olduğu belirtilmektedir. Halk Bankası tarafından yerinde 
yapılan denetimlerde tespit edilen yatırım değerlerine göre Üniversite, kampus projesine 
ilişkin olarak Fon'a gönderdiği raporda gerçeği yansıtmamış, yanlış bildirimde bulunmuştur. 

Müsteşarlık kayıtlarına göre Üniversiteye kullandırılan krediler toplamı 36.993.128 
USD'dir. Fon kredileriyle yatırımların %40'ının karşılanabileceği dikkate alındığında bu 
tutarda bir kullanımın 92.482.500 USD tutarındaki yatırım sonucunda kullandırılması 
gerekmektedir. Ancak inceleme tarihi itibariyle Kampus Projesi kapsamında yapılan harcama 
tutarlarına ilişkin belgelere ulaşılamadığından, kullandırılan toplam tutarın kısmi finansman 
oranına uygunluğu hakkında bir fikir beyan edilememektedir. Bununla birlikte üniversiteye en 
son kredi tahsisatının 18.10.2000 tarihli devir anlaşmasıyla yapıldığı, Üniversite tarafından 
Fon'a yönelik olarak hazırlanan Mart 2000 tarihli raporda 1998 yılı itibariyle yatırımların 
inşaat harcamalarının bitirildiğinin belirtildiği, bu harcamaların da toplam harcama 
tutarlannm yaklaşık %92'lik kısmını oluşturduğu, Halk Bankası tarafından düzenlenen 
15.12.1998 tarihli raporda da inşaat harcamalan tamamlanan yatınmın toplam harcamasının 
53.449.846 USD olduğunun belirtildiği düşünüldüğünde, son kredi tahsisatının yapıldığı 
18.10.2000 tarihinde 92.482.500 USD tutannda harcama yapılmış olması oldukça zor 
görünmektedir. 

Başkent Üniversitesi ile ilgili bu tespitler Hazine Kontrolörleri Kurulu tarafından 
06.01.2003 tarih, 11/1 sayılı rapor ile Hazine Müsteşarlığı Makamına iletilmiş ve belirlenen 
aykınlıklarla ilgili olarak sorumlular ile sorumluluklannın tespit edilmesi gerektiği yönünde 
görüş belirtilmiştir. Ancak Komisyon raporunun hazırlandığı tarih itibanyla herhangi bir 
işlem yapılmamıştır. 

3. Koç Üniversitesine Kullandırılan Devirli Kredi İle İlgili Hususular: 
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Başkent Üniversitesi örneğinde olduğu gibi, Koç Üniversitesi Kurulması Projesi ile 
ilgili olarak Hazine tarafından adı geçen Üniversiteye Koçbank aracılığıyla 05.07.1993 
tarihinde 18.700.000 USD kredi devri öngörülmüştür. 

Söz konusu kredinin devrinde faiz oranı TL üzerinden %7,5 olarak belirlenmiştir. 
Ancak yurt dışı kreditörle yapılan kredi anlaşmasında belirlenen faiz oranı ise ECU üzerinden 
%8,875 olarak belirlenmiştir. 

Yukarıda da bahsedildiği üzere kredi devirlerinin, Bütçe Kanunu hükmü gereği yurt 
dışı kreditörle yapılan kredi anlaşmasında belirtilen şartlarla yapılması gerekmektedir. Oysa 
burada da görülmektedir ki kredi devri faiz oranı, kreditörle yapılan anlaşmadaki faiz 
oranından daha düşük tespit edilerek Hazine zararına sebebiyet verilecek şekilde 
belirlenmiştir. 

4. Sayıştay Tarafından Tespit Edilen Hususlar: 

Sayıştay tarafından özel sektöre devredilen kredilerle ilgili yapılan incelemelerde kredi 
devirlerinin Bütçe Kanunlannda kredinin devrine ilişkin şartların hilafına kredi devrinin 
yapıldığı belirtilmiş ve bu konuda Hazine yetkilileri hakkında sorgu açılmıştır. 

Sayıştay, yaptığı hukuka uygunluk denetimlerinde, Bütçe Kanunlarına aykırı şekilde 
kredi devirlerinin yapıldığını tespit etmiştir. Ayrıca konuyla ilgili görevlilerle yapılan 
toplantılarda, bu şekilde temin edilen dış kredilerden hibe yapıldığına dair cevaplar alınmış, 
ancak yapılan hibelerle ilgili olarak TBMM'ye herhangi bir hesap verilmediğinin anlaşıldığı, 
yapılan devirler sonucunda oluşan zararların büyüklüğü nedeniyle bu rakamların tazminin 
olamayacağı, ancak geçmişte yapılan işlemler nedeniyle tedbir almak gerektiği hususları 
belirlenmiştir. 

Anlaşıldığı üzere Sayıştay da devirli krediler uygulamasındaki sorunları tespit etmiş, 
ancak bu konuda TBMM tarafından bugüne kadar bu işlemler nedeniyle oluşan Hazine 
zararının tespitine ilişkin herhangi bir inceleme yaptırılmamıştır. 

Sonuç olarak Hazine'nin devirli kredilerinden kaynaklanan alacakları tam olarak takip 
edilememektedir. Bu alacakların takip edildiği hesap 1997, 1998 ve 1999 yıllarında 
reddedilmiştir. 

Devirli krediler bir sübvansiyon aracı olarak kullanılır hale gelmiştir. Şöyle ki; devirli 
kredilerin bir kısmı anlaşmalarda yer alan koşullar değiştirilerek kamu ve özel sektör 
kuruluşlarına devir ve hibe edilmektedir. Bu şekilde özel sektöre devredilen krediler ayrı bir 
öneme sahiptir. Devirli kredilerde geri dönüşü sağlayacak mekanizmalar ya yetersiz kalmış ya 
da mevcut mekanizmalar işletilmemiştir. Bundan dolayı da Hazine ağır ve öngörülmeyen bir 
yük altına girmektedir. Bu krediler gizli bir sübvansiyona dönmekte , bu durum da Meclis 
iradesi dışında kamu kaynaklarının belirli yerlere aktarılması anlamına gelmektedir. 

5. Sorumlulukların Tespiti: 

Devirli kredilerle ilgili uygulamalar yurt dışı kreditörle yapılan kredi anlaşması ile 
başlamakta, alınan bu kredi, özel sektör ya da kamu kuruluşlarına. Hazine Müsteşarlığının 
bağlı bulunduğu Bakan onayı ile devredilmekte ve kredi devrine aracılık eden banka ile 
Hazine tarafından kredinin, belirlenen devir anlaşması şartlarında kullanılması ve geri 
ödenmesi takip edilmektedir. 
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Dolayısıyla, devirli kredilerle ilgili sorumluluk, kredi devir anlaşmasını onaylayan 
ilgili Bakandan başlamakta, kredi kullanımları ile takibi bakımından da Hazine ve aracı banka 
yetkililerini de kapsamaktadır. 

6. Öneriler: 

Hazineyi, gizli bir sübvansiyona dönüşerek, kamu kaynaklarının Meclis iradesi dışında 
belirli kesimlere aktanlmasına neden olarak ağır ve öngörülemeyen bir yük altına sokan 
devirli kredi uygulamalarının bir envanterinin çıkarılması, neden olduğu Hazine 
Zararlarının ortaya çıkarılması, geri ödemelerin sağlanıp sağlanmadığı ve alınacak 
tedbirler ile sorumluluk ve sorumluların belirlenmesi amacıyla; 

Söz konusu kredilerin, miktar, anlaşma şartları, devir anlaşmalarının Bütçe 
Kanunları karşısındaki durumu, kullanım şartları, kredi devri yapüan kuruluşlarm geri 
ödeme kapasitelerinin yeterliliği kapsamında, bir Meclis Araştırması açılması kanaat ve 
sonucuna varılmıştır. 

7. Dizi Pusulası: 

2.1.2 HAZİNE TARAFINDAN KULLANDIRILAN DEVİRLİ KREDİ 
UYGULAMALARI 

ÖZEL RAPOR EKLERİ: 

Sıra No 

1 

2 

Adet Açıklama 

Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu tarafından düzenlenen 
06.01.2003 tarih, 11/1 sayılı rapor ve ekleri 

Sayıştay nezdinde yapılan toplantı tutanakları, devirli krediler ve bütçe 
kanunları ile ilgili bilgi notlan. 
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T.C. 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının 
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 

Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu (10/9) 

PARA, BANKACILIK, HAZİNE, DIŞ TİCARET VE 
GÜMRÜK KONULARI 

ÖZEL RAPOR: 

2.1.3 Kütlü Pamuk Destekleme Primi Uygulamasından Doğan 
Görev Zararları 
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1. Yapılan İşlemler ve Doğan Zarar 

50. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 1993 yılında pamuk üreticilerini desteklemek 
amacıyla giriştiği kütlü pamuk destekleme primi uygulaması, son yıllatın en ağır mali 
sorunlarından birine yol açmıştır. Hazine, bir yıllık destekleme karşılığında 2000 yılında milli 
gelirin % lO'una ulaşan ve giderek artan bir yükümlülükle karşı karşıya kalmıştır. 18 milyar 
dolara ulaşan bu yükümlülük 1999-2000 yılı dünya pamuk üretiminin toplam bedeline eşittir. 

Görev zararları ile ilgili temel düzenleme 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamedir. 
Bu kararnameye dayanılarak Bakanlar Kurulu Karan ile KİT'lere kendi faaliyet alanlarında 
destekleme niteliğinde görevler verilmekte ve bundan doğan zararlar yine 233 sayılı 
Kararnamede yer alan esaslar çerçevesinde ilgili KİT'lere ödenmektedir. 

Hükümet 1993 yılında çıkardığı 93/4725 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile pamuk 
üreticisini destekleme karan almış ve bu karar doğrultusunda üreticiye kütlü pamuk için kg. 
başına 3.000.- lira destekleme primi verilmesi öngörülmüştür. Üreticilere fatura karşılığında 
bu primleri ödeme görevi T.C. Ziraat Bankası'na verilmiştir. Bankanın, prim ödemeleri için 
gerekli finansmanı sağlaması ve oluşan zaran daha sonra görev zaran olarak Hazineden 
alması öngörülmüştür. 

Banka 1993-1995 yıllan arasında pamuk üreticilerine 4,6 trilyon lira pamuk 
destekleme primi ödemesi yapmış, ancak buna karşılık Hazineden bu yıllarda görev zaran 
olarak sadece 1994 yılında 200 milyar lira alabilmiştir. Bu şekilde ortaya çıkan borca 
uygulanacak faiz oranını tespit etmek için 7.6.1995 tarihinde 95/6969 sayılı Bakanlar Kurulu 
Karan çıkanlmıştır. 

Bu kararda; 

"Bankanın faiz tutan hesaplanmasında ticari faiz oranı + %20 ve ticari faiz 
hesaplanmasına ilişkin koşullar dikkate alınır. " hükmü yer almaktadır. Yine bu Karar ile bu 
şekildeki faiz hesaplamasının 02.09.1993 tarihinden geçerli olacağı da hüküm altına 
alınmıştır. 

Bu şekilde, bankanın destekleme primi ödemelerine başlangıcından itibaren kararda 
belirtilen usulde faiz yürütülmüş ve uygulanan faiz üç ayda bir anaparaya ilave edilmiştir. 

Bu hesaba göre görev zaran borcu bakiyesi; 

1994 yılı sonunda 20 trilyon lira, 

1995 yılı sonunda 77 trilyon lira, 

1996 yılı sonunda 393 trilyon lira olmuştur. 

Diğer taraftan Banka, nakit olarak tahsil edemediği bu alacağına karşılık yüklü 
miktarda banka ve sigorta muameleleri vergisi ödeme yükümlülüğü ile karşı karşıya kalmıştır. 
Diğer yandan bu vergi tutan da banka tarafından görev zaran borcuna ilave edildiğinden 
borcun artışını hızlandırmıştır. Alacağın tahsili pek olanaklı görünmediğinden, en azından 
vergi yükümlülüğünü azaltabilmek amacıyla banka, tek taraflı olarak görev zaran alacağına 
1997 yılında daha düşük oranda bir faiz yürütmeyi benimsemiştir. Bu amaçla banka 3 ayda bir 
bileşik usulde faiz hesaplamak yerine, basit usulde faiz hesaplamayı tercih etmiştir. 
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1997 yılının son günlerinde Hazine, Bankaya 145 trilyon liralık bir ödemede bulunmuş 
ve yıl sonunda 1 katrilyon lirayı aşmış olan borç, bu ödeme ile birlikte 901 trilyon liraya 
indirilmiştir. 

Yine 1997 yılı içinde, bu borcun aşın büyüdüğünü gören hükümet yeni bir karar 
çıkararak faiz hesaplama usulünü değiştirmiştir. 97/10221 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına 
göre, 1998 yılından itibaren geçerli olmak üzere +%20 puan ilave faiz uygulamasından 
vazgeçilmiştir. 

1998 yılında Hazine, bankaya nakit olarak 15 trilyon lira ödemiş ve yıl sonunda borç 
rakamı 2 katrilyon 300 trilyon liraya ulaşmıştır. 

Sayıştay 1998 yılında Meclise sunduğu 1997 Yılı Hazine İşlemleri Raporu'nda görev 
zararı borcundaki artışa dikkat çekmiş ve yıllık ortalama faizin %300'e ulaştığını 
vurgulamıştır. 

1.1.1999 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kabul tarihinde yürürlüğe giren, ancak 
Resmi Gazetede yayımlanmayan 09.03.1999 tarih ve 12520 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile; 
95/6969 sayılı BKK'nm 1. maddesi ile 97/10221 sayılı BKK yürürlükten kaldınlmış ve 
93/4725 sayılı BKK'nm 3. maddesine aşağıdaki hükümler eklenmiştir. 

"T.C. Ziraat Bankasının söz konusu uygulamadan doğan görev zararları, Bankaca 
uygulanan ticari faiz oranları esas alınarak, 1996 yılı sonu itibariyle 393.803.058.386.055 
TL, 1997 yılı sonu itibariyle 901.208.381.848.866 TL, 1998 yılı sonu itibariyle 
2.300.124.961.472.280 TL 'dır. 

Adıgeçen Bankanın söz konusu uygulamadan doğan görev zararlarının 
hesaplamasında kullanılacak faiz oranı ile buna ilişkin usul ve esaslar, 1.1.1999 tarihinden 
geçerli olmak üzere, Hazine Müsteşarlığı ile T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünce 
müştereken belirlenir ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan tarafından onaylanır. 
Ancak, bu şekilde tespit edilecek faiz oranı mezkur Banka ticari kredi faiz oranını aşamaz. " 

1999 yılı Geçici Bütçe Kanununa konan bir hükümle Ziraat Bankası'nın 1998 yılı 
sonu itibariyle mevcut görev zararlanmn % 15'ini geçmeyen kısmının tasfiye edilmesi 
amacıyla özel tertip devlet tahvili ihraç edilmesi imkanı getirilmiştir. Bu düzenlemeye 
dayanılarak yıl içinde bankaya 351 trilyon liralık özel tertip tahvil verilmiştir. 

1999 yılı sonunda görev zaran borcu (yıl içinde verilen 351 trilyonluk tahvile rağmen) 
5 katrilyon 681 trilyon lira olmuştur. 

2000 yılında çıkanlan 2000/62 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile 01.01.2000 tarihinden 
itibaren görev zaran bakiyelerine uygulanacak faizle ilgili esaslar yeniden belirlenmiştir. 
Buna göre 1999 yılı sonu itibariyle oluşmuş olan görev zaran bakiyelerine, devlet 
tahvillerinin yıllık bileşik ortalama faizinin üzerine, T.C. Ziraat Bankasında 35 puan, T. Halk 
Bankasında 21 puan ilave edilmek suretiyle faiz tahakkuk ettirileceği belirtilmiştir. Bu 
düzenleme 9 Aralık 1999 tarihinde IMF'ye verilen niyet mektubu doğrultusunda yapılmıştır. 
Niyet mektubunda ortalama faiz üzerine eklenecek 35 ve 21 puanlık farklann "bankalann 
devlete parasız olarak sağlamakta olduklan hizmetin bedeli olarak görüleceği ve gelecekte bu 
hizmetlerin daha uygun şekilde fiyatlandınlacağı" belirtilmektedir. 
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Yine 2000 yılında çıkarılan 21.7.2000 tarih ve 2000/1167 sayılı BKK ile yukarıda 
belirtilen 2000/62 sayılı BKK'da yer alan ilave faiz oranlan 1.1.2000 tarihinden geçerli olmak 
üzere her iki banka için de 26 puan olarak belirlenmiştir. 

2000 yılında bankaya çeşitli tarihlerde toplam 1.270 trilyon liralık tahvil verilmiş, borç 
bakiyesi yıl sonunda 8,07 katrilyon liraya ulaşmıştır. 

5.11.2000 tarih ve 4603 sayılı Kanunla kamu bankalannın bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Hazineden olan birikmiş görev zaran alacaklannın yeniden yapılandırma 
programında belirtilen esas ve süreler dahilinde itfa olunacağı ve çeşitli kanun ve 
kararnamelerle bankalara verilmiş olan görevlerin program dönemi sonunda yürürlükten 
kalkacağı düzenlenmiştir. 

2001 yılında 4603 sayılı Kanun ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyannca 
çıkanlan 30.4.2001 tarih ve 2001/2312 sayılı Bakanlar Kurulu Karannda, görev zaran 
alacaklannın 31.12.2000 tarihi itibanyla bakiyesine 1.1.2001-30.4.2001 tarihleri arasında, 4 
aylık ortalaması %235'i aşmamak kaydıyla aylar itibanyla yürütülecek faiz oranlan ve buna 
ilişkin usuller; her Bankanın mali bünyesi dikkate alınarak, Hazine Müsteşarlığının bağlı 
olduğu Bakanın onayı ile belirleneceği düzenlenmiştir. 

2001/2312 sayılı Karar uyannca, yürütülen faiz ile birlikte 30.4.2001 tarihinde 1993 
yılı kütlü pamuk destekleme priminden kaynaklanan görev zaran borcu bakiyesi 
11.416.799.000.000.000 liraya ulaşmıştır. Buna karşılık Hazine 11.411.000.000.000.000 
liralık özel tertip tahvil vermek suretiyle bu borcu kapatarak iç borçlanmaya dönüştürmüştür. 

Yukanda anlatılan görev zaran uygulaması Tablo 1 'de özetlenmiştir : 

Tablo 1: Görev Zararı Uygulaması Özet Tablosu Milyon TL 

Bankaca Ödenen 
Yıl Destekleme Primi 

1993 4.098.544 

1994 558.776 

1995 4.784 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

Toplam 4.662.104 

Hazinece Ödenen Ödemenin 
Görev Zararı Niteliği 

200.000 Nakit 

145.707.203 Nakit 

15.360.806 Nakit 

351.404.676 Tahvil 

1.269.980.890 Tahvil 

11.411.000.000 Tahvil 

13.193.653.575 

Görev Zararı Borç 
Bakiyesi 

4.723.790 

20.553.925 

77.743.619 

393.803.058 

901.208.381 

2.300.124.961 

5.681.717.508 

8.069.067.730 

5.799.984 

5.799.984 
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2. Tespitler 

a. Bakanlar Kurulu Kararları 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 
Aykırıdır 

1993 yılı kütlü pamuk destekleme primi uygulamasının çok büyük miktarda Hazine 
borcuna yol açmasının en önemli nedeni hukuka aykın hükümet tasarruflarıdır. 

Söz konusu pamuk destekleme primi uygulamasına esas alınan 93/4725 sayılı, 
95/6969 sayılı, 97/10221 sayılı 99/12520 sayılı, 2000/62 sayılı ve 2000/1167 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararlannm dayanağı, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamedir. KİT'lere görev verilmesi ve bu görev nedeniyle teşebbüslerin 
uğradığı zarann görev zaran olarak tespiti, hesaplanması ve ödenmesine ilişkin esaslar bu 
Kararname ile düzenlenmiştir. 

Söz konusu KHK'nın "Teşebbüslerin Fiyat ve Tarifeleri" başlıklı 35 inci maddesinde 
görev zaran uygulaması şu şekilde düzenlenmiştir: 

"1. Teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklar, işletmelerinde üretilen mal ve hizmet 
fiyatlarını tespitte serbesttirler. 

2. Üretilen mal ve hizmetlerin fiyatları, gerektiğinde Bakanlar Kurulu'nca tespit 
edilebilir. 

3. Bakanlar Kurulu'nca tespit olunan fiyatlar maliyetlerin altında bulunduğu takdirde; 

a) Zarar ile birlikte, mahrum kalınan kar ait olduğu veya ait olduğu yılı izleyen yılın 
genel bütçesine konulacak ödenekle karşılanır. 

b) Mahrum kalınan kar miktarı, mal ve hizmetin satış maliyeti üzerinden % 10 kar 
payı tahakkuk ettirilerek belirlenir. 

c) Zararın miktarı, ilgili bakanlık ve Hazine Müsteşarlığı'nca teşebbüs muhasebe 
kayıtları esas alınarak birlikte tespit edilir. 

4. Teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklara konuları ile ilgili olarak Bakanlar 
Kurulunca görev verilebilir. Gerektiğinde bu görev için yapılan ödeme miktarı Bakanlar 
Kurulu Karan'nda belirtilir. Bu görevden doğan zarar ve mahrum kalınan kar yukarıdaki 
esaslar dahilinde Hazinece karşılanır. " 

Ancak, 93/4725 sayılı, 95/6969 sayılı, 97/10221 sayılı, 99/12520 sayılı, 2000/62 sayılı 
ve 2000/1167 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlannda, yukanda yer alan KHK'nin; 

a 3 (a) fıkrasında yer alan hükme aykın olarak 1994 yılından sonra ödeme. 
yapılmasına yol açılmış, 

a 3 (b) fıkrasında yer alan hükme aykın olarak görev zaran hesabını borca 
dönüştürecek şekilde farklı düzenleme yapılmış, 

• 4. fıkrasına aykın olarak görev zarannın hesaplanmasına ilişkin esaslar 
değiştirilmiştir. 
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93/4725 sayılı BKK 

93/4725 sayılı BKK'nın 3. maddesinde "destekleme primi ödemeleri için gerekli 
finansman T.C. Ziraat Bankası kanalıyla sağlanır. Bankanın bu destekleme faaliyeti için 
sağlayacağı anapara ve faiz tutan görev zaran olarak T.C. Ziraat Bankasına Hazinece ödenir" 
denilerek 233 sayılı KHK'nin 3 (b) ve 4. fıkralanna aykın bir düzenleme yapılmıştır. 

233 sayılı KHK'ye göre görev zarannm nasıl hesaplanacağı bellidir ve kararname 
çerçevesinde bu uygulamanın faiz tahakkuk ettirilerek borca dönüştürülmesi olanağı yoktur. 
Oysa BKK'da, destekleme primi ödemeleri için gereken finansmanın banka kanalıyla 
sağlanacağı belirtilmekle Hazineye ait olan görev zarannı doğrudan finanse etme 
yükümlülüğü belirsizleştirilmektedir. Dolayısıyla, Hazineye düşen yükümlülük, 233 sayılı 
KHK uyannca görev zaran olarak tanımlanması gereken "destekleme primi + %10 mahrum 
kalınan kar" değil farklı bir görev zarandır. BKK'da yer alan "bankanın sağlayacağı anapara" 
ifadesi "destekleme primi"ne eşit olarak düşünülebilir. Ancak, faiz tutannın, ürün fiyatının bir 
oranı olarak sabit bir miktar olan mahrum kalman kar ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. 
Nitekim uygulamada, 233 sayılı KHK'ye göre mahrum kalınan kar 460 milyar lira olarak 
hesaplanabilecekken BKK doğrultusunda ortaya çıkan faiz 13 katrilyon lirayı aşmıştır. 

95/6969 sayılı BKK 

95/6969 sayılı BKK'nın 1. maddesi ile 93/4725 sayılı BKK'nın 3. maddesine ilave 
edilen "Bankanın faiz tutan hesaplanmasında ticari faiz oranı + % 20 ve ticari faiz 
hesaplanmasına ilişkin koşullar dikkate alınır." denilmek suretiyle 233 sayılı KHK'nin 3 (b) 
ve 4. fıkralanna tamamen aykın ve Hazineye çok ağır bir yükümlülük getiren bir düzenleme 
yapılmıştır. Üstelik, BKK'nın 2.9.1993'ten geçerli olacağı belirtilerek mevcut borca iki yıl 
içinde 18 kat faiz uygulanması sağlanmış olmaktadır. 

Diğer yandan, 233 sayılı KHK görev zararlannın sadece ait olduğu ya da izleyen yıl 
bütçesinden ödenmesi için hükümete yetki verdiğinden, 1993 yılı destekleme primi ödemeleri 
için 1995 yılında görev zaran ödemesi yapma olanağı bulunmamaktadır. Dolayısıyla, 
hükümetin 1995 yılında çıkardığı 95/6969 sayılı BKK 233 sayılı KHK'nin 3(a) fıkrasına 
aykındır ve yasal dayanaktan yoksundur. 

97/10221 sayılı BKK 

97/10221 sayılı BKK ile 1.1.1998 tarihinden geçerli olmak üzere faiz hesaplamasında 
+20 puan uygulanmasına son verilmiştir. Hazinenin yükümlülüğünün aşın artışını Önlemeye 
dönük bir teşebbüs olmakla birlikte bu BKK, yukanda açıklanan sebeplerle 233 sayılı 
KHK'nin 3 (a), 3 (b) ve 4. fıkralanna aykındır. 

99/12520 sayılı BKK 

99/12520 sayılı BKK ile görev zaran borcunun 1996, 1997 ve 1998 yıl sonu bakiyeleri 
belirlenmiş, aynca, 1.1.1999 tarihinden itibaren borç bakiyesine uygulanacak faiz oranının 
Hazine ile Banka tarafından müştereken belirleneceği kararlaştırılmıştır. Bu BKK, yukanda 
açıklandığı üzere 233 sayılı KHK'nin 3 (a), 3 (b) ve 4. fıkralanna aykındır. 

2000/62 sayılı BKK 

2000/62 sayılı BKK'da 1.1.2000 tarihinden geçerli olmak üzere, 31.12.1999 tarihi 
itibariyle oluşmuş olan görev zaran bakiyelerine devlet iç borçlanma senetleri faizi + 35 puan 
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(Halk Bankası için + 21 puan) faiz uygulanması düzenlenmiş olup bu düzenleme de yukarıda 
açıklandığı üzere 233 sayılı KHK'nin 3 (a), 3 (b) ve 4. fıkralarına aykırıdır. 

2000/1167 sayılı BKK 

2000/1167 sayılı BKK ile 2000/62 sayılı BKK'da T.C. Ziraat Bankası ve Halk 
Bankası için farklı öngörülmüş bulunan ilave faiz oranlan + 26 puan olarak yeknesak hale 
getirilmiştir. Bu düzenleme de, yukarıda açıklandığı üzere 233 sayılı KHK'nin 3 (a), 3 (b) ve 
4. fıkralarına aykırıdır. 

Bu şekilde, hükümete sadece bir bütçe gideri niteliğinde ödeme yapma yetkisi veren 
233 sayılı KHK hükümlerine aykın kararlarla, kanunsuz bir borcun doğmasına ve her yıl 
katlanarak artmasına neden olunmuştur. 

b. Prim Ödemelerinde Yolsuzluk Yapılmasına Karşı Tedbir Alınmamıştır 

Prim ödemelerinde yolsuzluğu önleyecek tedbirler alınmamıştır. Esasen bir bütçe 
gideri niteliğinde olan destekleme uygulamasının bankaya yaptırılması gizliliğe ve kayıt 
dışılığa zemin oluşturmuştur. 

Hükümet tarafından çıkarılıp yürürlüğe konulan 93/4725 Sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararında, ödemelerin yapılması sırasında ne gibi kontrol mekanizmalarının uygulanacağına 
ilişkin herhangi bir hüküm olmadığı gibi olabilecek usulsüz ödemelerin geri alınabilmesi için 
de herhangi bir yasal düzenleme yapılmamıştır. Bu da, bu işlemlerin siyasi irade tarafından 
bilerek ve isteyerek gerçekleştirildiği başka bir deyişle yolsuzluğa zemin hazırlandığını açıkça 
göstermektedir. 

Prim uygulaması başladıktan sonra 1993 ve 1996 yıllan arasında toplam prim ödemesi 
tutanmn %20'si üzerinde Hazine Kontrolörlerince yapılan incelemelerde, ödemelerin % 
67'sinin sahtecilik ve yolsuzluk içerdiği, yani üretilmemiş kütlü pamuk için destekleme primi 
ödendiği tespit edilmiştir. Bu incelemeler neticesinde yargıya intikal eden dosyalardan devlet 
aleyhine bir karar çıkmamıştır. 

Doğrudan ödemeleri yapmakta olan Banka, yolsuzluğu önleme konusunda hiçbir çaba 
göstermemiştir; çünkü, sahte belge karşılığı da olsa yapılan her türlü ödeme Hazineye fatura 
edilmekte, bu ödemelerden haksız olduğu tespit edilenler Bankanın görev zaran alacağından 
düşülmeyip, ödeme yapılan kişiler aleyhine Hazine tarafından aynca takip edilmektedir. 

Yine Hazine Kontrolörlerince yapılan incelemelerde, haksız ödenmiş olan primlerin 
geri alınması için mezkur kararda hüküm olmaması nedeniyle sıkıntılar yaşanmış ve 1995 
yılında çıkanlan 95/6969 sayılı Karar ile haksız ödenmiş primlerin geri alınabilmesi için 6183 
Sayılı Amme Alacaklannm Tahsili Usulleri Hakkında Kanunun uygulanması esası 
getirilmiştir. 

Uygulamanın ciddi ölçüde yolsuzluk içerdiğinin bir göstergesi de üretim ve 
destekleme miktarlan arasındaki büyük farktır. Dünya Gıda ve Tanm Orgütü'nün verilerine 
göre Türkiye'nin 1993 yılı pamuk üretimi 602.000 tondur. Bu üretim miktannın tamamına 
prim verilecek olsa, Ziraat Bankası kg. başına 3.000 liradan toplam 1,8 trilyon lira destekleme 
primi ödeyecekti. Oysa banka 4,6 trilyon lira prim ödediğini beyan etmektedir ki bu tutar 1,5 
milyon tonu aşan bir pamuk üretimine karşılık gelir. Destekleme primi ödenen pamuk miktan 
Türkiye'nin toplam pamuk üretiminin 2,5 katıdır. Dolayısıyla, 13 katrilyon liraya ulaşmış 

228 



olan görev zararı borcunun yaklaşık 9 katrilyon liralık kısmı yolsuzluktan doğan, gerçek dışı 
desteklemenin faizidir. 

c. Bankanın Mali Durumunun Bozulmasına Yol Açılmıştır 

Bu uygulama, öncelikle Ziraat Bankasının ciddi ve çok uzun süreli bir nakit 
sıkışıklığına girmesine neden olmuştur. Banka yaptığı ödemelerin karşılığını zamanında 
Hazineden tahsil edemediğinden bankalar arası piyasadan yüksek faizlerle borçlanmak 
zorunda kalmıştır. 1993 yılında nakit olarak 300 milyon $ destekleme primi ödemesi yapan 
bankaya Hükümet sadece yüksek faiz uygulama vaadinde bulunmuş, 1997 yılının sonuna 
kadar hemen hemen hiç ödeme yapmamıştır. 

Diğer yandan, Hazine tarafından Bankaya olan görev zararı borcunun ödenmemesi bir 
yana, Banka, bilançoda görünen görev zararı alacakları için BSMV (Banka ve Sigorta 
Muameleleri Vergisi) ödemek zorunda kalmıştır. Bu durum Bankanın nakit açığını daha da 
artıran bir unsur olmuştur. 

Özellikle 1995 yılında çıkarılan 95/6969 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile verilen 
yüksek faiz garantisi bankanın büyük miktarda bir nakit açığını piyasadan çok yüksek faiz 
oranlan ile borçlanarak yürütmesine zemin hazırlamıştır. Bu durumun sürdürülemez olduğu 
açıktır. Nihayet, 1997 yılının ortasında Ziraat Bankası bir kara pazartesi yaşamıştır ve 
"default" durumuna düşmüştür. 

Bankanın genel nakit açığı Kasım 2000'de 4 katrilyon lira, Şubat 2000'de ise 5-6,5 
katrilyon lira arasındadır. Günlük nakit açığı ise Kasım 2000'de 1,4 katrilyon lira, 2001 Şubat 
krizi sırasında ise 5 katrilyon liraya ulaşmıştır. Yüksek miktarda nakit açıklannı kapatabilmek 
için Bankanın kabul etmek zorunda kaldığı faiz oranlan Şubat krizi sırasında % 10.000'e 
yaklaşmıştır. Sadece 19-23 Şubat aralığında yaklaşık 1 katrilyon liralık fonlamaya karşılık 
Akbank'a ödenen faiz 100 trilyon liranın üzerindedir. 

Bir yandan nakit temin edebilmek için çok yüksek faizlere razı olan banka, diğer 
taraftan da görev zararlan sayesinde bilançosunun "ayarlanmasını" garanti altına almıştır. 
Böyle bir durumda banka kötü yönetime ve kötüye kullanıma tamamen açık hale getirilmiştir. 
Görev zaran rakamlannın büyüklüğü karşısında operasyonel zararlar önemsiz hale gelmiş, bu 
tür zararlar ve yapılan hatalar bilanço ayarlamalan ile örtülmüştür. Bankanın zararlan içinde 
özellikle yurt dışı operasyonlan dikkati çekmektedir. Kamu bankalan bir yandan yurt dışında 
düşük maliyetle önemli miktarda (yaklaşık 4 milyar $) döviz tutarken diğer yandan iç 
piyasadan çok yüksek maliyetle fon toplamaktadır. Bütün bu faaliyetlerden doğan zararlar, 
usulsüz krediler de dahil olmak üzere görev zaranna faiz yürütülmek suretiyle 
kapatılmaktadır. 

Nihayet 2001 yılında çıkanlan 2001/2312 sayılı BKK ile bu fiili durum açığa 
vurulmuş ve "Görev zararı alacaklarının 31.12.2000 tarihi, itibarıyla bakiyesine 1.1.2001-
30.4.2001 tarihleri arasında, 4 aylık ortalaması %235'i aşmamak kaydıyla aylar itibarıyla 
yürütülecek faiz oranları ve buna ilişkin usuller; her Bankanın mali bünyesi dikkate 
alınarak, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın onayı ile belirlenir." denilmek 
suretiyle görev zaran adı altındaki uygulamanın, esasında çeşitli şekillerde içi boşaltılan kamu 
bankalannın bilançolannın düzeltilmesi için kullanıldığı kabul edilmiştir. 

Diğer taraftan bu düzenleme bankayı görev zaran hesabından kar etmeye teşvik 
etmiştir. Bilançonun ayarlanması garantisi, bankanın aktiflerindeki azalmanın Devlet iç 
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borçlanma senetleri ile telafi edilmesi imkanı vermektedir. Gayrimenkullerin ve iştiraklerin 
değerlerinin düşük tutulmasının, enflasyon muhasebesi uygulanmamasının ve özellikle 2001 
yılının ilk yansında kredilere olağandışı bir şekilde karşılık ayrılmasının bundan 
kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Ziraat Bankası ile birlikte Halk Bankası da benzer bir görev zararı uygulamasına 
maruz kalmıştır. Bu şekilde kamu bankalarının mali durumlarının bozulması ekonomide çok 
zararlı etkilere yol açmıştır: 

• Görev zararı borçları, sonuçta çok yüksek faizlerle Hazineye fatura edilmiştir. 
Hazinenin kütlü pamuk destekleme uygulamasından kaynaklanan yükü aşağıda 
ayrıntılı olarak değerlendirilmektedir. 

• Kamu bankalarının nakit sıkışıklığına itilmesinin Hazineye maliyeti görev 
zararı ile sınırlı kalmamıştır. Özellikle 1995 sonrasında faiz oranlarının yüksek 
seyretmesinde bu durumun önemli bir etkisi olmuştur. Kamu bankaları 
piyasadan adeta fiyat sormadan borçlandıkları için faizler çok yükselmiş, 
Hazine iç borçlanmalarda, kamu bankalarının yüksek nakit talebinin ısıttığı 
para piyasasına ikinci bir yüksek fatura ödemek zorunda kalmıştır. 

• Kamu bankalarının açıklarının görünen sonucu ise 2001 yılı Şubat Krizi 
olmuştur. Bu krizi fınansal olarak tetikleyen unsur kamu bankalarının 
açıklarını kapatacak likiditeyi sağlayamamalarıdır. Diğer taraftan, Hazine kriz 
sırasında önemli miktarda itfada bulunarak döviz talebine yönelik likiditeyi 
artırırken kamu bankalarının durumuna seyirci kalmıştır. 

1993 yılı kütlü pamuk destekleme primlerinin Hazinece bankaya ödenmesini 
düzenleyen bir Bakanlar Kurulu Karan ile başlayan sürecin, 2001 yılında Bankanın batık 
kredilerine karşılık Devlet Tahvili verilmesi ile sonuçlanması izah edilememektedir. Benzer 
durumda olan Halk Bankasında, görev zaran hesaplaşmasının yapıldığı 30.4.2001 tarihinde, 
defter değeri üzerinden 1,4 katrilyon lira takipteki alacaklar için aynlmış karşılık bulunmakta, 
enflasyon muhasebesi uygulanmadığı için gayrimenkuller 135 trilyon lira gibi gerçek 
değerinin çok altında gösterilmektedir. Bütün bunlara karşılık görev zararı adı altında Tahvil 
verilmiştir. 

d. Hazine Zarara Uğratılmıştır 

Pamuk destekleme primi uygulaması nedeniyle 1993'ten bu yana Hazine ile TC. 
Ziraat Bankası arasındaki karşılıklı yükümlülükler incelendiğinde. Hazineye, bankaya verilen 
görev ile orantılı olmayan aşın bir yükümlülük getirilmiş olduğu görülmektedir. Burada 
yükümlülükler, nominal tutar ve yıllık bileşik faiz oranlan üzerinden değerlendirilmiştir. 

Bankanın yaklaşık 4,7 trilyon lira prim ödemesine karşılık Hazinenin bankaya karşı 
toplam yükümlülüğü 2001 yılı sonu itibariyle 13.2 katrilyon liraya ulaşmıştır. Bu tutann 161 
trilyon lirası nakden, 13 katrilyon lirası tahvil verilmek suretiyle görev zaran olarak 
ödenmiştir. 5,8 trilyon lira da kalan görev zaran borcudur. Nominal tutarlar üzerinden 
Hazinenin bankaya karşı yükümlülüğü bankanın Hazine adına ifa ettiği görevin 2831 katıdır. 

Bankanın Hazineden alacağı olan tutara daha önce anlatıldığı şekilde farklı usullerde 
faiz uygulanmıştır. Sayıştay görev zaran borcuna uygulanan faiz oranlan ile ilgili şu 
sonuçlara ulaşmıştır. 
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"Bankanın, Hazineden görev zaran alacağına uygulanan yıllık bileşik faizler %127 ile 
%271 arasında değişmektedir. Uygulanan ortalama bileşik faiz yıllık %215 olmuştur. Aynı 
döneme ilişkin 1 yıllık iç borçlanma ihalelerinde oluşan faizlerin yıllık ortalamaları %86 ile 
%122 arasında değişmektedir. Dönem boyunca gerçekleşen ortalama yıllık bileşik faiz 
%110'dur." 

1993-2001 yıllarını kapsayan dönemde uygulanan faizler, borç ve ödeme rakamlan 
üzerinden yapılan hesaplama ile Tablo 2'de gösterilmektedir. 

Tablo 2: Görev Zararına Uygulanan Faizler Milyon TL 

Yıl 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

30.4.2001 

Görev Zararı Borç Bakiyesi 

4.723.790 

20.553.925 

77.743.619 

393.803.058 

901.208.381 

2.300.124.961 

5.681.717.508 

8.069.067.730 

11.416.000.000 

Uygulanan Faiz Oranı 

% 335 

% 285 

%410 

% 166 

% 157 

% 162 

%64 

% 184 

Uygulanan BKK 

93/4725, 95/6969 

95/6969 

95/6969 

95/6969,99/12520 

95/6969,99/12520 

97/10221,99/12520 

99/12520 

2000/62,2000/1167 

2001/2312 

Yukanda yapılan karşılaştırmalarda destekleme primi uygulaması ile Hazineye, 
bankaya verilen görev ile orantılı olmayan aşm bir yükümlülük getirildiği açıkça 
görülmektedir. 

2001 yılında kamu bankalarına verilen 23 Katrilyon liralık tahvil gayri safi milli 
hasılanın %12'sini oluşturmaktadır. Bu tutarlarla, 2000 yılı sonunda GSMH'nın %29'u kadar 
olan iç borçlara % 40 ilave yük gelmiştir. Nasıl ortaya çıktığı ve ne şekilde yönetildiği 
yukanda anlatılan bu görev zararlan Hazinenin iç borçlanma tarihinde karşılaştığı en ağır 
durumdur. 

3. Öneriler 

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda 1993 ve 1994 yılında yapılan pamuk 
destekleme primi uygulamasında hükümetlerin sorumluluğunu ortaya çıkaran dört temel 
unsur tespit edilmiştir. 

• Hükümet, yetkisini aşarak Bakanlar Kurulu Karan ile hukuka aykırı 
düzenlemeler yapmıştır. Destekleme primlerine ilişkin çıkanlan BKK'lardaki 
düzenlemeler, dayanak olarak alınan 233 Sayılı KHK'nın 35 inci maddesine 
açıkça aykındır. KHK'de yer alan görev zaran hesaplama usulleri BKK'lar ile 
değiştirilmiş, yasal olarak olanak bulunmamasına rağmen, destekleme 
uygulamasını takip eden yıldan sonra Bakanlar Kurulu Kararlan çıkanlmıştır. 
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• Hükümet, T.C.Ziraat Bankası'nın yolsuzluğa uğramasına meydan vermiştir. 
Türkiye'de pamuk ekilebilecek alanlar dikkate alındığında 1,8 trilyon liralık 
toplam hacmi bulan destekleme uygulaması 4.6 katrilyon liraya ulaşmıştır. Bu 
uygulamada primlerin ödenmesi aşamasında herhangi bir kontrol mekanizması 
oluşturulmaması ve usulsüz işlemler kapsamında ödenecek primlerin geri 
alınması konusunda 93/4725 sayılı karara hüküm konulmaması yolsuzluğun 
boyutunu artırmıştır. Denetimlerde yapılan tespitler de dikkate alınmamıştır. 

• Hükümet, Ziraat Bankası'nın mali durumunun bozulmasına zemin 
hazırlamıştır. Bankadan nakit olarak çıkan 4,6 trilyon Liraya karşılık 1993 
yılından 1997 yılının ortasına kadar Bankaya sadece 200 milyar Lira 
ödemiştir. Buna ilave olarak, Banka, görev zaran alacaklarının vergisini 
ödemek suretiyle ayrıca nakit kaybına uğramıştır. Bankanın çok uzun süre 
devam eden ve sürekli büyüyen nakit açığı bir yandan faizlerin yükselmesine 
neden olmuş diğer yandan da 2001 yılında Şubat krizinin oluşmasında ve 
derinleşmesinde en önemli etken olmuştur. 

• Hükümet, bilerek Hazineyi ölçüsüz bir yük altına sokmuştur. 1995 yılında 
çıkan 95/6969 Sayılı BKK ile görev zararından kaynaklanan borç için 1994 
yılında %335 ve 1995 yılında %285 faiz uygulanması kararlaştırılmıştır. Bu 
şekilde borç, sadece iki yıl içinde 18 kat artırılmıştır. (4,6 trilyon liradan 78 
trilyon liraya) Sonuçta, 1993 yılından 2001 yılma kadar devam eden süreç 
içinde 315 milyon ABD Dolarına denk gelen bir destekleme primi karşılığında 
Hazine yaklaşık 20 milyar ABD Dolan bir yük altına sokulmuştur. 

1993 yılında Tansu Çiller Başbakanlığındaki 52. hükümet döneminde 233 sayılı 
KHK'nın 35. maddesine dayalı olarak Ziraat Bankasına verilen Kütlü Pamuk Destekleme 
Primi ödenmesi görev zaran olarak yapılan 300 milyon $'lık ödeme, KHK'nın gereği yerine 
getirilmeyerek takibeden yıl içinde bütçeye ödenek konularak bankaya ödenmemiş ve bu 
durum takip eden yıllarda da devam etmiştir. 

Süreç içinde tüm faaliyet zararlan Ziraat Bankasınca Hazineye borç yazılmıştır. 2001 
yılında Kemal Derviş'in ekonomiden sorumlu Devlet bakanı olarak TBMM gündemine 
getirerek çıkartılan yasal düzenleme ile Ziraat Bankası ile Hazine arasındaki Kütlü Pamuk 
Destekleme Primi gerekçe gösterilerek oluşturulan faaliyet zararlan; Hazinece Bankaya 11,4 
katrilyon liralık Hazine kağıdı verilerek ödenmiştir. 

Ancak, Çiller Hükümeti döneminde başlatılan ve 233 sayılı KHK'nın gerekleri yerine 
getirilmeyerek başlayan bu uygulamanın 2003 yılı itibariyle Hazine'ye maliyeti yaklaşık 20 
milyar $ olmuştur. 
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4. Ekler 

2.1.3 KÜTLÜ PAMUK DESTEKLEME PRİMİ UYGULAMASINDAN DOĞAN 
GÖREV ZARARLARI 

ÖZEL RAPOR EKLERİ: 

Sıra No 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Adet 

5 

1 

2 

19 

2 

2 

2 

2 

9 

25 

7 

26 

1 

14 

10 

16 

Açıklama 

Kütlü Pamuk Destekleme Priminden Doğan Görev Zararları Kronolojisi 

8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname 

15.11.2000 tarih ve 4603 sayılı Kanun 

20.6.2001 tarih ve 4684 sayılı Kanun 

12.08.1993 tarih ve 93/4725 sayılı Bakanlar Kurulu Karan 

07.06.1995 tarih ve 95/6969 sayılı Bakanlar Kurulu Karan 

22.11.1997 tarih ve 97/10221 sayılı Bakanlar Kurulu Karan 

14.1.2000 tarih ve 2000/62 sayılı Bakanlar Kurulu Karan 

30.4.2001 tarih ve 2001/2312 sayılı Bakanlar Kurulu Karan 

Sayıştay Başkanlığı 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 yıllan Hazine İşlemleri 
Raporlan (İlgili Bölümler) 

Sayıştay Başkanlığı 2000 Yılı Mali Raporu (İlgili Bölümler) 

20.7.2001 tarih ve R4, R4 sayılı Bankalar Yeminli Murakıp Raporu (T.C. Ziraat 
Bankası A.Ş.nin 2000 Yılı Kasım ve 2001 Yılı Şubat Ayı Gecelik Borçlanma 
İşlemleri Hakkında Rapor) 

06.06.2001 tarih ve R3, R3 sayılı Bankalar Yeminli Murakıp Raporu (T.C. Ziraat 
Bankası A.Ş.'nin 2000 Yılı Görev Zaran Raporu) (Özel Rapor 2.2.2 Ekinde) 

Hazine Müsteşarlığının TBMM Başkanlığına 24.12.1999 tarih ve 95240 sayılı 
yazısı 

Hazine Müsteşarlığı "Kamu Bankalannda Reform" başlıklı rapor -

Görev Zaran Dedikleri, Finansal Forum Gazetesi, 11.6.2001 

Komisyon Tutanaklan 
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T.C. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının 
Araştırılarak Almması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 

Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu (10/9) 

PARA, BANKACILIK, HAZİNE, DIŞ TİCARET VE 
GÜMRÜK KONULARI 

ÖZEL RAPOR: 

2.1.4 Yabancı Petrol Şirketlerine Ödenen Kur Farkları 
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1. Yapılan İşlemler ve Doğan Zarar 

1975-1997 yıllarını kapsayan 23 yıllık dönemde Türkiye'de petrol arama 
faaliyetlerinde bulunan yabancı petrol şirketlerine yasal dayanağı olmaksızın yaklaşık 500 
milyon USD tutarında kur farkı ödemesi yapılmıştır. 

Petrol Kanunu gereğince yabancı petrol şirketleri yurt dışından getirdikleri 
sermayelerini güncel kurlar üzerinden yurt dışına çıkarma garantisine sahiptirler. Ancak, 
Petrol Kanununun 116. maddesindeki bu kur garantisi düzenlemesi, uygulamada sermayenin 
giriş tarihindeki kurlarla çıkış tarihindeki kurlar arasında oluşan farkların Hazine tarafından 
ödenmesi şeklinde yorumlanmış ve Sayıştayın 1997 Yılı Hazine İşlemleri Raporuna göre bu 
şekilde 23 yıl boyunca yurt dışına transfer edilen 630 milyon USD tutarındaki yabancı 
sermayenin yaklaşık 500 milyon USD kısmı Hazineden ödenmiştir. 

Hazine İç Ödemeler Saymanlığı 1995 yılı hesaplarının Sayıştayca denetlenmesi 
sonucunda o yıla ait 2,3 trilyon liralık ödeme yersiz bulunarak rapora alınmış ve hazırlanan 
rapor 25.3.1998 tarihinde Sayıştay 5. Dairesine intikal ettirilmiştir. Aynı konu Sayıştayın 
Meclise gönderdiği 1996 yılı Hazine İşlemleri Raporunda da yer almıştır. Plan Bütçe 
Komisyonunda bütçe görüşmeleri sırasında konu gündeme gelmiş, yabancı petrol şirketlerine 
ödenmek üzere bütçeye konulan hüküm değiştirilerek, yargılama sonucunda ortaya çıkacak 
olan duruma göre uygulama yapılmasına imkan sağlayacak geçici bir düzenleme yapılmıştır. 

Hazine İç Ödemeler Saymanlığının 1995 yılı hesabının yargılanması sonucunda 
20.10.1998 tarih ve 1090 sayılı Sayıştay ilamı ile yabancı petrol şirketlerine ödenen 2,3 
trilyon liranın sorumlularına ödettirilmesi karan çıkmıştır. Sorumlularca yargılamanın 
iadesine ve ardından temyize başvurulmuş, sonuçta Temyiz Kurulunun 24.1.2001 tarih ve 
9017, 9019 sayılı ilamları ile tazmin hükmü tasdik edilerek kesinleşmiştir. Bu ilamlar, 
6.2.2001 tarihinde sorumlularına ve gereği yapılmak üzere Maliye Bakanlığı ile Hazine 
Müsteşarlığına tebliğ edilmiştir. 

1996 ve 1997 yıllarında yapılan ödemeler de aynı şekilde yargılanmış ve tazminle 
sonuçlanmıştır. Üç yıl içinde ödenen ve tazminine karar verilen tutar toplamı 8,9 trilyon 
liradır. Sayıştay Kanunu uyarında bu tutarların ödemeye sebebiyet vermiş olan sorumlulardan 
(tahakkuk memuru ve sayman) İcra ve İflas Kanununa göre tahsil edilmesi gerekmektedir. 
Sayıştayca tazmin karan verilen tutarlara uygulanacak yasal faiz oranı azami %10'dur. 

Sayıştayda yargılanmamakla birlikte haksız ödendiği kesinleşmiş olan 1995 yılı 
öncesine ait kur farklan toplamı yaklaşık 500 milyon USD olarak tahmin edilmektedir. Bu 
tutarlann yabancı petrol şirketlerinden geri alınması için takibi Hazinenin görevidir. 

Komisyon, ilamlar üzerine yapılan işlemler hakkında Hazinenin bağlı bulunduğu 
Devlet Bakanlığından bilgi talep etmiştir. Devlet Bakanlığından gelen cevabi yazıda bu 
konuda sorumlulann borçlannın affına ilişkin bir yasa tasansı hazırlandığı gerekçesiyle 
ilamın uygulanması yönünde bir işlem yapılmamış olduğunun tespit edildiği bildirilmiştir. 

2. Tespitler 

a. Denetim ve yargılama gecikmiştir 

Hazine hesaplannın denetimi sürekli olarak Hazine binasında çalışmakta olan 
denetçiler tarafından ve kısa dönemli olarak incelenmektedir. Bu inceleme usulünde yılın 
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sona ermesi ve kesin hesapların çıkması beklenmeksizin yapılan işlemler aylık olarak 
denetime alınmaktadır. Sayıştay Kanununda yer alan bu düzenleme ile denetim sonuçlarının 
kısa bir süre içinde yargıya intikal ettirilmesi ve sonuçlandırılması olanaklı hale getirilmiştir. 
Diğer yandan, hesapların yargılanması için bir zamanaşımı süresi vardır. Bir hesap Sayıştaya 
tesliminden itibaren iki yıl içinde yargılanmazsa hükmen onanmış sayılmaktadır. Hazine İç 
Ödemeler Saymanlığı 1995, 1996 ve 1997 yıllarına ilişkin denetim raporları yaklaşık iki yıllık 
bir gecikme ile zamanaşımı süresine kısa bir zaman kala yargılama dairesine intikal 
ettirilmiştir. 

Temyiz ilamı incelendiğinde, temyiz yargılamasının da geciktiği görülmektedir. 1090 
numaralı ilam sorumlulara 4-11 Kasım 1998 tarihleri arasında tebliğ edilmiştir. Temyize 
başvuru için yasal süre tebliğden itibaren 3 aydır. Buna göre sorumluların en geç 11 Şubat 
1999 tarihine kadar temyize başvurmaları gerekmektedir. Sorumluların başvurulan üzerine 
yapılan temyiz sonucunda 24.1.2001 tarihinde çıkan 9017 ve 9019 sayılı ilamlarda sorumlu 
şahısların tarihsiz dilekçelerinin kanuni süresi içinde verildiğinin anlaşıldığı belirtilmektedir. 
Sorumlular süresi içinde temyize başvurduğuna göre temyizin başvurudan yaklaşık 2 yıl sonra 
karara bağlandığı ortaya çıkmaktadır. 

Temyiz karan 6 Şubat ve 14 Şubat 2001 tarihlerinde sorumlulanna tebliğ edilmiş, 
dolayısıyla bu karar kesinleşmiştir. Ancak, Sayıştay Başkanlığınca 28.2.2003 tarihinde 
Maliye Bakanlığına yazılan yazıda Hazine İç Ödemeler Saymanlığı 1995 yılı hesabına ilişkin 
ilamın 2002 yılında kesinleştiği bildirilmiştir. 

Denetimin gecikmesi aynı şekilde yargılamanın da gecikmesi sonucunu 
doğurmaktadır. Sayıştay yargılamasının gecikmesinin pek çok sakıncası bulunmaktadır: 

b. Yargılama tutanağı ile ilam farklıdır 

Hazine İç Ödemeler Saymanlığı 1995 yılı hesabına ilişkin denetçi raporunda 
onaylayan sıfatı ile R. Hakan Özyıldız müşterek sorumlu olarak yer almaktadır. R. Hakan 
Özyıldız, savunmasında yapılan ödemeden kendisinin sorumlu tutulmasına ilişkin bir itirazda 
bulunmamıştır. Yargılama tutanağında yersiz olarak ödenen tutann sorumlulanna 
ödettirilmesi hükmü yer almakta, sorumlulara ilişkin farklı bir karar bulunmamaktadır. Ancak, 
düzenlenen 1090 numaralı ilamda tahakkuk memuru ve sayman ödemelerden sorumlu 
tutulmakta, onaylayan sıfatıyla Genel Müdür R. Hakan Özyıldız yer almamaktadır. 

İlamın yargılama tutanağından farklı düzenlenmesinin doğurduğu hukuki sakıncalar 
yanında bu şekilde yapılan işlem yargılamanın etkinliğine de zarar vermektedir. 
Sorumluluğun, insiyatif kullanarak ödeme karan alan kişi (genel müdür) yerine daha alt 
düzeyde sadece verilen talimatlan uygulayan kişilere (daire başkanı ve şube müdürü) tevcih 
edilmesi Sayıştay yargılamasının etkinliğini azaltmaktadır. 

c. Sayıştay ilamlarının gereği yapılmamıştır 

Sayıştay ilamlannın nasıl yerine getirileceği 832 sayılı Sayıştay Kanununda 
düzenlenmiştir. Buna göre, Sayıştay ilamlanm yerine getirmekten ilgili dairenin en üst amiri 
sorumlu olup, ilamlann İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre infaz edilmesi gerekmektedir. 

Sayıştay Kanununda, ilamlann infazını yerine getirmeyen amirler hakkında aynca 
yaptınmlar yer almakta olup, bu kişiler hakkında öncelikle yanm aylık Ödenmesi, ardından da 
görevden uzaklaştınlması öngörülmüştür. 
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Bütün bu yaptırımlara rağmen, Hazine Müsteşarlığına 6.2.2001 tarihinde tebliğ edilen 
temyiz ilamlarının gereği yerine getirilmediği ve sorumlulardan tahsilat yapılmadığı tespit 
edilmiştir. İlamın tebliğ edildiği tarihte Hazine Müsteşarı Selçuk Demiralp olup, 26.2.2001 
tarihine kadar bu görevi sürdürmüş, ardından Müsteşarlık görevine Faik Öztrak atanmıştır. 

d. Hazine önceki yıllarda yapılmış olan haksız ödemeleri takip etmemiştir 

Hazine yönetimi, haksız olarak ödendiği yargı kararıyla kesinleşmiş olan yabancı 
petrol şirketlerine petrol kur farkı ödemelerini takip ederek geri almak yerine çabalarını yargı 
kararına karşı sorumluluktan kurtulma arayışlarına yoğunlaştırmıştır. Bu amaçla Danıştaya 
başvurulmuş ancak Danıştaydan sorumlular aleyhine karar çıkmıştır. Daha sonra, yapılmış 
olan ödemelerden dolayı sorumluluğun kaldırılmasına ilişkin bir düzenlemenin Plan Bütçe 
Komisyonunda verilen bir önerge ile bütçe kanununa eklenmesi sağlanmış, ancak, Anayasa 
Mahkemesi bu hükmün yürürlüğünü durdurmuş ve ardından da iptal etmiştir. 

Hazinece yabancı petrol şirketlerine yapılmış olan yaklaşık 500 milyon USD tutarında 
ödemenin geri alınması yönünde hiçbir girişimde bulunmamıştır. 

3. Öneriler 

1. 1995, 1996 ve 1997 yılı Hazine İç Ödemeler Saymanlığı Hesaplarının Sayıştayda 
yargılanması sonucunda tazmin hükmolunan 8,9 trilyon liranın sorumlularından tahsil 
edilmemesinde Hazine Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı yetkililerinin sorumluluklarının 
tespit edilmesi için konunun Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından incelenmesi gerekli 
görülmektedir. 

2. Örnek olarak incelenen bu olayda Sayıştay yargılamasının beklentileri karşılayacak 
şekilde etkin işlemediği açıkça ortaya çıkmaktadır. Sayıştay denetiminin ve yargılamasının 
kısa sürede sonuçlanması gerekmesine rağmen bu süreç işin gereğinden kaynaklanmadığı 
halde çok uzun sürmekte, diğer yandan yargılama sonucunda çıkan kararlar uygulanması 
mümkün olmamaktadır. 

Genel raporda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere denetimin etkin işlememesi durumu 
sadece Sayıştay'ın sorunu olmayıp kamu denetim sisteminin tümü için geçerlidir. 

Meclis adına denetim yapmakta olan Sayıştay başta olmak üzere, kamu denetimin 
etkinleştirilmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla bir Meclis araştırması 
açılması tavsiye edilmektedir. 

4. Dizi Pusulası 

2.1.4 YABANCI PETROL ŞİRKETLERİNE ÖDENEN KUR FARKLARI 
ÖZEL RAPOR EKLERİ: 

Sıra No 

1. 

Adet 

1 
Klasör 

Açıklama 

1995, 1996 ve 1997 Yılı Hazine İç Ödemeler Saymanlığı Hesaplarına İlişkin 
Raporlar, İlamlar ve Tebliğ Alındıları 
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T.C. 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIGI 

Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının 
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 

Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu (10/9) 

PARA, BANKACILIK, HAZİNE, DIŞ TİCARET VE 
GÜMRÜK KONULARI 

ÖZEL RAPOR: 

2.1.5 Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri 
Rivlioi f A N T R İ R I İKVnP Raolı Rd7i KnnnprüHflprp Ttıh« 

Edilen Destekleme Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) Kaynaklı 
Kredinin Kullanılması Sırasında Yapılan Usulsüzlükler 
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1. YAPILAN İŞLEMLER VE DOĞAN ZARAR 

1.1 Olayın Gelişimi: 

ANTBİRLİK'e bağlı 762 Sayılı Kınık Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi 
eski Müdürü Şirin OKAY'ın Komisyona yönelik 01.04.2003 tarih, 77 sayılı dilekçesinde 
özetle; 1998,1999,2000 ve 2001 yıllarında DFİF kaynaklı kredinin ürün alımı olmadığı halde, 
ürün alımı yapılmış gibi gösterilerek yaklaşık 5.5 Trilyon TL'nin usulsüz olarak çekilerek 
özel bankalarda repo yapılmak suretiyle değerlendirildiği ve böylelikle Hazinenin zarara 
uğratıldığı ve kooperatif yöneticilerinin de kişisel menfaat temin ettiği iddia edilmiştir. 

Adı geçenin iddiası üzerine, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Başbakanlık Teftiş Kurulu 
ve Hazine Müsteşarlığından konuyla ilgili yapılan işlemlerle ilgili belge ve bilgiler 
istenmiştir. 

Hazine Müsteşarlığı ve Başbakanlık Teftiş kurulundan alınan yazılarda konunun 
incelenmek üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na intikal ettirildiği belirtilmiştir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi Mehmet Vehbi GÜNAN tarafından konunun 
incelenmesi üzerine 27.05.2002 tarih ve 2002/2 sayılı inceleme raporu tanzim edilmiştir. 

Söz konusu raporda özetle; 

762 sayılı Kınık Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi tarafından; 

1999-2000 ürün alım sezonunda 552.899.707.000 TL tutarında pamuk alımı yapıldığı, 

Kooperatif kayıtlarının incelenmesi sonucunda, Birlik Genel Müdürlüğü tarafından, 
alım dönemi boyunca Kooperatife, üreticiden alınan toplam ürün bedelinin çok üzerinde para 
transfer edildiği ve bu ihtiyaç fazlası paraların, kooperatif tarafından bekletilmeksizin Genel 
Müdürlüğün Antalya'da muhtelif bankalarda bulunan hesaplarına iade edildiği, 

1999-2000 alım sezonunda, Kınık Kooperatifine bu şekilde aktarılan para toplamının 
345 Milyar TL olduğu, ürün alımı için gerekli olanın çok üzerindeki bu para Ziraat Bankası 
Antalya Merkez Şubesinde bulunan DFİF kredisine ilişkin hesaptan değişik tarihlerde Kınık 
Kooperatifinin Kaş-Kalkan Ziraat Bankası'ndaki hesabına havale edilen miktarlann toplamı 
olduğu, paranın Kooperatif tarafından Birlik Genel Müdürlüğü'nün banka hesaplarına 
iadesinin ise 1999 yılının 10, 11 ve 12 nci aylarında olmak üzere beş ayrı işlemle yapıldığı, 

2000-2001 ürün alım sezonunda ise, adı geçen Kooperatif tarafından 557.043.877.000 
TL tutarında pamuk alımı yapıldığı, 

Birlik Genel Müdürlüğü tarafından, bu alım dönemi boyunca da Kooperatife, 
üreticiden alınan toplam ürün bedelinin çok üzerinde para transfer edildiği ve bu ihtiyaç 
fazlası paraların, kooperatif tarafından bekletilmeksizin Genel Müdürlüğün Antalya'da 
muhtelif bankalarda bulunan hesaplarına iade edildiği, 

2000-2001 alım sezonunda, Kınık Kooperatifine bu şekilde aktanlan para toplamının 
820 Milyar TL olduğu, ürün alımı için gerekli olanın çok üzerindeki bu para Ziraat Bankası 
Antalya Merkez Şubesinde bulunan DFİF kredisine ilişkin hesaptan değişik tarihlerde Kınık 
Kooperatifinin Kaş-Kalkan Ziraat Bankası'ndaki hesabına havale edilen miktarlann toplamı 
olduğu, paranın Kooperatif tarafından Birlik genel Müdürlüğü'nün banka hesaplarına 
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iadesinin ise 2000 yılının 9, 10, 11 ve 12 nci aylarında olmak üzere onbir ayrı işlemle 
yapıldığı, 

Bu tür uygulamaların; Birliğe bağlı Serik Kooperatifi, Antalya Merkez Kooperatifi, 
Yeniköy, Manavgat ve Alanya Kooperatiflerinde de olduğu, yani, DFİF kaynağından Birliğe 
tahsis edilen krediden vaktinden önce kullanımda bulunulduğu, 

1999-2000 ve 2000-2001 ürün alım sezonlarında ANTBİRLİK'e DFİF kaynağından 
tahsis edilen kredilerin Birlik tarafından kullanılması sırasında, Bakanlar Kurulu Kararlan ile 
belirlenen kredi kullanım prosedürüne aykın işlemler yapıldığı ve böylece kredinin kısmen 
erken çekildiği, 

Söz konusu ürün alım dönemlerinde ANTBİRLİK tarafından üreticiye ödenen toplam 
ürün bedellerinin ANTBİRLİK'e verilen DFİF kredisinden daha fazla olduğu, 

Bu itibarla, ANTBİRLİK'e 1999-2000 ve 2000-2001 alım dönemleri için tahsis edilen 
destekleme kredisinin Birlik tarafından kısmen erken çekilmesi ve bankalarda 
değerlendirilmesi ile elde edilen faiz gelirini, sebepsiz zenginleşme, başka bir ifadeyle haksız 
edinilmiş bir kazanç olarak mütalaa etmenin ve bundan dolayı işlemi yapanlar hakkında 
hukuki ve cezai sorumluluktan bahsetmenin doğru olmadığının düşünüldüğü, keyfiyeti cezai 
ya da hukuki sorumluluk doğurmayan "PROSEDÜRE UYMAMA HALİ" olarak 
değerlendirmenin daha isabetli olacağı, 

Bu bakımdan ANTBİRLİK Genel Müdürlüğü'ne Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca bir 
talimat gönderilerek "bundan böyle 4572 Sayılı Tanm Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında 
Kanun çerçevesinde Genel Bütçeden veya DFİF Gider Hesabından Birliğe sağlanacak kaynak 
veya destekleme kredisi türü ödemelerde, bu kaynaklann kullanımına ilişkin düzenlemelere 
uyulması konusunda azami dikkat gösterilmesi" hususunda uyanda bulunularak konu 
hakkında yapılacak başka bir işlemin bulunmadığı, 

Belirtilmektedir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müfettişi Ahmet TÜFEK tarafından düzenlenen 
26.03.2001 tarih, 1 sayılı inceleme raporunda; 

ANTBİRLİK Genel Müdürlüğünün şifahi talimatı üzerine Kooperatif tarafından ürün 
bedeli olarak gönderilen ve Ziraat Bankası Serik Şubesi nezdinde bulunan hesaptan 
Kooperatif ortaklan ve personeli adına çek düzenlenmek suretiyle para çekildiği, çekilen bu 
paralann çekildikleri gün Kooperatif kasasına alındığı, Kooperatif kasasına giren bu paralann 
bir kısmı ile ortaklara ürün ödemesi yapıldığı, yine bir kısmı ile Kooperatifin cari 
ödemelerinin yapıldığı, aynı paralardan ANTBİRLİK Genel Müdürlüğünün Vakıflar Bankası 
Antalya Şubesindeki hesaba para aktanldığı ve faiz elde etmek amacıyla Vakıflar Bankası 
Serik Şubesinde yatınm hesaplan açılarak değerlendirildiği ve bütün bu işlemlere ait 
muhasebe kayıtlânnın yapıldığının anlaşıldığı, 

Kooperatif tarafından yapılan uygulama cezai sorumluluk bakımından 
değerlendirildiğinde, Kooperatif tarafından çek düzenlenmek suretiyle Ziraat Bankasından 
çekilen paralann -herhangi bir şekilde zimmete geçirildiğinin veya kişisel bir çıkar amacıyla 
kullanıldığının tespit edilememiş olması, aynca örnekleme yöntemiyle Kooperatif tarafından 
yapılan harcamalara ( cari ödemelere) ilişkin belgelerin muhasebe evrakının içerisinde 
olduğunun anlaşılmış olması, gönderilen DFİF kredisinin pamuk ürünü alımında 
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kullanılmış olması, Kooperatifin kullanmış olduğu DFİF kredisinin geri ödenmesi şartlarının 
yapılan sözleşmeler ile kesin hükme bağlanmış olması ve yapılan uygulama neticesinde 
Kooperatifin (Birliğin) herhangi bir zarara uğramamış olması nedeniyle konunun bu yönü ile 
ilgili olarak Müfettişliğimizce yapılacak bir işlem bulunmadığı, 

2000/1236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi Eki ve ANTBİRLİK Genel Müdürlüğü 
ile Ziraat Bankası Antalya Şubesi arasında DFİF kredisi kullandırılmasına ilişkin olarak 
imzalanan kredi, sözleşmesi hükümleri içerisinde yer alan "T.C. Ziraat 
Bankasınca üreticilere yapılan ödemelerde Birliklerce düzenlenecek ürün alım bordrosu 
esas alınır" hükmüne Ziraat Bankası Serik Şubesince riayet edilmeden adı geçen Banka 
Şubesince Kooperatif ortağı ve personele toplam 492.902.419.340 TL kredinin kullandırıldığı, 
diğer bir ifadeyle Ziraat Bankası Serik Şubesinin kendilerine ibraz olunan çek ekinde Birlikçe 
düzenlenmiş ürün alım bordroları yer almadan 492.902.419.340 TL krediyi ödediği, 

Diğer taraftan, bundan sonra Kooperatif (ve Birlik) tarafından kullanılacak Destekleme 
ve Fiyat İstikrar Fonu kredilerinin, kredinin dayanağı olan Bakanlar Kurulu Karan Eki Karar 
hükümleri ve ilgili Banka Şubesi ile yapılan kredi sözleşmesi şartlan çerçevesinde kullanılması 
gerektiği , aksi takdirde ilgililer hakkında hukuki ve cezai sorumluluğun doğabileceği hususu 
Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğünce ANTBİRLİK Genel Müdürlüğü'ne ve Kooperatife 
bildirilmesi, aynca bu konuda diğer Birliklere de bir tebligat yapılması gerektiği, 

Belirtilmektedir. 

1.2. Yasal Düzenlemelere Aykırılık: 

05.10.2000 tarih, 24191 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2000/1236 sayılı Bakanlar 
Kurulu Karanna Ek Kararname ve T.C. Ziraat Bankası ile ANTBİRLİK Genel Müdürlüğü 
arasında imzalanan sözleşme hükümlerine göre; 

a) Birliklere teslim edilecek ürün bedelleri T.C. Ziraat Bankasınca peşin olarak 
doğrudan üreticilere ödenir. 

b) T.C. Ziraat Bankasınca üreticilere yapılan ödemelerde Birliklerce düzenlenecek 
alım bordrosu esas alınır. 

Görüleceği üzere, Fon kaynaklı kredinin kullanılmasında, ürün alım bordrosunun 
bulunması, yani üreticinin kooperatife ürün teslim etmiş olması ve fon kaynağından ürün 
bedeli olarak yapılacak ödemenin doğrudan üreticiye yapılması esastır. 

Ancak, yapılan incelemelerde de tespit edildiği üzere, mevduat faizlerinin DFİF kredi 
faizinden çok daha yüksek olması sebebiyle, ANTBİRLİK yöneticilerinin, kredi dilimlerini 
erken serbest bırakılmasını sağlamak ve çiftçiye ödeme yapılıncaya kadar bu parayı repo v.b. 
şekilde değerlendirerek faiz geliri elde etmek çabası içine girdikleri ve bu şekilde kredinin 
kullanılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Karan'nda belirtilen yasal prosedürün dışına çıkılarak 
ürün teslimatı olmadan yasal düzenlemeye aykın olarak DFİF kaynaklı kredi çekilmiştir. 

1.3. Söz Konusu İnceleme Raporlarında Tespit Edilmekle Beraber Gereği Yerine 
Getirilmeyen Hususlar: 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müfettişi Ahmet TÜFEK 
tarafından düzenlenen 26.03.2001 tarih, 1 sayılı ve Başmüfettiş Mehmet Vehbi GÜNAN 
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tarafından düzenlenen 27.05.2002 tarih ve 2002/2 sayılı inceleme raporunda mevzuata 
aykırılığı tespit edildiği belirtilen ancak gereği yapılmayan hususlar aşağıda belirtilmiştir: 

a) ANTBİRLİK yönetimi; 1999-2000 ve 2000-2001 alım dönemleri için Birliğe tahsis 
edilen destekleme kredisi, konuya ilişkin Bakanlar Kurulu Karan ile Para ve Kredi 
Koordinasyon Kurulu Kararlarına göre, birliklere doğrudan DFİF kredisinden ödeme 
yapılması mümkün olmadığı halde, ANTBİRLİK yöneticileri tarafından kısmen erken 
çekilerek, üreticilere ödeme yapılıncaya kadar bankalarda değerlendirilmek ve DFİF kaynaklı 
krediyi bir gelir elde etme yoluna dönüştürmek suretiyle Birliğe haksız kazanç sağlamışlardır. 

Yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Karan ile Para ve Kredi Koordinasyon Kurulu 
Kararlanna göre bu kredinin Birlik yöneticilerine ödenmesi mümkün değildir. Ancak ve 
ancak üreticilere ödeme yapılabilir ki bu durumda da ürün teslim edilmiş olduğuna ilişkin 
ürün alım bordrosunun bankaya ibrazı gerekmektedir. Devletçe büyük maliyetlere katlanarak 
piyasadan borçlanarak Birliklere sağlanan bu krediden Birliklerce faiz elde edilmesi hukuka 
aykındır. Bu kazancın hukuka uygun bir kazanç olduğu iddia edilemez. 

b) ANTBİRLİK yöneticilerinin, faiz geliri elde etmek amacıyla, Bakanlar Kurulu 
Kararlan ile Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararlanna aykın işlem yaptıklan tespit 
edilmiş olmasına rağmen, bu aykınlığın, cezai ve hukuki sorumluluğu gerektirmediğini kabul 
etmek mümkün olmadığı gibi böyle bir düşüncenin hukukta da yeri yoktur. 

c) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müfettişi Ahmet TÜFEK'in raporunda aynen yer alan " 
Bundan sonra Kooperatif ( ve Birlik) tarafından kullanılacak Destekleme ve Fiyat İstikrar 
Fonu kredilerinin, kredinin dayanağı olan Bakanlar Kurulu Karan Eki Karar hükümleri ve 
ilgili Banka Şubesi ile yapılan kredi sözleşmesi şartlan çerçevesinde kullanılması gerektiği , 
aksi takdirde ilgililer hakkında hukuki ve cezai sorumluluğun doğabileceği hususu 
Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğünce ANTBİRLİK Genel Müdürlüğü'ne ve Kooperatife 
bildirilmesi, aynca bu konuda diğer Birliklere de bir tebligat yapılması gerektiği," şeklindeki bir 
ifade yapılan işlemlerde hukuki ve cezai sorumluluğun varlığını açıkça ortaya koymasına 
rağmen adı geçen Müfettiş bu sorumluluklann bundan sonraki işlemlerde doğabileceğinden 
bahsederek var olan sorumluluğu görmezden gelmiştir. Hukuki ve cezai sorumluluk mevzuat 
hükümlerinin ihlal edildiği anda doğar. Mevzuatın bir kere ihlal edilmesinde sorumluluk 
olmayacağı, ancak daha sonra tekrar ihlal edilmesinde sorumluluğun doğacağı şeklinde bir 
düşüncenin varlığı kabul edilemez. 

d) Söz konusu raporda, DFİF kredisinden erken çekilerek repo yapıldığı belirtilen 
tutarlarla ilgili olarak, elde edilen faiz gelirlerinin ne tutarda olduğu ve bu faiz gelirlerinin 
nerelerde kullanıldığı hususunda herhangi bir bilgi ve belgeye yer verilmemiştir. Dolayısıyla 
elde edilen bu faiz gelirlerinin akıbeti belli değildir. 

2. SORUMLULUĞUN TESPİTİ 

ANTBİRLİK yöneticileri tarafından Bakanlar Kurulu Kararlan ile Para Kredi ve 
Koordinasyon Kurulu Kararlanna aykın olarak, DFİF kaynaklanndan ürün alım bordrolannm 
ibrazı kaydıyla, doğrudan ürün teslimi yapan çiftçilere ödeme yapılmak üzere tahsis edilen 
krediden erken çekim yapılarak, bağlı kooperatifler aracılığıyla özel bankalarda repo yapıldığı 
anlaşıldığından, ANTBİRLİK yöneticilerinin Hazine kaynaklannı istismar etmek suretiyle 
görevlerini kötüye kullandıkları ve bu nedenle de cezai ve hukuki sorumluluklannın 
bulunduğu, 
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Kanaat ve sonucuna varılmıştır. 
3. ÖNERİ 

a) ANTBİRLİK yöneticileri tarafından Bakan Bakanlar Kurulu Kararlan ile Para 
Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararlanna aykın olarak, DFİF kaynaklanndan tahsis edilen 
krediden erken çekim yapılarak repoda değerlendirilen tutarlara ilişkin olarak, ANTBİRLİK 
ve bağlı kooperatifleri bazında, elde edilen faiz gelirlerinin Hazine Müsteşarhğı'nca tespit 
edilerek DFİF'e gelir kaydedilmesinin sağlanması, 

b) Türkiye'deki bütün birliklere, ürün alımlannda ya da başka nedenlerle son üç yılda 
tahsis edilen DFİF kredilerinin Mevzuata uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığının Hazine 
Müsteşarlığı Hazine Kontrolörlerince incelenmesi ve sorumluluğu bulunanlar hakkında 
gerekli adli ve idari soruşturma yapılması, 

Gerektiği düşünülmektedir. 

4. DİZİ PUSULASI: 

NO 

1 

2 

2 

3 

TOPLAM 

ADET 

101 

11 

5 

35 

152 

İÇERİĞİ 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından 
düzenlenen 27.05.2002 tarih, 2002/2 sayılı İnceleme 
Raporu ve ekleri. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından 
düzenlenen 26.03.2001 tarih, 1 sayılı inceleme Raporu. 

Hazine Müsteşarlığı'nın 17.04.2003 tarih, 23294 sayılı 
yazısı. 

Kınık Kooperatifi eski Müdürü Şirin OKAY'ın Komisyona 
verdiği 01.04.2003 tarih, 77 sayılı dilekçe ve ekleri. 
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T.C. 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎSI BAŞKANLIĞI 

Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının 
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 

Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu (10/9) 

PARA, BANKACILIK, HAZİNE, DIŞ TİCARET VE 
GÜMRÜK KONULARI 

2.2 TCMB İLE İLGİLİ ÖZEL RAPORLAR 

ÖZEL RAPOR: 

Kurlar Üzerinden Yapılan Döviz Satışları 
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GİRİŞ 

Bu rapor TBMM 10/9 Esas Numaralı "Meclis Araştırma Komisyonu"nca yapılan çok 
yönlü araştırmalar kapsamında elde edilen bulgular esas alınarak düzenlenmiştir. Komisyonun 
konuyla ilgili araştırmalarda ulaştığı bulgular ile bu bulgulara ilişkin değerlendirmelerimiz 
aşağıda konu başlıkları itibariyle belirtilmiştir. 

1) KRİZLERİ TETİKLEYEN BAŞLICA OLAYLAR 

Döviz kuru çıpasına dayalı istikrar programlan milli paranın aşın değerlenmesine 
bağlı olarak dış ticaret dengesinin bozulmasına neden olmakta ve döviz üzerinde baskı 
oluşturmaktadır. Ülkemizde 2000 yılı başında yürürlüğe giren istikrar programının uygulanma 
sürecinde de aynı olumsuz etkiler ortaya çıkmış ve bu durum programın sürdürülebilirliği 
konusunda zaman içinde bazı kuşkulara yol açmıştır. 

Programın geleceğinden endişe duyan yabancı yatırımcıların Kasım 2000 ayı 
ortalarında ülkemizden çıkmak istemeleri, Merkez Bankası'na yüksek tutarlarda döviz 
talebi olarak yansımış ve bu durum mali piyasalarda likiditenin daralmasma ve faiz 
oranlarının yükselmesine neden olmuştur. Sistemdeki likidite sıkışıklığı TMSF 
bankalannın, kamu bankalannın ve bazı özel bankalann, İMKB repo pazanndan ve ikincil 
piyasadan fon sağlama imkanını ortadan kaldırmıştır. 

Bu gelişmeler karşısında; Merkez Bankası, istikrar programının likidite 
artışlarının esas itibariyle döviz girişlerine bağlı olması kuralını askıya alarak 22 Kasım 
2000 tarihinde Açık Piyasa İşlemleri yoluyla piyasalara müdahale etmiştir. Ancak, 
piyasalara verilen 3,9 katrilyon liralık likiditenin büyük bir bölümünün dövize yönelmesi 
üzerine Merkez Bankası, 30 Kasım 2000 tarihi itibariyle ulaşılan büyüklükler referans 
alınmak üzere istikrar programı uygulamasına geri dönmüştür. Bu dönemde Merkez Bankası 
döviz rezervleri 17-24 Kasım haftasında 2 milyar 850 milyon dolar, 24 Kasım-1 Aralık 
haftasında ise 2 milyar 641 milyon dolar azalmıştır. (Merkez Bankası'nın Kasım 2000 
ayındaki toplam döviz satışlan net 5 milyar 795 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiştir.) 

Kasım 2000 krizinde faizlerin hızla yükselmesi bankacılık sektörüne ağır yükler 
getirmiştir. Faiz oranlannın yükselişiyle birlikte; bankalann borçlanmada kullandıklan 
menkul kıymet stoklarının değerlerindeki düşüş nedeniyle borçlanma yeteneklerinin 
giderek azalması, likidite krizinin derinleşmesine yol açmıştır. Bu süreçte, içine düştüğü 
likidite krizi dolayısıyla mali piyasalarda yükümlülüklerini yerine getiremeyen bir banka 
(Demirbank) da "mali sistemin güven ve istikrarını tehlikeye düşürdüğü" gerekçesiyle 6 
Aralık 2000 tarihinde BDDK karan ile TMSF'ye devredilmiştir. 

Kasım 2000 krizinde kur çıpası rejimine dayalı istikrar programı çerçevesinde 
daha Önce ilan edilmiş olan döviz kuru çizelgesi; yüksek faizin meydana getirdiği 
tahribat, önemli tutarda döviz rezervi kayıpları ve 7,5 milyar dolar büyüklüğündeki ek 
IMF kredisi ile savunulabilmiştir. Döviz kuru çizelgesinin savunulması için katlanılan 
maliyetlerin bu derece ağır olması istikrar programına duyulan güvenin de sarsılmasına 
neden olmuştur. 

Kasım 2000 krizi yatışmış olmakla birlikte -programın güven kaybına uğraması ve 
yapısal önlemlerin alınmasındaki gecikmeler dolayısıyla- piyasalardaki gerilim ortadan 
kalkmamıştır. Bu gerilime bağlı olarak, 2001 yılı başlannda borsa endeksinde önemli düşüşler 
görülmüştür. 
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Kasım 2000 krizinden yaklaşık 3 ay sonra, 19 Şubat 2001 tarihli Milli Güvenlik 
Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında meydana gelen tartışma dövize 
yönelik spekülatif bir saldırıyı tetiklemiş ve bu defa bir döviz krizi başlamıştır. Kasım 2000 
krizinde dövize saldırı yabancı yatırımcılarla sınırlı kaldığı halde, Şubat 2001 krizinde 
yerli yatırımcılar (özellikle bankalar) da devalüasyon beklentisiyle dövize 
saldırmışlardır. Bu saldırılar dolayısıyla Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde 19-21 
Şubat 2001 tarihlerinde 5,2 milyar dolarlık bir erime meydana gelmiştir. Dövize yönelik 
spekülatif saldırıların yoğunluğu Kasım 2000 krizinde yara alan enflasyonu düşürme 
programının sürdürülebilirliğini ortadan kaldırmış ve 22 Şubat 2001 tarihinde kur çıpası 
rejimine son verilerek dalgalı kur rejimine geçilmiştir. 

Nakit akışlarını hassas dengeler içinde sürdürmeye çalışan kamu bankaları 
Şubat 2001 krizinde likidite sıkışıklığına düşmüşler ve kriz ortamında piyasadan fon 
sağlama olanaklarını yitirmişlerdir. Bu dönemde kamu bankalarmm diğer bankalara 
olan yükümlülüklerini yerine getirememeleri sonucunda, ödemeler sisteminde 
tıkanmalar meydana gelmiştir. 

Öte yandan; Morgan Stanley, Merrill Lynch ve Goldman Sachs gibi uluslararası 
yatırım kuruluşlarının gerek Kasım 2000 krizi öncesinde, gerekse Şubat 2001 krizi öncesinde 
Türkiye ekonomisi hakkında olumsuz beklentiler içeren raporlar yayımlamaları da piyasaların 
tansiyonunu yükselterek bu krizlerin tetiklenmesinde önemli rol oynamıştır. 

Kasım 2000 krizi döneminde basında yer alan haberler incelendiğinde; bu krizin 
"organize kriz", "suni kriz", "söylenti krizi" gibi ifadelerle tanımlandığı; piyasalarda 
meydana gelen dalgalanmaların nedenlerinin açıklanması çerçevesinde "yüksek faiz lobisi", 
"yüksek enflasyon lobisi" gibi oluşumlardan söz edildiği ve krizin ortaya çıkış ve derinleşme 
sürecinde dönemin Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanının "pasif kaldığının ve olayları 
izlemekle yetindiğinin" ileri sürüldüğü görülmektedir (Ek: 1/1-16). 

2) DALGALI KURA GEÇİŞ SÜRECİNDE SPEKÜLATİF AMAÇLARLA 
YAPILAN DÖVİZ TALEPLERİ 

A) Genel Durum 

Merkez Bankası bünyesindeki Döviz ve Efektif Piyasalarında işlem yapma yetkisi 
olan kuruluşlar 19 Şubat 2001 tarihinde ertesi gün (20 Şubat 2001) valörüyle 7,6 milyar dolar 
tutarında döviz talep etmişler ve bu talep o dönemde yürürlükte bulunan sistemin mekanik 
yapısı gereği otomatik olarak anlaşmaya bağlanmıştır. 20 Şubat 2001 gününe gelindiğinde ise 
ilgili kuruluşlarca bir gün önce talep edilmiş olan döviz tutarının sadece beşte birine karşılık 
gelen 1,5 milyar dolarlık bölümünün Türk Lirası karşılığı hazır bulundurulabilmiş olup, 
geriye kalan 6,1 milyar dolarlık bölümü ya Merkez Bankası'na geri satılmış ya da iptal 
edilmiştir. Bu verilerden genel olarak yetkili kuruluşların krizin başladığı 19 Şubat 2001 
tarihinde ertesi gün valörüyle gerçekte satın alabilecekleri tutarın beş katı kadar döviz 
talebinde bulundukları anlaşılmaktadır. 

B) Yerli Bankaların ve Yabancı Bankaların Durumundaki Farklılık 

Merkez Bankası'nca 19, 20 ve 21 Şubat 2001 tarihlerinde üç gün içinde toplam 84 
kuruluşa net toplam 5 milyar 188 milyon dolar tutarında döviz satışı yapılmıştır. Belirtilen 
tarihlerde Merkez Bankası'ndan 25 milyon dolar ve daha fazla döviz satın almış olan yetkili 
katılımcılar ile satın aldıkları dövizlerin tutarları aşağıdadır (Ek:2/l-2): 
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YETKİLİ KATILIMCI 

1 NO.LU BANKA 

2 NO.LU BANKA 

3 NO.LU BANKA 

4 NO.LU BANKA 

5 NO.LU BANKA 

6 NO.LU BANKA 

7 NO.LU BANKA 

8 NO.LU BANKA 

9 NO.LU BANKA 

10 NO.LU BANKA 

11 NO.LU BANKA 

12 NO.LU BANKA 

13 NO.LU BANKA 

14 NO.LU BANKA 

15 NO.LU BANKA 

16 NO.LU BANKA 

17 NO.LU BANKA 

18 NO.LU BANKA 

19 NO.LU BANKA 

20 NO.LU BANKA 

21 NO.LU BANKA 

ÜÇ GÜNLÜK 

NET ALIŞ (USD) 

1.063.800.000.-

764.000.000.-

426.000.000.-

411.000.000.-

383.700.000.-

332.600.000.-

269.000.000.-

258.700.000.-

254.900.000.-

227.200.000.-

199.000.000.-

135.000.000.-

121.000.000.-

95.000.000.-

90.900.000.-

67.700.000.-

58.300.000.-

50.000.000.-

42.300.000.-

27.000.000.-

25.000.000.-

Merkez Bankası'nca 19-21 Şubat 2001 tarihlerinde satışı yapılan net toplam 5 milyar 
188 milyon dolar tutanndaki dövizin %55'i Türkiye'de bulunan yedi yabancı banka 
tarafından satın alınmıştır. (1 no.lu banka, 2 no.lu banka, 6 no.lu banka, 9 no.lu banka, 10 
no.lu banka, 12 no.lu banka ve 18 no.lu banka). Komisyonumuzun 27.05.2003 tarihli 

248 



toplantısına Merkez Bankası Başkanı Süreyya SERDENGEÇTİ ile birlikte katılan Merkez 
Bankası Piyasalar Genel Müdürü Akil ÖZÇAY ise bu dönemde satılan dövizlerin yerli ve 
yabancı kuruluşlar arasındaki dağılımının "dengeli" olduğunu belirtmiştir. Tartışmaya açık 
olmakla birlikte; Merkez Bankası'nca 19, 20 ve 21 Şubat 2001 tarihlerinde yapılan döviz 
satışlarının üç günlük toplam net sonucu esas alındığında, döviz satışlarının yerli ve yabancı 
kuruluşlar arasındaki dağılımının "dengeli" olduğu ileri sürülebilir. Ancak, sadece 19 ve 20 
Şubat 2001 tarihlerinde (krizin ilk iki gününde) yapılan işlemlerin net sonucuna bakıldığında, 
çok daha farklı bir görüntü ile karşılaşılmaktadır. 

Merkez Bankası bünyesindeki Döviz ve Efektif Piyasalarında işlem yapma yetkisi 
olan kuruluşlarca 19 Şubat 2001 tarihinde talep edilen dövizler bu tarihte Amerikan 
piyasalarının kapalı olması nedeniyle 20 Şubat 2001 valörüyle satılmıştır. Bu bakımdan; 19 
Şubat 2001 ve 20 Şubat 2001 tarihlerinde yapılan işlemlerin birlikte değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Merkez Bankası'ndan 20 Şubat 2001 valörüyle döviz talep etmiş olan yerli ve 
yabancı bankalardan döviz taleplerinin tutan 100 milyon dolar ve daha fazla olanların bu 
tarihte gerçekleştirdikleri işlemler iki ayn tablo halinde aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 1: Yerli Bankaların 20.02.2001 Valörlü İşlemleri (milyon USD) 

BANKALAR 

11 NO.LU BANKA 

3 NO.LU BANKA 

5 NO.LU BANKA 

4 NO.LU BANKA 

13 NO.LU BANKA 

8 NO.LU BANKA 

22 NO.LU BANKA 

20 NO.LU BANKA 

23 NO.LU BANKA 

16 NO.LU BANKA 

7 NO.LU BANKA 

24 NO.LU BANKA 

TOPLAM 

DÖVİZ 
TALEBİ 

950 

765 

425,9 

461 

438 

375 

293 

216 

174 

163 

148 

113 

4521,9 

İPTAL ve 

SATIŞ 

950 

723 

425 

189 

542 

225 

320 

485 

176,4 

163 

129 

187,4 

4514 

NET 

ALIŞ 

0 

42 

0,9 

272 

-

150 

-

-

0 

19 

-

383,9 

NET 

SATIŞ 

0 

-

-

-

(104) 

-

(27) 

(269) 

(2,4) 

0 

-

(74,4) 

476,8 
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Tablo l'de yer alan verilerden, adı geçen yerli bankaların 20 Şubat 2001 valörüyle 
yaptıkları döviz alışlarının (döviz taleplerinin) toplam tutanmn 4 milyar 521,9 milyon dolar; 
döviz satışlan ile alış iptallerinin toplam tutanmn 4 milyar 514 milyon dolar; gerçekleşen 
döviz alışlannın toplam tutanmn 383,9 milyon dolar ve gerçekleşen döviz satışlannın toplam 
tutanmn da 476,8 milyon dolar olduğu anlaşılmaktadır. Adı geçen yerli bankaların 20 Şubat 
2001 tarihinde gerçekleşen döviz alışları bu tarih itibariyle talep ettikleri dövizlerin 
sadece %8'ini oluşturmakta ve döviz satışlarının toplamı döviz alışlarının toplamını 
aşmaktadır. Başka bir anlatımla; 20 Şubat 2001 valörüyle döviz talep etmiş olan yerli 
bankaların bu tarihte gerçekleştirdikleri döviz alış ve satış işlemlerinin toplamları 
netleştirildiğinde, anılan yerli bankalarm döviz alıcısı değil, döviz satıcısı durumunda 
oldukları ortaya çıkmaktadır. 

Tablo 2: Yabancı Bankalann 20.02.2001 Valörlü İşlemleri (milyon USD) 

BANKALAR 

1 NO.LU BANKA 

2 NO.LU BANKA 

6 NO.LU BANKA 

9 NO.LU BANKA 

10 NO.LU BANKA 

12 NO.LU BANKA 

TOPLAM 

DÖVİZ 
TALEBİ 

932 

772 

285 

261 

236 

130 

2616 

İPTAL ve 

SATIŞ 

81,2 

452 

24 

203 

48,8 

57 

866 

NET 

ALIŞ 

850,8 

320 

261 

58 

187,2 

73 

1750 

NET 

SATIŞ 

-

-

-

-

-

-

-

Tablo 2'de yer alan verilerden, adı geçen yabancı bankalann 20 Şubat 2001 valörüyle 
yaptıklan döviz alışlannın (döviz taleplerinin) toplam tutanmn 2 milyar 616 milyon dolar; 
döviz satışlan ile alış iptallerinin toplam tutanmn 866 milyon dolar ve gerçekleşen döviz 
alışlannın toplam tutanmn da 1 milyar 750 milyon dolar düzeyinde olduğu anlaşılmaktadır. 
Adı geçen yabancı bankalarm 20 Şubat 2001 tarihinde gerçekleşen döviz alışları bu tarih 
itibariyle talep ettikleri dövizlerin yaklaşık %67'sini oluşturmakta ve Merkez 
Bankası'na döviz satışları bulunmamaktadır. 

Yukandaki tablolar karşılaştırmalı olarak incelendiğinde ise, yerli bankalann 20 Şubat 
2001 valörlü döviz taleplerinin yabancı bankalann döviz taleplerinin yaklaşık iki katı 
düzeyinde olduğu; bununla birlikte, yerli bankalann döviz taleplerinin gerçekleşme oranının 
yabancı bankalann döviz taleplerinin gerçekleşme oranına göre çok düşük düzeyde kaldığı 
görülmektedir. Böyle bir ortamda Merkez Bankası'ndan 19 Şubat 2001 tarihinde 20 Şubat 
2001 valörüyle çok yüksek tutarlarda döviz talep ettiği halde 20 Şubat 2001 tarihinde hiç 
döviz alış-satışı yapmamış ya da çok düşük düzeyde döviz alışı yapmış olan bazı bankalann 
"kendi kendini besleyen panik" sürecini tetiklemek amacıyla hareket etmiş olmalan olasılık 
dahilindedir, 
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C) Gazi ERÇEL'in Krizin Tetiklenmesine İlişkin Teorik Açıklaması 

Merkez Bankası eski Başkanı Gazi ERÇEL, 29.05.2003 tarihinde Komisyonumuza 
bilgi verirken Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizlerinin nedenlerine ilişkin değerlendirmeleri 
sırasında bu krizlerin tetiklerime süreci ile ilgili olarak; 

"...En sonuncu da çok enteresandır. Bu, özellikle Meksika krizinden sonra 
çıktı. Bu kendi kendini besleyen kötümserlik veya kendi kendini besleyen panik diye 
adlandırılan... 'Panik', Jeffrey Sachs'in bir terimidir. Kendi kendini besleyen 
kötümserlik, selffulfılling pessimism denilen Harvard Üniversitesinden Profesör 
Ricardo Hausmaan 'in lafıdır. Bir olay ortaya çıktığı zaman, kriz, aynı zamanda bir 
panik başlıyor. Herkes başlıyor kaçmaya. Mesela bu sıcak paranın olduğu yerde, 
aman ben bir döviz alayım, ben bir kaçayım, bir kenara gidince, bu, zaten oluşmuş 
olan ortamı bir anda tetiklemeye başlıyor. Kötümserlik de olduğu zaman, normal 
zamanda işlemi yapamıyorsunuz. Mesela, Türkiye, gerçekten, kendi kendine 
kötümserliğe örnek ülkelerden birisi. Düşünün; Irak krizinden önce de başladı, biraz 
bir iyimserlik oldu, sonra herkes kötümser. Yazılar kötümser, konuşmalar kötümser, 
herkes kötümser... Zaten biz karakter olarak da kötümser bir ülkeyizdir. Kötümserlik, 
karamsarlık, bu, tabii, krizi yaratan ortamı da beraberinde getiriyor... " 

şeklinde bir beyanda bulunmuş; "...niye bu kadar kişi dövize dönmeye çalıştı...?" 
şeklindeki bir soruyu da "Kendi kendini besleyen panik, Jeffrey Sachs." ifadeleri ile 
cevaplandırmıştır. 

Yukarıdaki tablolarda yer alan veriler göz önünde tutulduğunda; Gazi ERÇEL'in teorik 
yanı ağır basan bu değerlendirmelerinin yabancı bankalann Şubat 2001 krizindeki 
davranışlarına belirli ölçüde açıklık getirdiği ileri sürülebilirse de, genel olarak 20 Şubat 2001 
tarihinde bir gün öncesinden talep ettikleri dövizlerin sadece %8'ini satın almış olan yerli 
bankalann davranışlanna açıklık getirmekte yetersiz kaldığı düşünülmektedir. 

D) Bankalann Müşterileri İçin Yaptıklan İşlemler 

Komisyonumuzun 27.05.2003 tarihli toplantısına Merkez Bankası Başkanı Süreyya 
SERDENGEÇTİ ile birlikte katılan Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürü Akil ÖZÇAY 
yaptığı diğer açıklamalann yanı sıra Komisyonumuza; 

"...Şimdi efendim şöyle arz edeyim: Şimdi, biz, ilk on banka rakamı var 
elimizde, ilk on bankanın toplamı 4,4 milyar dolar istatistik olarak size vereyim, ilk 19 
bankayı da söyledik. Hatta, toplam satılandan fazla bile; çünkü birkaç tanesi geri 
aldığı için. 4,4 bunun içerisinde yerliyle yabancı ayrımı dengeli. ... size şunu 
söyleyeyim, bu 4,4 milyar dolar, ilk on banka, yabancı ve yerli de var, dengeli dağılım 
var içinde, bu toplamın ne kadarı bankaların kendisinde kaldı ne kadarını 
müşterilerine sattılar, bizim Bankacılık Genel Müdürlüğümüz araştırdı. Bu paranın 
yüzde 73 'ü aynı gün bankanın müşterilerine gidiyor, yerli- ve yabancı, bireysel ya da 
kurumsal, yurt içinde veya yurt dışında. Yüzde 27'si bankaların pozisyonlarında 
kalıyor. Dolayısıyla, bankalar, aracı kurumlar. Orada da bir şey var, hani, firma 
kelimesi geçiyor hep, Merkez Bankasına firma gelip -hiçbir zaman tarihinde 
olmamıştır- biliyorsunuz döviz almıyor. Dövize gelebilenler Merkez Bankasına; ticari 
bankalar, özel fınans kurumları ve döviz büfeleri, bunun dışında da, kimse, zaten, 
Merkez Bankasını aramıyor; ama, tamamen, alınan dövizin de önemli bir kısmı 
müşteriye gitmiş durumda ve son derece dengeli dağılımda. " 
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şeklinde bir beyanda bulunmuştur. Akil ÖZÇAY'ın bu ifadelerinden 19-21 Şubat 2001 
tarihlerinde Merkez Bankası'ndan yüksek tutarlarda döviz satın alan bankaların esas 
itibariyle aracı konumunda oldukları ve Merkez Bankası'nca satılan dövizlerin yaklaşık 
%73'ünün ilgili bankalar aracılığıyla başka kişi ve kuruluşlara intikal ettiği 
anlaşılmaktadır. Bu durum 19-21 Şubat 2001 tarihlerinde piyasadaki devalüasyon 
beklentisinin ne derece yaygın olduğunun açık bir göstergesidir. 

Yukarıda da belirtildiği gibi; 20 Şubat 2001 tarihinde yerli bankalar m döviz 
taleplerinin gerçekleşme oranı yabancı bankaların döviz taleplerinin gerçekleşme 
oranma göre çok düşük düzeyde kalmıştır. Yerli bankalar ile yabancı bankalarm 
durumlarındaki bu farklılığın nedenlerine ilişkin olasılıklardan biri de 19 Şubat 2001 
tarihinde yerli bankalardan döviz satın almak isteyen bazı kişi ve kuruluşlarm 
taleplerinin bu kişi ve kuruluşlara yabancı alıcı görüntüsü vermek amacıyla yabancı 
bankalara kaydırılmış olması olasılığıdır. 

E) Geri Satış ve İptal İşlemleri Dolayısıyla Yaptırım Uygulanmamış Olması 

Merkez Bankası'nın "Ağustos 1988" tarihli "Döviz ve Efektif Piyasaları Uygulama 
Talimatı" ekinde yer alan taahhütname örneklerinde, "Döviz ve Efektif Piyasalarında 
yaptığımız işlemler nedeniyle anlaşmadan doğan borcumuzun süresi içinde ödenmemesi 
halinde ayrıca teminatlarımızın paraya tahvile, mahsuba veya tahsile kadar geçen günler için 
o tarihteki mevduat munzam karşılıkları için uygulanan cezai faiz oranında temerrüt faizi 
ödeyeceğimizi, bu oranın değişmesi halinde değişikliği aynen kabul ettiğimizi" şeklinde bir 
hüküm bulunmaktadır. Döviz ve Efektif Piyasalannda işlem yapmak isteyen kuruluşlarm 
yerine getirmeleri gereken koşullardan biri de anılan piyasalarla ilgili olarak Merkez 
Bankası'nca hazırlanmış olan bu tür taahhütname ve sözleşmelerin imzalanmış olmasıdır. 

Bununla birlikte; Komisyonumuzca bilgilerine başvurulan Merkez Bankası eski 
Başkanı Gazi ERÇEL'in, Merkez Bankası'nda Şubat 2001 krizi sırasında Piyasalardan 
Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan şimdiki Başkan Süreyya 
SERDENGEÇTİ'nin ve Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürü Akil ÖZÇAY'm 
açıklamalarından 19-21 Şubat 2001 tarihlerinde Merkez Bankası'ndan satın alındığı 
halde Türk Lirası karşılıkları getirilmeyen dövizlere ilişkin iptal ve geri satış işlemleri 
dolayısıyla ilgili kuruluşlara herhangi bir parasal yaptırım uygulanmadığı 
anlaşılmaktadır. 

Somut olayın soruşturulması yoluna gidilmesi durumunda konunun bu boyutunun da 
irdelenmesinin ve ilgililerin geri satış ve iptal işlemlerinde yaptırım uygulanmamasından 
doğabilecek sorumluluklarının değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 

Ayrıca; bu dönemde Merkez Bankası'nca döviz satış işlemlerinde anlaşmadan 
doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyen kuruluşlara parasal yaptırım 
uygulanmamasının ilgili kuruluşlarm spekülatif amaçlarla çok yüksek tutarlarda döviz 
talebinde bulunmalarına ve sonuç itibariyle "kendi kendini besleyen panik" sürecini 
tetiklemelerine zemin hazırlayarak bir tür ahlaki risk meydana getirdiği sonucuna 
varılmaktadır. 

3) DALGALI KURA GEÇİŞ KARARININ ALINMASINDAKİ GECİKME 

Kur çıpası rejiminden vazgeçilmesi ve döviz kurunun dalgalanmaya bırakılması karan 
21 Şubat 2001 tarihinde Başbakanlıkta toplanan "ekonomi zirvesi" ile resmiyet kazanmış ve 
22 Şubat 2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte; döviz kurunun dalgalanmaya 
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bırakılacağının 19 Şubat 2001 tarihinde belirginleşmeye başladığını gösteren bazı veriler 
bulunmaktadır. Bunlardan başlıcalan aşağıda belirtilmiştir: 

1) Merkez Bankası eski Başkanı Gazi ERÇEL, 26.04.2001 tarihinde Başbakanlık 
Müfettişlerine verdiği yazılı ifadesinde IMF Birinci Başkan Yardımcısı Stanley FISCHER, 
IMF Avrupa Bölüm Başkanı Michael DEPPLER ve IMF Türkiye sorumlusu Carlo 
COTTARELLI ile 19 Şubat 2001 tarihinde Ankara'da (Merkez Bankası Sosyal Tesislerinde 
ve Başbakanlıkta) gece saat 02:30'a kadar süren toplantılar yaptığını beyan etmektedir 
(Ek:3/l-3). Merkez Bankası'nın 22 Şubat 2001 tarihli basın duyurusunda ise, "Döviz kurunun 
dalgalanmaya bırakılması suretiyle devam edecek programın uygulanma sürecinde IMF 
tarafından ülkemize sağlanan krediler daha önceden programlandığı gibi verilecektir.", 
denilmektedir (Ek:4/l-2). 21 Şubat 2001 tarihindeki ekonomi zirvesinden hemen sonra 
yapılan bu açıklama, söz konusu ekonomi zirvesinden önce IMF yetkilileri ile 19 Şubat 2001 
tarihinde yapılmış olan bu görüşmeler sırasında dalgalı kura geçilmesi konusunda mutabakat 
sağlandığı ya da IMF yetkililerinin bu yönde açık bir tavır ortaya koyduğu izlenimini 
uyandırmaktadır. 

2) Merkez Bankası eski Başkanı Gazi ERÇEL, T. Halk Bankası Posta Caddesi 
Şubesi'nde bulunan kendi şahsi TL hesaplarını 19 Şubat 2001 tarihinde dolara çevirmiştir. 
Bu hesaplardan birinin vadesi 9 gün öncesinden bozdurulmak suretiyle dolara çevrilmiş 
olması dikkat çekicidir. Gazi ERÇEL'in kendi şahsi TL hesaplarının dolara çevrilme 
süreciyle ve bu işlemin gerekçesiyle ilgili açıklamaları ise tatmin edici değildir. Konunun bu 
yönüyle ilgili bulgulardan Gazi ERÇEL'in 19 Şubat 2001 tarihinde kendi şahsi hesaplarını 
dolara çevirirken resmi görevi dolayısıyla öğrenmiş olduğu dalgalı kura geçileceği bilgisiyle 
ve düşük kurdan döviz satın alarak kendisine menfaat sağlamak amacıyla hareket ettiği 
kanaatine ulaşılmaktadır. 

3) Merkez Bankası'nca 19 Şubat 2001 tarihinde 20 Şubat 2001 valörüyle 7,6 milyar 
dolar satılmıştır. 20 Şubat 2001 tarihinde ise ilgili kuruluşların büyük bir bölümü satın 
aldıkları dolarların TL karşılıklarını hazır bulunduramadıklanndan, bu tutarın 6,1 milyar 
dolarlık bölümü Merkez Bankası'nca ilgili kuruluşlardan geri satın alınmıştır. 

Yetkili kuruluşlarca Merkez Bankası'ndan 19 Şubat 2001 tarihinde ertesi gün 
valörüyle yapılan 7,6 milyar dolar tutarındaki döviz alımı dövize yönelik spekülatif bir 
saldırı niteliğindedir. 

Bilindiği üzere; kur çıpası rejimi, döviz kurlarındaki artış oranlan ile enflasyon 
oranlan arasındaki farktan yararlanma güdüsüyle hareket eden sıcak para için cazip bir ortam 
oluşturmaktadır. 2000 yılı başında yürürlüğe giren kur çıpası rejimine dayalı istikrar programı 
da ülkemize önemli tutarda sıcak para girişine yol açmıştır. Sıcak paranın beklediği kazancı 
elde edebilmesi gittiği ülkeden devalüasyona yakalanmadan çıkmasına bağlıdır. Somut 
olayda ise 19-24 Şubat 2001 haftasında, yurtdışında yerleşik kişilerin Türkiye'deki bankalar 
nezdinde bulunan portföyleri 13,7 milyar dolardan 6,4 milyar dolarlık bir azalmayla 7,3 
milyar dolara düşmüştür (Ek:5). 

Bu çerçevede; 19 Şubat 2001 tarihindeki 7,6 milyar dolarlık döviz satışı ve bunu 
izleyen gelişmeler Merkez Bankası eski Başkanı Gazi ERÇEL'in yanı sıra, diğer yerli ve 
yabancı yatmmcılann da 19 Şubat 2001 tarihinden itibaren devalüasyonun "ufukta 
göründüğü" inancıyla hareket ettiklerini ortaya koymaktadır. 

Bu veriler ışığında; Şubat 2001 krizi sırasında 19 Şubat 2001 tarihi itibariyle 
devalüasyon atmosferine girildiği halde, dönemin ekonomi yönetiminin dalgalı kura geçiş 
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kararına ancak 21/22 Şubat 2001 gecesinde resmiyet kazandırabildiği ve Merkez Bankası'nm 
döviz rezervlerindeki erimenin önlenmesi için gerekli tedbirleri almadığı sonucuna 
ulaşılmaktadır. 

4) BİLİRKİŞİ RAPORLARINA GÖRE SOMUT OLAYIN OLAĞANDIŞI 
YÖNLERİ 

Merkez Bankası'nca 19-21 Şubat 2001 tarihlerinde eski kurlar üzerinden 5 
milyar 188 milyon dolar tutarında döviz satışı yapılması ve Merkez Bankası eski 
Başkanı Gazi ERÇEL'in kendi şahsi TL hesaplarım 19 Şubat 2001 tarihinde dövize 
çevirmesi olaylarıyla ilgili olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 
soruşturma kapsamında iki ayrı Bilirkişi Raporu hazırlanmıştır. Bu raporlardan biri 
Servet TAŞDELEN tarafmdan 04.12.2001 tarihi itibariyle, diğeri ise Bilge 
HACIHASANOĞLU tarafından 02.01.2002 tarihi itibariyle düzenlenmiştir (Ek:6/1-10; 
7/1-26). Adı geçen kişilerin her ikisi de "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu" 
üyesidir. 

Merkez Bankası'nca 19-21 Şubat 2001 tarihlerinde yapılan döviz satışları olağanüstü 
boyutlara ulaşarak Bankanın uluslararası rezervlerinin beşte birinin erimesine yol açmıştır. 
Anılan Bilirkişi Raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmeler incelendiğinde, somut olayın 
özelliklerinin ve meydana geliş biçiminin bütünüyle olağandışı bir mahiyete sahip olduğu 
izlenimi edinilmektedir. Somut olayın gerçek mahiyetinin daha iyi anlaşılması ve ilgililerin 
sorumluluklarının belirlenmesi açısından hayati önem taşıyan bu tespit ve 
değerlendirmelerden bazıları aşağıdadır. 

A) Döviz Satışlarının Belirli Bankalarda Yoğunlaşması 

Merkez Bankası'nca 19, 20 ve 21 Şubat 2001 tarihlerinde üç gün içinde toplam 84 
kuruluşa satışı yapılan net toplam 5 milyar 188 milyon dolar tutarındaki dövizin beşte biri tek 
başına Citibank; toplamın %35'i sadece iki banka (1 no.lu banka ve 2 no.lu banka); toplamın 
%65'i altı banka (1 no.lu banka, 2 no.lu banka, 3 no.lu banka, 4 no.lu banka, 5 no.lu banka ve 
6 no.lu banka); toplamın %85'i on adet banka; toplamın %99'dan fazlası da onsekiz adet 
banka tarafından satın alınmıştır. 

Söz konusu üç günde Merkez Bankası'nm toplam net döviz satışının %55'i 
Türkiye'de bulunan yedi yabancı bankaya yapılmıştır (1 no.lu banka, 2 no.lu banka, 6 no.lu 
banka, 9 no.lu banka, 10 no.lu banka, 12 no.lu banka ve 18 no.lu banka). 

Bilge HACIHASANOĞLU tarafından düzenlenen 02.01.2002 tarihli Bilirkişi 
Raporunda yer alan bu tespitlerden 19-21 Şubat 2001 tarihlerinde yapılan döviz 
satışlarının belirli bankalarda yoğunlaştığı ve satılan dövizlerin yarıdan çoğunun 
yabancı bankalar tarafmdan satın alındığı anlaşılmaktadır. 

B) Günlük İşlem Limitlerinin Aşılması 

Servet TAŞDELEN tarafından düzenlenen 04.12.2001 tarihli Bilirkişi Raporunda; 
Merkez Bankası bünyesindeki Döviz ve Efektif Piyasalarında işlemlerin katılımcı kuruluşlara 
tahsis edilen belirli limitler dahilinde gerçekleştirildiği ve bu limitlerin ilgili kuruluşların 
bilanço büyüklükleri, sermaye tutarları ve işlem hacimleri gibi kriterler göz önünde 
bulundurulmak suretiyle her kuruluş için ABD doları olarak ayrı ayrı belirlendiği 
vurgulanarak, 19-21 Şubat 2001 tarihlerinde üç gün içinde Merkez Bankası 'ndan net alım 
yapan yetkili katılımcılardan net alım miktan 25 milyon dolar ve daha fazla olan 21 bankaya 
Merkez Bankası tarafmdan tanındığı belirtilen günlük döviz ve efektif işlem limitleri ile 
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bunlann 19-21 Şubat 2001 tarihlerinde aldıklan dövizlerin tutarlanm milyon dolar bazında 
gösteren bir tablo ortaya konulmaktadır. Bu tablonun bir örneği aşağıda sunulmuştur: 

BANKALAR 

1 NO.LU BANKA 

2 NO.LU BANKA 

3 NO.LU BANKA 

4 NO.LU BANKA 

5 NO.LU BANKA 

6 NO.LU BANKA 

7 NO.LU BANKA 

8 NO.LU BANKA 

9 NO.LU BANKA 

10 NO.LU BANKA 

11 NO.LU BANKA 

12 NO.LU BANKA 

13 NO.LU BANKA 

14 NO.LU BANKA 

15 NO.LU BANKA 

16 NO.LU BANKA 

17 NO.LU BANKA 

18 NO.LU BANKA 

19 NO.LU BANKA 

20 NO.LU BANKA 

21 NO.LU BANKA 

İŞLEM 
LİMİTİ 

39 

11 

57 

63 

188 

24 

104 

68 

20 

18 

270 

15 

87 

270 

62 

35 

89 

7 

107 

270 

11 

19.02.2001 

-

-

-

-

-

45,6 

-

13,7 

-

-

-

-

-

-

31,9 

-

7,5 

-

-

-

-

20.02.2001 

932,0 

772,0 

765,0 

461,0 

425,9 

285,0 

148,0 

375,0 

261,0 

236,0 

950,0 

130,0 

438,0 

-

48,0 

163,0 

48,6 

70,0 

42,3 

216,0 

(-45,0) 

21.02.2001 

213,0 

412,0 

416,0 

130,0 

450,0 

26,0 

252,0 

95,0 

184,9 

40,0 

300,0 

63,0 

237,0 

245,0 

33,0 

88,5 

3,2 

50,0 

22,0 

296,0 

70,0 

Kaynak: Servet TAŞDELEN tarafından düzenlenen Bilirkişi Raporu (sf.26). 

Bu tabloda yer alan verilerden, adı geçen bankalann günlük işlem limitlerinin geniş 
ölçüde aşıldığı sonucuna vanlmaktadır. Bununla birlikte; başta Merkez Bankası'nm, Şubat 
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2001 krizi sırasındaki Başkanı Gazi ERÇEL ve piyasa işlemlerinden sorumlu Başkan 
Yardımcısı (halen Başkan) Süreyya SERDENGEÇTI olmak üzere, Komisyonumuzca 
bilgilerine başvurulan Merkez Bankası yetkilileri Bankanm, 19-21 Şubat 2001 
tarihlerinde yaptığı söz konusu döviz satışlarının herhangi bir limite tabi olmadığını 
ileri sürmüşler ve belirtilen tarihlerde günlük işlem limitlerinin aşıldığı iddiasmı kesin 
bir ifadeyle reddetmişlerdir. 

Servet TAŞDELEN tarafından düzenlenen 04.12.2001 tarihli Bilirkişi Raporunun 26. 
sayfasında yer alan söz konusu tablodaki veriler belirtilen tarihlerdeki gerçekleşen satış 
tutarlarını değil, ilgili kuruluşların talepleri üzerine otomatik olarak anlaşmaya bağlanan satış 
tutarlarını göstermektedir. Kesinleşen satış tutarlarına ulaşılması için bu verilerden iptal ve 
geri satış tutarlarının düşülmesi gerekmektedir. 

C) Piyasaların Kapanış Saatinden Sonra Yapılan Satışlar 

Merkez Bankası bünyesindeki Döviz ve Efektif Piyasalarının çalışma saatleri 
Bankanın 29 Aralık 1999 tarihli İdare Merkezi kararına göre 03.01.2000 tarihinden itibaren 
sabah 10:00-12:30, öğleden sonra 13:00-16:00 saatleri arasıdır. Aynı gün valörlü TL/efektif, 
döviz/efektif, TL karşılığı döviz deposu işlemleri ise saat 15:00'te sona ermektedir (Ek:8/l-3). 

Bu husus ile ilgili olarak; Servet TAŞDELEN tarafından düzenlenen 04.12.2001 
tarihli ve Bilge HACIHASANOĞLU tarafından düzenlenen 02.01.2002 tarihli Bilirkişi 
Raporlannda, 19-21 Şubat 2001 tarihlerinde Merkez Bankası bünyesindeki Döviz ve Efektif 
Piyasalannda "daha önceden belirlenmiş çalışma saatleri dışmda da işlem yapıldığı" 
tespitine yer verilmekle birlikte, bu tür işlemlerin mahiyeti açıkça ortaya konulmamıştır. Bir 
an için Merkez Bankası'nın TL ve döviz işlemlerini kendi belirlediği piyasa saatleri ile 
sınırlamanın uygun olmadığı düşünülse dahi, 19-21 Şubat 2001 tarihlerinde döviz satışlarına 
piyasaların normal kapanış saatinden sonra da devam edilmesi döviz rezervlerindeki erimeyi 
artırmak suretiyle Merkez Bankası aleyhine sonuç doğurmuş olacağından bu hususun açıklığa 
kavuşturulması ilgililerin sorumluluklarının belirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 

Merkez Bankası'nın Başbakanlık Makamı'na muhatap 17.10.2001 tarih, 140096 sayılı 
yazısında; 

"...20 Şubat 2001 tarihinde ... sadece, 19 Şubat 2001 günü ABD 'de tatil olması 
nedeniyle ertesi gün valörüyle (20 Şubat 2001) bankalar ve özel Jinans kurumlarına 
Bankamızca yapılan döviz satışlarının TL karşılıkları getirilmediği için iptali ile 
Bankamızca bankalardan yapılan döviz alımları ile sınırlı olmak üzere işlemler 
yapılmış ve mutabakat için Döviz ve Efektif Piyasaları saat 24.00'e kadar açık 
tutulmuştur. 21 Şubat 2001 tarihinde ise, bankaların TL yükümlülüklerini yerine 
getirdikleri durumda o günkü kur rejimi çerçevesinde döviz satım işlemleri 
gerçekleştirilmiş, işlemler mutabakatın sağlandığı 16.28'de sona ermiştir... " 

denilmektedir (Ek:9/l-6). Öte yandan;" Süreyya SERDENGEÇTI de, 27.05.2003 
tarihinde Komisyonumuza verdiği bilgiler çerçevesinde konu ile ilgili olarak şu 
değerlendirmeleri yapmıştır: 

"...İşlem anlaşmasının gerçekleştirilmesiyle 'anlaştık, sen bize şu kadar döviz 
vereceksin, biz sana şu kadar Türk Lirası vereceğiz..." Bu anlaşma ile daha sonra 
cereyan eden hesaplar arası hareket birbirinden farklıdır. Hesap hareketleri için son 
saat, saat 24.00 'ı geçmemek üzere elektronik fon transferi sisteminin kapanış saatidir. 
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Bu dönemdeki, yine, döviz ve efektif işlemlerine bakmaya devam ediyoruz bilgi 
kabilinden: Bu üç günde de döviz satış işlemleri Merkez Bankasının en geç saat 
15,3 O'da tamamlanmıştır. Merkez Bankası lehine olan döviz alış işlemlerinin ise süre 
uzatılmıştır, demin söylediğim gibi ödeme sisteminin kapatılabilmesi için, Merkez 
Bankası döviz aldığı zaman. Ancak, 20 Şubat 2001 'de, 19 Şubat 2001 tarihinde 20 
Şubat 2001 valörüyle yapılan işlemler, şu ilk gün satılan 7,6 milyar dolar vardı ya 1 
gün valörlü, bunlar için yeterli Türk Lirasını bulamayanlara işlemlerini ya iptal 
etmeleri ya da geriye bize satış yapmaları için süre verilmiş, bankalar en son saat 
18,36 da satış işlemlerini tamamlamış, iptal işlemleri için de saat 24.00'a kadar da 
süre tanınmıştır; o gece 24.00'a kadar çalışmış bu. Bu çerçevede, bankalar, demin 
söylediğim gibi 7,6 milyar doların 6,1 milyar dolarını geri satmış ya da iptal 
etmişlerdir ki, bunlar da Merkez Bankası lehine olan işlemlerdir. Çarşamba günü o en 
son satış, anlaşma işlemleri 15,30'da bitmiş, işlemlerin çok yoğun olmasına karşın 
mutabakat işlemleri de saat 16,28'de tamamlanmıştır... " 

Bu açıklamalardan; Merkez Bankası'nca 19-21 Şubat 2001 tarihlerinde piyasaların 
normal kapanış saatlerinden sonra yeni bir döviz satış anlaşması yapılmamış olsa bile, 
piyasaların kapanışından önce yapılmış olan döviz satış anlaşmalarına ilişkin hesap 
hareketlerinin gerçekleştirilmesine bu saatler dışında da devam edildiği; başka bir anlatımla, 
piyasaların açık bulunduğu süreler içinde satışı yapılan dövizlerin Türk Lirası karşılıklarının 
bu saatler dışında saat 24:00'a kadar getirilmesi durumunda da bu satışların geçerli olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Bu dönemde Merkez Bankası bünyesindeki Döviz ve Efektif Piyasalarında işlem 
yapma yetkisi olan kuruluşların gerçekte satın alabilecekleri tutarların çok üzerinde döviz 
talebinde bulundukları, daha sonra ise talep tutarının Türk Lirası karşılığı temin edilemeyen 
kısmının iptal edildiği görülmektedir. Böyle bir kriz ortamında yetkili kuruluşlar piyasaların 
açık bulunduğu süreler içinde spekülatif boyutlarda döviz talebinde bulunarak daha sonra 
istedikleri gibi hareket edebildiklerinden, piyasaların çalışma saatlerine getirilen sınırlamalar 
döviz rezervlerindeki erime sürecinin durdurulması bakımından işlevsiz hale gelebilmektedir. 

5) "HAZİNF'NİN 20 ŞUBAT 2001 TARİHİNDEKİ İHALESİ VE 21 ŞUBAT 2001 
TARİHİNDEKİ İTFASI 

A) 20 Şubat 2001 Tarihindeki Hazine Bonosu İhalesine İlişkin İptaller 

20 Şubat 2001 tarihinde 1 ay vadeli Hazine Bonosu İhalesi düzenlenmiş olup, bu 
ihaledeki toplam satış (kamu dahil) net 1 katrilyon 847 trilyon 708 milyar TL olarak 
gerçekleşmiştir. Bununla birlikte; ihalenin ardından toplam 12 katılımcının ihalede 
kazandıkları tutarın tamamını yatırmadıklan (ihaleden kısmen veya tamamen vazgeçtikleri) 
görülmüştür. İhaleden kısmen veya tamamen vazgeçen yatırımcıların kazandıkları tutarların 
toplamı 1 katrilyon 94 trilyon 984 milyar TL, yatırdıkları tutarların toplamı 400 trilyon 525 
milyar TL, yatırmaktan vazgeçtikleri tutarların toplamı ise 694 trilyon 459 milyar TL'dir. 
Yatırılmayan tutarlar ihaleden kısmen veya tamamen vazgeçen 12 katılımcının kazandığı 
tutarlar toplamının %63'ünü, ihaledeki toplam satış tutarının ise %38'ini oluşturmaktadır. 

İhaleden kısmen veya tamamen vazgeçen 12 katılımcıdan 2'si ihaleden tamamen, 10'u 
ise kısmen vazgeçmiştir. İhaleden tamamen vazgeçen 2 adet katılımcı ile ihaleden kısmen 
vazgeçmiş olan 10 katılımcıdan 2 adedi Piyasa Yapıcı banka konumundadır. İhaleden 
tamamen vazgeçmiş olan bankalar 20 no.lu banka ile 22 no.lu bankadır. Yatırılmayan toplam 
694 trilyon 459 milyar TL'nin %58'i Piyasa Yapıcı sıfatına sahip 20 no.lu bankanın kazandığı 
405 trilyon 369 milyar TL'lik tutardan tamamen vazgeçmesinden kaynaklanmıştır. İhaleden 
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tamamen vazgeçen diğer katılımcı olan ve yine Piyasa Yapıcı sıfatına sahip bulunan 22 no.lu 
bankanın kazandığı halde yatırmadığı tutar 47 trilyon 676 milyar TL'dir. Öte yandan; ihalede 
kazandıkları tutan yatırmaktan kısmen vazgeçen katılımcılar arasında yer alan Piyasa Yapıcı 
bankalardan 5 no.lu bankanın yatırmaktan vazgeçtiği tutar 36 trilyon 901 milyar TL, 3 no.lu 
bankanın yatırmaktan vazgeçtiği tutar ise 14 trilyon 988 milyar TL'dir (Ek: 10). 

Bu ihale iptalleri dolayısıyla; ihalede kazandıkları halde daha sonra paralarını 
yatırmayan (yükümlülüklerini yerine getirmeyen) katılımcılardan Piyasa Yapıcı sıfatına sahip 
bulunmayanların 1 trilyon 953 milyar 65 milyon TL tutarındaki teminatları Hazineye irat 
kaydedilmiştir; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nca yapılan düzenlemeler gereğince, 
Hazine ihalelerine teminatsız katılan söz konusu Piyasa Yapıcı bankalar ise herhangi bir 
yaptırıma tabi tutulmamıştır. 

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nm, Devlet Bakanı Ali BABACAN'm imzasını 
taşıyan ve Komisyonumuza muhatap 12.06.2003 tarih, 36001 sayılı yazısında konu ile ilgili 
olarak; 

"...Piyasa Yapıcı Bankalara ihale bazında alım yapma zorunluluğu 
getirilmemiş olup üçer aylık dönemler itibariyle ihale yoluyla ihraç edilen DIBS 'lerin 
net tutar olarak en az %2 'sini alma yükümlülüğü getirilmiştir. Herhangi bir ihalede 
alım yapmamış olan bir banka üç aylık dönemde %2 'lik alımı gerçekleştirdiğinde 
yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılmaktadır. Bu kapsamda, Piyasa Yapıcı 
bankaların, 20 Şubat ihalesinde kazandıkları tutarların bir kısmını ya da tamamını 
almamaları Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi çerçevesinde cezai yükümlülük doğuran bir 
olay olmadığı için söz konusu bankalara cezai bir yaptırım uygulanmamıştır. 

19-21 Şubat döneminde başlayan kriz dönemi ve ihale yükümlülüklerinin 
yerine getirilememesi, esas olarak söz konusu dönemde Kamu Bankalarının diğer 
bankalara olan yükümlülüklerini yerine getirememeleri nedeniyle ödemeler sisteminde 
yaşanan sorunlar sonucunda ortaya çıkmıştır. Örneğin, yükümlülüğünü yerine 
getiremeyen piyasa yapıcı bankalardan sadece biri, 21.02.2001 tarihi itibariyle Halk 
Bankası, Ziraat Bankası ve Emlak Bankası 'ndan olan toplam 915,2 trilyon TL 
tutarındaki alacağını tahsil edememiştir. Nitekim, söz konusu krizden sonra Kamu 
Bankaları ile sağlıksız yapıdaki özel bankaların yeniden yapılandırılmasına gidilerek 
bankacılık sektöründe reform yapılmıştır... " 

denilmektedir (Ek: 11/1-3). Hazine Müsteşarlığı'nın konu ile ilgili görüşünü ortaya 
koyan bu ifadelerden adı geçen Piyasa Yapıcı bankaların 20 Şubat 2001 tarihli Hazine 
bonosu ihalesinde kazandıkları tutarı kısmen veya tamamen yatırmamış 
(yükümlülüklerini yerine getirmemiş) olmalarının "Kamu Bankalarının diğer bankalara 
olan yükümlülüklerini yerine getirememeleri nedeniyle ödemeler sisteminde yaşanan 
sorunlar"dm kaynaklandığı izlenimi edinilmektedir. 

20 Şubat 2001 tarihli Hazine Bonosu İhalesine katılan yatırımcıların bu ihaleden 
kazandıkları tutan yatırmalan gereken tarih 21 Şubat 2001 tarihidir. Adı geçen Piyasa Yapıcı 
bankalann bu tarihte Merkez Bankası ile yaptıklan döviz işlemleri incelendiğinde; 20 no.lu 
bankanın 296 milyon dolar, 22 no.lu bankanın 40 milyon dolar, 5 no.lu bankanın 450 milyon 
dolar ve 3 no.lu bankanın 416 milyon dolar tutannda döviz satın aldığı görülmektedir. Bu 
tutarlann toplamı 1 milyar 202 milyon dolara ulaşmaktadır. 
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Komisyonumuzun 27.05.2003 tarihli toplantısına Merkez Bankası Başkanı Süreyya 
SERDENGEÇTİ ile birlikte katılan Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürü Akil ÖZÇAY 
konu ile ilgili olarak şu değerlendirmeyi yapmıştır: 

"...20'si ihale yapıldığı gün ve gerçekten 19'unda krizin çıktığı ortada, 11'den 
itibaren çıkmış durumda. 20 'sinde ihale yapılmış, bono faizleri yükselmeye devam 
ediyor. Bir gün önce...Cumaya dönelim 16'sında yüzde 64 bono faizleri, Pazartesi 
günü 19'unda yüzde 67, ayın 20'sinde ihale yapıldığı gün yüzde 109'a çıkmış, öğleden 
sonra daha da arttı. Oysa, ihaledeki faizler daha düşük. Para yatırmaları gerektiği 
gün, yani Çarşamba günü ayın 21 'inde bono faizleri yüzde 130, yani kağıdın ihraç 
edildiği ihalede çıkan faizden çok daha yukarı gitmiş, onu bırakın, IMKB ortalama 
bankalararası para piyasasında 4018 gecelik faiz. Şimdi, 4018 faizi bir güne 
böldüğünüz zaman bir günlük faizi yüzde 11, bir gece tuttuğunuzda yüzde 11 
kazanıyor, böylesine sıkışmış likidite. Böyle bir durumda, gerçekten, dövizi almak için 
mi gitti o parayı yatırmayan bankalar, yoksa gidip bunu para piyasasında mı 
başkasına sattılar, tartışılır. Pek çoğu da muhtemelen para piyasasında sattı; çünkü 
yüzde 11 ertesi günü kazanmış oluyor. Bu birincisi, nitekim zaten o gün aşağı yukarı 
700 trilyona yakın para yatırılmadı Hazine bonosu ihalesinde ve o bankalar da yoğun 
döviz alan bankalar değil, alabilirdi de tabii, o anlamda söylüyorum... " 

Adı geçen Piyasa Yapıcı bankaların 21 Şubat 2001 tarihinde Merkez Bankası ile yaptıkları 
döviz işlemlerine ilişkin söz konusu tespitlerimiz ve Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürü 
Akil OZÇAY'ın yukandaki değerlendirmeleri karşısında, Hazine Müsteşarlığı'nın konu ile 
ilgili görüşünün ihtiyatlı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

B) Hazinenin, 20 Şubat 2001 Tarihindeki Bono İhalesine İlişkin İptaller Dolayısıyla 
Ortaya Çıkan Fon İhtiyacının Merkez Bankası Kaynaklarıyla Karşılanması 

Komisyonumuzca 05.06.2003 tarihinde bilgilerine başvurulan eski Hazine Müsteşarı 
Selçuk DEMİRALP, Hazinenin 21 Şubat 2001 tarihindeki itfası ile ilgili anlatımları 
çerçevesinde 20 Şubat 2001 tarihli Hazine Bonosu İhalesinde satışı yapılan tutann 694 trilyon 
TL'lik bölümünün yatınlmaması dolayısıyla ortaya çıkan finansman açığı sorununun çözüm 
şekli konusunda şu açıklamalan yapmıştır: 

"...Biz 1850 beklerken 1150 ile karşı karşıya kaldık. Ne yaptık; Merkez 
Bankasıyla konuştuk, elimizde kalan 700 kağıdı sana satıyoruz dedik, bu fiyattan ve 
700 'lük kağıdı götürdük Merkez Bankası 'na verdik ve Merkez Bankası 700 trilyonu 
bizim hesabımıza yazdı. ... 1850 'yi bu şekilde tamamladı, Merkez Bankası 'ndan destek 
alarak. 

Ondan sonra, benim 21 Şubatta ödemelerim vardı. Mesela, ben not almışım, o 
gün önemli ödemelerim iç borç olarak 3 katrilyon 913 trilyon ödeyecekmişim 21 
Şubatta. 37 trilyon dış borç ödemem varmış, SSK'ya 25, Bağ-Kura 45 ... devlet 
durmuyor, sistem çalışacak, sadece iç borç değil, başka şeyler de var. Benim 4 
katrilyon bir para bulmam gerekiyor o gün, 4 katrilyonu ödemem lazım. Ben ne 
yapmışım, 1150 piyasadan almışım borçlanmayla, 700 trilyon da Merkez Bankasından 
kağıt satarak aldım, Merkez Bankasındaki paramdan 2 katrilyon 193 milyon da 
Merkez Bankası paramdan çektim, 4.050'lik bir rakama vardım ve 4.020'likparamı 
ödedim ve o günü geçtim... " 

Eski Hazine Müsteşan Selçuk DEMİRALP'in bu açıklamalan ndan 20 Şubat 2001 
tarihli Hazine Bonosu İhalesi sonrasında 12 katılımcının ihalede kazandıklan tutann 694 
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trilyon TL'lik bölümünü yatırmaktan vazgeçmeleri dolayısıyla Hazinenin 21 Şubat 2001 
tarihindeki itfasında ortaya çıkan finansman açığının, bedeli yatırılmamış olan Hazine 
bonolarının Merkez Bankası'na satılması yoluyla kapatıldığı anlaşılmaktadır. 

Ekonomiden Sorumlu eski Devlet Bakanı Recep ÖNAL ise Komisyonumuzun 
10.06.2003 tarihindeki toplantısı sırasında Selçuk DEMİRALP'in 20 Şubat 2001 tarihli 
Hazine Bonosu İhalesine ilişkin iptaller dolayısıyla ortaya çıkan finansman açığının kapatılma 
yöntemi ile ilgili açıklamalarını şu ifadelerle teyit etmiştir: 

"...Bu, tabii, idare tarafından, o günün problemini çözmek için bulunmuş bir 
formül ve başka çare yoktu, o, yapıldı o gün için. Yani, olayın, ekonominin yürümesi 
lazım... Tercih bu yönde kullanılmıştır; çünkü, başka çare yoktu... " 

Recep ÖNAL'm, Komisyonumuzun 10.06.2003 tarihli toplantısı sırasında kendisine 
yöneltilen bazı sorulara cevaben, tarihsiz bir üst yazı ile Komisyonumuza gönderdiği 
açıklama metninde ise şu bilgiler yer almaktadır ' (Ek: 12/1-24): 

"...21 Şubat 2001 valör günü, ağırlıklı olarak Kamu Bankalarının diğer 
bankalara olan yükümlülüklerini yerine getirememeleriyle ödemeler sisteminde 
yaşanan sorunlar sonucunda ortaya çıkan kriz nedeniyle yatırımcıların bir kısmı, 
toplam 694,4 trilyon TL tutarındaki ihale bedelini Hazine hesabına yatıramamışlardır. 

Dolayısıyla, Hazine itfalarının gerçekleştirilebilmesi için kasa bakiyesi, bu 
tutar kadar eksik kalmıştır. Bu kapsamda, söz konusu ihalede T.C. Merkez Bankasına 
ihale sonrası satış yöntemiyle 700 trilyon TL satış yapılmıştır. Söz konusu işlem kısa 
vadeli avans kullanımı değil, senet karşılığı borçlanmadır ve T. C. Merkez Bankasının 
o dönemde yürürlükte olan mevzuatı doğrultusunda birincil piyasada işlem 
yapılmıştır. Hazine, 21 Şubat 2001 tarihindeki ödemelerini gerçekleştirmek için 
mevcut kasa rezeı-vleri dahil tüm imkanlarını kullanmıştır. 

Böylelikle, Devletin borcunun çevirilmesi sağlanmış ve yükümlülüklerin yerine 
getirilememesi halinde, aynı piyasalardan bir daha hiç bir şekilde borçlanmanın 
mümkün olamayacağı, iç ve dış piyasaları da etkileyebilecek büyük krizlere engel 
olunmuştur... " 

Gerek eski Hazine Müsteşarı Selçuk DEMİRALP'in açıklamalarından, gerekse 
Ekonomiden Sorumlu eski Devlet Bakanı Recep ÖNAL'm açıklamalarından, 20 Şubat 2001 
tarihli Hazine Bonosu İhalesine ilişkin iptaller dolayısıyla ortaya çıkan finansman açığının 
ihale sonrasında bedeli yatırılmayan 694 trilyon TL tutarındaki Hazine bonolarının birinci 
elden Merkez Bankası'na satılmak suretiyle karşılandığı ve bu işlemin kısa vadeli avans 
kullanımı olmadığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte; böyle bir uygulamanın yasal 
dayanağı bulunmamaktadır. 

Söz konusu işlem biçimsel olarak Açık Piyasa İşlemi niteliği taşımaktadır. 1211 sayılı 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 24 Nisan 2001 tarih, 4651 sayılı kanun ile 
değiştirilmeden önce yürürlükte bulunan ve Şubat 2001 krizi sırasında da geçerli olan şekli 
incelendiğinde; anılan kanunun "Açık Piyasa işlemleri" başlıklı 52. maddesinde, "Açık 
piyasa işlemleri Hazine'ye, kamu idare ve müesseselerine veya diğer kurum ve 

1 Recep ÖNAL'm söz konusu açıklama metni Komisyonumuza 23.06.2003 tarihinde ulaşmıştır. 
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müesseselere kredi yardımı amacıyla yapılamaz..." hükmüne yer verildiği görülmektedir. 
1211 sayılı kanunun aynı maddesinin 24 Nisan 2001 tarih, 4651 sayılı kanun ile yeniden 
düzenlenen şeklinde ise, "Açık piyasa işlemleri, yalnızca para politikası amaçları için 
yürütülür ve Hazineye, kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlara 
kredi amacıyla yapılamaz." denilmektedir (Ek: 13/1-4). 

Bu çerçevede; ilgili katılımcıların 20 Şubat 2001 tarihli Hazine Bonosu İhalesinde 
satın aldıkları halde daha sonra 21 Şubat 2001 tarihinde bedelini yatırmadıkları 694 
trilyon TL tutarındaki Hazine bonolarının birinci elden Merkez Bankası'na satılması 
işleminin yasal dayanağının bulunmadığı ve 1211 s ay ıh Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası Kanunu'nun "Açık Piyasa İşlemleri" başlıklı 52. maddesinin anılan hükmüne 
aykırılık oluşturduğu düşünülmektedir (Ek: 14). 

Merkez Bankası'nca 19, 20 ve 21 Şubat 2001 tarihlerinde toplam 5 milyar 188 milyon 
dolarlık döviz satışı yapılmış ve bu satışın 3 milyar 559 milyon dolarlık (%69'luk ) bölümü 
21 Şubat 2001 günü gerçekleşmiştir. Komisyonumuzca çeşitli tarihlerde bilgilerine 
başvurulan Recep ÖNAL'ın, Gazi ERÇEL'in, Süreyya SERDENGEÇTI'nin ve Selçuk 
DEMİRALP'in açıklamalarından; Merkez Bankası'nca 21 Şubat 2001 tarihinde satışı 
yapılan dövizlerin Türk Lirası karşılıklarının önemli bir bölümünün ilgili kuruluşlarca 
bu tarihteki Hazine itfasından elde edilen paralar ile ödendiği sonucuna varılmaktadır. 
Bu tarihte Hazinenin itfaya ilişkin parasal işlemlerinin gerçekleştiği ortam ile söz 
konusu döviz satış işlemlerinin gerçekleştiği ortam Merkez Bankası bünyesinde 
birleşmiş olduğundan, satılan dövizlerin Türk Lirası karşılıklarının itfadan elde edilen 
bölümünün Merkez Bankası'nca ilgili kuruluşlara yapılacak ödemelerden mahsup 
edilmek suretiyle tahsil edilmiş olması ihtimal dahilindedir. 

Ayrıca; bu tarihte başta Piyasa Yapıcı bankalar olmak üzere bir gün önceki 
Hazine bonosu ihalesinde satın aldıkları bonolarm parasal karşılıklarını kısmen veya 
tamamen yatırmamış olan yatırımcıların satm aldıkları dövizlerin miktarı göz önünde 
tutulduğunda, ihale sonrasmda yatırılmayan tutarların büyük bir bölümünün doğrudan 
veya dolayh olarak Merkez Bankası'ndan döviz satın almak amacıyla kullanıldığı; 
başka bir anlatımla, 20 Şubat 2001 tarihli Hazine Bonosu İhalesine ilişkin iptallerin 
sonucu itibariyle Merkez Bankası rezervlerindeki erimeyi artıran bir olay olduğu 
düşünülmektedir. 

6) MERKEZ BANKASI'NCA 19-21 ŞUBAT 2001 TARİHLERİNDE SATILAN 
DÖVİZLERİN TÜRK LİRASI KARŞILIKLARININ KAYNAKLARI 

Merkez Bankası'nca 19, 20 ve 21 Şubat 2001 tarihlerinde eski kurlar üzerinden 5 
Milyar 188 milyon dolar tutarında döviz satışı yapılması sonucunda döviz rezervlerinin 
erimesi ve bazı kuruluşların -kamunun zararına- haksız kazançlar sağlaması olayının en 
önemli boyutlanndan biri de satılan dövizlerin Türk Lirası karşılıklarının ilgili 
kuruluşlarca hangi kaynaklardan temin edildiği hususudur. Zira, bu husus işin esasıyla 
ilgilidir ve olayın hukuki mahiyetinin belirlenmesi açısından hayati önem taşımaktadır. 

Emekli Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih KANADOGLU tarafından Gazi 
ERÇEL hakkında düzenlenen iddianamede, Merkez Bankası'nca 19-21 Şubat 2001 
tarihlerinde yapılan döviz satışlarından bahisle; "...Bu tarihteki emisyon 3.151.759 Milyon 
TL.dir. Merkez Bankası tarafından piyasaya para verilmediği takdirde bankaların döviz 
almak için kullanabileceği TL.nın tavanı, piyasadaki banknotlar ile Merkez Bankası'ndaki 
serbest tevdiatları toplamıdır. Bankaların Merkez Bankası serbest tevdiatı toplamı 19.2.2001 
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tarihinde 797.311 Milyon TL., 21.2.2001 de 251.660 Milyon TL.dır. Likiditenin bu şekilde 
olması karşısında bankaların (ve yetkili kuruluşların) bu kadar dövizi alacak TL.yi 
karşılamaları mümkün görülmemiş, bankaların mizanlarından çıkan fon akım tabloları da bu 
durumu doğrulamıştır. Bu nedenle işlem günü TL. karşılığı olmadığı halde, Merkez Bankası 
kaynaklarından bankalara ve yetkili kuruluşlara dolar satıldığı hususu kesinlik 
kazanmıştır... " denilmektedir (Ek: 15/1-8). 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalar kapsamında bu konuyla ilgili olarak basında yer 
alan yorumlar incelendiğinde ise, "hiçbir bankanın bu kadar yüksek tutarda döviz almak için 
yeterli TL 'ye sahip olamayacağı"; "bankalara döviz almaları için gerekli TL 'yi Açık Piyasa 
işlemleri yoluyla Merkez Bankası'nın verdiği"; "döviz talebinin yoğun olduğu ve kur 
değişikliğinin beklendiği bir dönemde Bankanın likiditeyi genişlettiği" iddialarına 
rastlanmıştır. 

Merkez Bankası eski Başkanı Gazi ERÇEL, Başbakanlık Teftiş Kurulu 
Müfettişlerine verdiği 26.04.2001 tarihli ifadesinde; 20 Şubat 2001 tarihinde yapılan 
döviz satışlarından bahisle, "...Salı günü, bir gün önce Merkez Bankası'ndan satın 
alınmak istenen 7.6 milyar dolar tutarındaki meblağın uluslararası piyasaların tatil 
olmasının da yardımı ile likidite vermeyerek ancak 1.6 milyar dolarının satılmasını 
sağladık. Geri kalan tutar ise likidite bulamadıkları için bize geri satıldı..." şeklinde bir 
beyanda bulunmak suretiyle, 21 Şubat 2001 tarihinde satılan toplam 3 milyar 559 
milyon dolar tutarındaki dövizlerin Türk Lirası karşılıklarının doğrudan ve/veya 
dolaylı yollardan Merkez Bankası kaynaklarından temin edildiği izlenimini 
uyandırmaktadır (Ek:3/1). 

Öte yandan, Başbakanlık Teftiş Kurulu Müfettişlerinin konuyla ilgili 08.05.2001 tarih, 
27/01-32, 26/01-22 sayılı ve 08.08.2001 tarih, 27/01-48, 26/01-29 sayılı Ön İnceleme 
Raporları incelendiğinde; konunun bu yönünün irdelenmediği. Gazi ERÇEL'in 
devalüasyon öncesinde şahsi TL hesaplarını dövize çevirmek suretiyle kendisine 
menfaat sağlaması olayının ön plana çıkarıldığı ve Merkez Bankası'nca 19-21 Şubat 
2001 tarihlerinde eski kurdan yüksek tutarda döviz satılması olayı hakkında 
"Soruşturma İzni Verilmemesinin" önerildiği görülmektedir (Ek: 16/1-61; 17/1-26). 

Komisyonumuzca çeşitli tarihlerde bilgilerine başvurulan Recep ÖNAL'ın, Gazi 
ERÇEL'in, Süreyya SERDENGEÇTİ'nin ve Selçuk DEMİRALP'in çeşitli 
açıklamalarından, Merkez Bankası'nca 19-21 Şubat 2001 tarihlerinde satışı yapılan 
dövizlerin Türk Lirası karşılıklarının önemli bir bölümünün ilgili kuruluşlarca 21 Şubat 
tarihindeki Hazine itfasından elde edilen paralar ile ödendiği, 20 Şubat 2001 tarihindeki 
bono ihalesinden beklediği kaynağı sağlayamayan Hazinenin ise 21 Şubat 2001 
tarihindeki itfasını ancak Merkez Bankası nezdinde bulunan Türk Lirası ve yabancı 
para varlıklarını kullanmak ve bir gün önceki ihalede satışı yapıldığı halde Türk Lirası 
karşılığı yatırılmamış olan bonoları doğrudan Merkez Bankası'na satmak suretiyle 
gerçekleştirebildiği anlaşılmaktadır. Adı geçen kişilerin anlatımlarından ve 
Komisyonumuzca ulaşılan diğer bulgulardan, GSM şebekesi ARİA'nm "lisans bedelinin 
ikinci ve son taksiti" olarak 2 milyar 25 milyon doların ve buna ilişkin Katma Değer 
Vergisinin 13.02.2001 tarihinde Hazine hesaplarına geçmiş olduğu, 21 Şubat 2001 
tarihindeki Hazine itfasının da bu kaynaktan elde edilen dövizlerin 21 Şubat 2001 
tarihinde geçerli olan resmi kur üzerinden Merkez Bankası'na satılması yoluyla 
sağlanan Türk Liraları ile gerçekleştirildiği sonucuna varılmaktadır (Ek: 18). 
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7) "SIR" KAVRAMINDAN KAYNAKLANAN ENGELLER 

Bu raporun hazırlanmasında esas itibariyle Başbakanlık Teftiş Kurulu'nca gönderilen 
belgelerden; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gönderilen belgelerden; çeşitli tarihlerde 
Komisyonumuzca bilgilerine başvurulan kişilerin yaptıkları açıklamalardan; 
Komisyonumuzca yazılan yazılara cevaben ilgili kurumlarca gönderilen açıklama yazılan ile 
bunlara ekli belgelerden ve muhtelif kaynaklardan elde edilen diğer bilgi ve belgelerden 
yararlanılmıştır. 

19-21 Şubat 2001 tarihlerinde eski kurlar üzerinden 5 milyar 188 milyon dolar 
tutarında döviz satışı yapılması sonucunda döviz rezervlerinin erimesi ve bazı kişi ve 
kuruluşların -kamunun zararına- haksız kazançlar sağlaması olayı Komisyonumuzun, Merkez 
Bankası ile ilgili çalışmalarının odak noktalarından birini oluşturmuştur. 

Komisyonumuzca, 19-21 Şubat 2001 tarihlerinde meydana gelen söz konusu olaym 
Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizleri sırasında Merkez Bankası cephesinde cereyan eden 
olayların bütünlüğü içinde ve nedensellik ilişkileri kurularak değerlendirilmesinin en uygun 
yöntem olacağı düşüncesinden hareketle, konunun geniş bir perspektif içinde araştırılması 
yoluna gidilmiştir. 

Bu çerçevede; Komisyonumuzca ilgili Devlet Bakanı Ali BABACAN'a muhatap 
02.04.2003 tarih, 123 sayılı; 11.04.2003 tarih, 2001 sayılı ve 16.04.2003 tarih, 234 sayılı 
yazılarımızla Merkez Bankası'ndan Kasım 2000 krizi ve 19-21 Şubat 2001 tarihlerinde 
yapılan çeşitli işlemlerin ayrıntılı olarak incelenmesine ve özellikle de Bankaca 19-21 Şubat 
2001 tarihlerinde eski kurlar üzerinden satışı yapılan dövizlerin Türk Lirası 
karşılıklarının hangi kaynaklardan elde edildiğinin belirlenmesine olanak sağlayabilecek 
çeşitli bilgi ve belgeler istenmiştir. 

Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın 02.05.2003 tarih, 25-1676 sayılı cevabi yazısında, 
anılan yazılarımız ile talep edilen bilgilerin "Ticari Sır" kapsamında olduğu ve TBMM İç 
Tüzüğü'nün 105. maddesinin son fıkrasında "Ticari Sırlar Meclis Araştırması Kapsamı 
Dışında bırakıldığından" bu bilgilerin Komisyonumuza sunulmalarının mümkün 
bulunamadığı ifade edilmiştir. Merkez Bankası Başkanlığı'nın bu yazı ekinde yer alan 25 
Nisan 2003 tarih, 38018 sayılı yazısından ise Komisyonumuzca istenen bilgi ve belgelerin 
ilgili Devlet Bakanlığına gönderildiği, ancak bunların Meclis İç Tüzüğü'nün 105. maddesine, 
1211 sayılı kanunun 35. maddesine ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 22. maddesinin (7), 
(8) ve (9) numaralı fıkralarına göre "banka sırrı ve ticari sır" niteliği taşıdığı vurgulanarak 
çekince belirtildiği, ayrıca bu bilgilerin "yasal nedenler yanında, piyasalarm bundan 
sonraki işleyişi ve yabancı yatırımcıların Ülkemiz piyasalarına olan güvenleri açısmdan 
büyük önem taşıdığı"mn ileri sürüldüğü görülmektedir (Ek: 19/1-7). 

Kasım 2000 krizi ve Şubat 2001 kriziyle ilgili olarak Merkez Bankası'ndan talep 
edilen bilgi ve belgelere "sır" kavramı nedeniyle ulaşılamaması 19-21 Şubat 2001 tarihlerinde 
eski kurdan satışı yapılan dövizlere ilişkin araştırma ve incelemelerimizi önemli ölçüde 
kısıtlamıştır. Ülke menfaatleri açısından hayati önem taşıyan söz konusu olayın yeterince 
araştınlamamasına neden olan bu durum mevzuatımızda "sır" kavramının mahiyetinin açık 
bir şekilde belirlenmediğini ve uygulamada bu kavramın her türlü ticari bilgiyi kapsayacak 
şekilde yorumlanabildiğim ortaya koymaktadır. 

8) MERKEZ BANKASI'NCA KASIM 2000 VE ŞUBAT 2001 KRİZLERİ 
SIRASINDA YAPILAN İŞLEMLERİNİN BANKANIN KENDİ TEFTİŞ KURULU'NA 
DENETLETTİRİLMEMİŞ OLMASI 
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1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 42. maddesinde, 
"Başbakan, Bankamn işlem ve hesaplarını denetlettirebilir. Başbakanlık bu hususta her 
türlü bilgiyi Bankadan isteyebilir." denilmektedir. Başbakanlık bu hükümlerden 
kaynaklanan denetim yetkisini Başbakanlık Teftiş Kurulu eliyle kullanmaktadır. 
Bununla birlikte; Başbakanlık Teftiş Kurulu, 1211 saydı kanunun 42. maddesi ile 
Başbakanlığa verilen denetim yetkisi çerçevesinde Banka bünyesinde bazı istisnai ve 
sınırlı incelemeler dışında devamlılık arz eden bir denetim yapmamaktadır. 

Bankanm teftiş, inceleme ve soruşturma faaliyetlerinde uzmanlaşmış asli denetim 
organı Teftiş Kurulu'dur. Bankanm tüm teşkilatının ve yürürlükte bulunan mevzuat ile 
Bankaya denetleme yetkisi verilen durumlarda Banka dışı kurumların (bankalar, özel 
finans kurumları, yetkili müesseseler ve ilgili diğer kuruluşlar) denetlenmesi görevi ve 
yetkisi Teftiş Kurulu'na aittir (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Teftiş Kurulu 
Yönetmeliği, md.43). 

Merkez Bankası'nın İdare Merkezi, Bankaca para otoritesi sıfatıyla gerçekleştirilen 
piyasa işlemlerinin ve çok çeşitli amaçlarla yapılan harcamaların da merkezi durumundadır; 
şubelerce gerçekleştirilen işlemler yerel veznedarlık faaliyetlerinden ibarettir. Bu nedenle, 
Bankanın İdare Merkezi işlemlerinin düzenli olarak denetlenmesi kamu yararının sağlanması 
bakımından bir zorunluluktur. Oysa, Devlet teşkilatına dahil bir kurum olan Merkez 
Bankası'nın İdare Merkezi işlemleri Banka yönetimlerinin uygun görmemeleri 
nedeniyle Teftiş Kurulu'nca uzun yıllardır hiç denetlenememiştir. Bu çerçevede; Teftiş 
Kurulu'nca, Bankanm Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizleri sırasmda gerçekleştirilen 
işlemlerinin denetimi de yapdamamıştır. 

Merkez Bankası'nın 7 Nisan 2003 tarihinde toplanan Hissedarlar Genel Kurulu'nun 
onayından geçirilen ve Bankanın internet sitesinde de yayımlanan 2002 Yılı Raporunun 
"MERKEZ BANKASI'NDA DENETİM" başlıklı 170. sayfasında, "Diğer bir iç denetim 
mekanizması olarak Banka içinde Teftiş Kurulu tarafından da Banka işlemleri sürekli olarak 
denetlenmektedir", denilmektedir. Bankanm İdare Merkezi işlemleri Teftiş Kurulu'nca 
uzun yıllardır hiç denetlenemediğinden, bu beyan Banka işlemlerinin denetimine ilişkin 
fiili durumu doğru bir biçimde yansıtmamaktadır (Ek:20). 

Öte yandan; Merkez Bankası'nda -Bankanın Yönetim Kurulu niteliğindeki karar 
organı olan- Banka Meclisi'nin 22 Ekim 2002 tarihli karan ile - yakın gelecekte Teftiş 
Kurulu'nun yerini almak üzere- "İç Denetim Genel Müdürlüğü" adı altında yeni bir 
denetim birimi kurulmuştur. Yeni kurulan bu birime Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun 
incelemesinden geçirilmemesi dolayısıyla yasal prosedüre aykırı olarak yürürlüğe konulan 
İç Denetim Yönetmeliği ile tanınan görev ve yetkiler, Bankamn tüm işlem ve etkinlikleri ile 
Teftiş Kurulu dahil tüm birimlerin denetimini kapsamaktadır. Bu Yönetmelik; 3056 sayılı 
Kanuna, Başbakanlık Teftiş Kurulu Yönetmeliğine ve 1993/12 sayılı Başbakanlık 
Genelgesine çeşitli yönlerden aykınlıklar oluşturmaktadır. İç Denetim Yönetmeliği 
nedeniyle, Banka işlemlerinin denetiminde Teftiş Kurulu ile İç Denetim- Genel 
Müdürlüğü arasında görev, yetki ve fonksiyon çatışması ortaya çıkmıştır (Ek:21). 

Teftiş Kurulu mensuplan, soruna Banka içinde çözüm getirilememesi ve kurum içi 
çalışma banşmın yeniden tesisine olanak bulunamaması üzerine, Bankada kalıcı bir denetim 
zaafiyetine yol açma potansiyeli taşıyan söz konusu Yönetmeliğin iptali istemiyle Danıştay 
nezdinde toplu olarak dava açma yoluna gitmişlerdir. (Dava sürecinin ortaya çıkması 
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üzerine, Banka İdare Merkezi'nin bazı birimleri dar bir çerçeve içinde Müfettiş incelemesine 
[denetimine değil] açılmıştır.) 2 

9) MERKEZ BANKASPNIN 2001 YILI İŞLEMLERİNİN İBRA EDİLMİŞ 
OLMASI 

1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 15. maddesinde, 
"Banka Meclisi tarafından verilen yıllık rapor ile Denetleme Kurulu raporunun tetkiki"; 
"Banka 'nın bilanço, kar ve zarar hesabının tetkiki ile karara bağlanması"; "Banka Meclisi 
üyelerinin ve Denetleme Kurulunun ibrası", Hissedarlar Genel Kurulu'nun görev ve yetkileri 
arasında sayılmıştır. 

Bu çerçevede; 2002 yılında toplanan Hissedarlar Genel Kurulu'nda, 19-21 Şubat 2001 
tarihlerinde eski kurlar üzerinden 5 milyar 188 milyon dolar tutarında döviz satışı 
yapılması olayı bilindiği halde, en büyük hissedar durumundaki Hazinenin de olumlu 
oylarıyla Bankanın 2001 yılına ait Yıllık Raporu, Denetleme Kurulu Raporu, Bilançosu ve 
Kar/Zarar Hesabı onaylanırken, Banka Meclisi üyeleri ve Denetleme Kurulu üyeleri de ibra 
edilmiştir. (Banka Meclisi, Banka Başkanı ile Genel Kurulca seçilen altı üyeden 
oluşmaktadır.) 

1211 sayılı kanunun "Sır Saklama ve Sorumluluk" başlıklı 35. maddesinde, "Banka 
mensupları, görevleri ile ilgili olarak Bankaya verdikleri zararlardan ötürü, Borçlar 
Kanununun haksız fiil hükümlerine tabidirler. " denilmektedir. 19-21 Şubat 2001 tarihlerinde 
eski kurlardan 5 milyar 188 milyon dolar tutarında döviz satışı yapılmak suretiyle Bankanın 
(dolayısıyla Hazinenin) zarara uğratıldığı sonucuna varılması ve bu hükümden yararlanılarak 
ilgililerin mali sorumluluğuna gidilmek istenmesi durumunda, Hissedarlar Genel Kurulunun 
konuyla ilgili ibrasının da usulüne uygun olarak kaldırılması gerekecektir. 

10) KUR REJİMİNİN BELİRLENMESİ 

A) Genel Olarak Kur Rejimini Belirleme Yetkisi 

Kur rejiminin nasıl belirleneceği 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Kanunu'nda hükme bağlanmıştır. 1211 sayılı kanunun 24.04.2001 tarih, 4651 sayılı kanun ile 
değiştirilmeden önceki 4/I-g maddesinde "Milli para ile altın ve yabancı paralar arasındaki 
muadeleti Hükümetçe belirlenecek esaslar dairesinde tayin etmek, " Merkez Bankası 'nın 
temel görevleri arasında sayılmıştır. Bu madde 24.04.2001 tarih, 4651 sayılı kanun ile 4/I-b 
olarak "Hükümetle birlikte Türk Lirasının iç ve dış değerini korumak için gerekli tedbirleri 
almak ve yabancı paralar ile altın karşısındaki muadeletini tespit etmeye yönelik kur rejimini 
belirlemek, Türk Lirasının yabancı paralar karşısındaki değerinin belirlenmesi için döviz ve 

2 Ülkemizde yürürlükte bulunan denetim mevzuatı ile Devlet teşkilatına bağlı kurumlarda görev yapan 
Müfettişlere -bu görevin kamu yararına uygun olarak yürütülebilmesini teminen- "kendi istekleri dışında veya 
teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe 
görevlerinden alınamamalan ve diğer idari görevlere atanamamalan" hususunda yasal güvence (müfettişlik 
güvencesi) sağlanmıştır. Merkez Bankası'nda, Teftiş Kurulu mensuplarının statüleri ile İç Denetim Genel 
Müdürlüğü mensuplannın statüleri arasındaki en önemli fark Teftiş Kurulu mensuplarma tamnmış olan bu 
güvencenin İç Denetim Genel Müdürlüğü mensuplarına tanınmamış olmasıdır. Banka yönetimince İç Denetim 
Genel Müdürlüğü kadrosuna geçmeleri önerilen Müfettişlerin bu öneriyi kabul etmemelerinin temel nedeni de 
sahip olduklan müfettişlik güvencesini kaybetmek istememeleridir. 
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efektiflerin vadesiz ve vadeli alım ve satımı ile dövizlerin Türk Lirası ile değişimi ve diğer 
türev işlemlerini yapmak, " şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 

1211 sayılı kanunun anılan değişiklikten önceki şeklinde "kur rejimi" ve "kur 
politikası" kavramlarına yer verilmemiştir. Bununla birlikte; kanunun 4/I-g maddesinin eski 
şeklindeki söz konusu ibarelerden kur rejiminin esas itibariyle Hükümetçe 
belirlenmesinin öngörüldüğü, Hükümetçe belirlenen kur rejiminin uygulanmasma 
yönelik kur politikalarının ise Merkez Bankası'nın sorumluluğuna bırakıldığı 
anlaşılmaktadır. 1980'li yıllardan itibaren ülkemizdeki kambiyo kısıtlamalarının 
kaldırılmasına bağlı olarak, dövize ilişkin uygulamaların düzenlenmesi konusunda Merkez 
Bankası'nın yetkileri ve sorumluluğu önemli ölçüde artırılmıştır.3 Ülkemizde 2000 yılı 
başından itibaren uygulanan kur çıpası rejimine dayalı istikrar programı da yetki paylaşımına 
ilişkin bu gelişme doğrultusunda Merkez Bankası Başkanının ve -Hükümet adına- ilgili 
Bakanın imzalan ile yürürlüğe girmiştir. Bu bağlamda; 1211 sayılı kanunda 24.04.2001 tarih, 
4651 sayılı kanun ile yapılan değişiklikler kapsamında kur rejiminin "Hükümetle birlikte" 
belirleneceği hükme bağlanmak suretiyle, 1211 sayılı kanunun 4. maddesinin kur rejimi 
konusundaki fiili duruma uygun olarak yeniden düzenlendiği görülmektedir. 

B) 2000 Yılı Başında Yürürlüğe Giren Kur Çıpası Rejimine Dayalı İstikrar 
Programının Uygulanmasına İlişkin Yetki ve Sorumluluk 

Merkez Bankası Başkanı Süreyya SERDENGEÇTİ, Başbakanlık Teftiş Kurulu 
Başmüfettişleri Mehmet GÜRBÜZ ve Mutalip ÜNAL'a verdiği 26.07.2001 tarihli ifadesinde; 
"...Dalgalı kur uygulamasına geçilen 22.02.2001 tarihinden önceki günlerde yapılan döviz 
satışları program gereğidir. Her ne kadar, programın kur uygulaması ile ilgili düzenlemesi 
değiştirildi ise de, program iptal edilmeden, yeni kur rejimi ile birlikte uygulamaya devam 
edilmiştir. Programdan vazgeçilmediği, uygulamaya devam edileceği IMF tarafından 
uluslararası piyasalara duyurulmuştur. Programdan süresinden önce vazgeçilmesi, 
programın revize edilmesi yürürlük koşullarına tabi olup, Hükümetin (ilgili Bakan) ve Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı 'nın imzalarını gerektirmektedir. Bu koşullar altında, 
Banka'mn tek taraflı olarak programa son vermesi hukuken mümkün olmadığı gibi döviz 
satışlarını durdurması, ülkemize telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacaktı. IMF, 
Türkiye 'nin stand-by anlaşmasına son verdiğini uluslararası piyasalara resmen duyuracak ve 
bunun üzerine, ülkemizin kredi imkanları kesilecek, uluslararası fınans kuruluşları ve 
sermaye piyasaları tarafından dışlanacak ve ülkemizin dış borcunu çevirmesi imkansız hale 
gelecekti... " şeklinde bir beyanda bulunmaktadır (Ek:22/l-7). 

Süreyya SERDENGEÇTİ'nin bu açıklamalarından ülkemizde 2000 yılı başmdan 
itibaren uygulanan IMF destekli istikrar programının "Hükümetin (ilgili Bakan) ve 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı 'nın " imzaları ile yürürlüğe girdiği ve 
anılan programdan süresinden önce vazgeçilmesinin veya programın değiştirilmesinin 
de yine aynı prosedüre tabi olduğu anlaşılmaktadır. Ülkemizde 2000 yılı başında 
yürürlüğe giren istikrar programının uygulanma sürecinde Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizleri 
ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede; Kasım 2000 ve Şubat2001 krizlerinin anılan programdan 
süresinden önce vazgeçilmemesi veya değişen koşullara göre söz konusu programda gerekli 
değişikliklerin yapılmaması dolayısıyla ortaya çıktığı veya derinleştiği sonucuna varılması 
durumunda, bu süreçte ortaya çıkan zararlarla ilgili olarak da yine öncelikle "Hükümetin 

3 Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'ın 
5. maddesinde, "Yabancı paraların Türk Parası karşısındaki değeri, Merkez Bankası'nca tespit edilen 
usuller çerçevesinde belirlenir." denilmektedir. 
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(ilgili Bakan) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'nın" sorumluluklarının 
değerlendirilmesi gerekecektir. 

11) TOPLANTI TUTANAKLARININ VE DALGALI KURA GEÇİŞE İLİŞKİN 
YAZILI BİR KARARIN BULUNMAMASI 

Komisyonumuzca yürütülen çalışmalar kapsamında; Kasım 2000 ve Şubat 2001 
krizleri sırasında Başbakan nezdinde yapılan ve bakanlar ile üst düzey bürokratların 
birlikte veya ayrı olarak katıldığı toplantılara ait tutanaklar" ile 21 Şubat 2001 günü 
Başbakanlıkta yapılan toplantılar sonucunda alınan kur çıpası rejiminden vazgeçilmesi ve 
döviz kurlarının serbest dalgalanmaya bırakılması kararının yazılı örnekleri de 
araştırılmıştır. 

Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizleri sırasmda Başbakan nezdinde yapılan söz 
konusu toplantılara ait tutanaklar ile ilgili olarak Komisyonumuzca çeşitli kurum ve 
mercilere gönderilen yazılara cevaben Bakanlar Kurulu Sekreterliği'nden, Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nden, Hazine Müsteşarlığı'ndan, Merkez 
Bankası'ndan, Devlet Planlama Teşkilatı'ndan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu'ndan alman yazılardan bu kurum ve mercilerde krizler sırasında yapılan söz konusu 
toplantılara ait herhangi bir tutanak bulunmadığı anlaşılmaktadır (Ek:23/l-6). 

Yukarıda da belirtildiği gibi; yürürlükte bulunan kur rejimi çerçevesinde kur 
politikalarının uygulanmasının sorumluluğu Merkez Bankası'na aittir. Kural olarak; 
yürürlükte bulunan kur rejimi düzenlemesi Merkez Bankası'nca uygulanan kur 
politikalarının genel çerçevesini belirlemekte ve bir anlamda hukuki dayanağını 
oluşturmaktadır. Komisyonumuzca yürütülen çalışmalar kapsamında, 21 Şubat 2001 günü 
Başbakanlıkta yapılan toplantılar sonucunda alınan kur çıpası rejiminden vazgeçilmesine ve 
döviz kurlarının serbest dalgalanmaya bırakılmasına ilişkin kararın yazılı bir örneğine 
rastlanmamıştır. 

Öte yandan; Komisyonumuzca, 29.05.2003 tarihinde bilgilerine başvurulan 
Merkez Bankası eski Başkanı Gazi ERÇEL de, dalgalı kur rejimine geçiş kararının 
IMF'nin 21 Şubat 2001 günü akşamı gönderdiği bir yazı ile hemen dalgalı kur rejimine 
geçilmemesi durumunda. Türkiye'de uygulanan istikrar programını desteklemekten 
vazgeçeceğini bildirmesi üzerine alındığını ve bu yazının akşam saat 17:26'da kendisinin 
Merkez Bankası'ndaki ofisine geldiğini belirtmiştir. Bu nedenle; Komisyonumuzun 
09.06.2003 tarih, 465 sayılı yazısı ile Merkez Bankası'ndan; "Ülkemizde 2000 yılı başında 
yürürlüğe giren kur çıpası rejimine dayalı istikrar programının uygulanması sürecinde kur 
rejimi ve kur politikaları ile ilgili olarak IMF ile yapılan yazışmaların ve ayrıca, 22 Şubat 
2001 tarihinden itibaren kur çıpası rejiminin yürürlükten kaldırılmasına ve dalgalı kur 
uygulamasına geçilmesine ilişkin kararların birer örneklerinin Komisyonumuza 
gönderilmesi" istenmiştir. 

Merkez Bankası'nın 18.06.2003 tarih, 50421 sayılı cevabi yazısmda ise; IMF ile 
ilişkilerin Hazine Müsteşarlığı tarafından yürütüldüğü, kur rejimi konusunda IMF ile 
yapılan yazışmaların da esas itibariyle Hazine Müsteşarlığı nezdinde bulunduğunun 
düşünüldüğü, IMF İcra Direktörleri Kurulu toplantılarında yapılan görüşmelerin 
raporu niteliğinde olan ve bilgilendirmek amacıyla üye ülkelerdeki ilgililere gönderilen 
bazı belgelerin örneklerinin ilişikte sunulmakta olduğu hususları belirtilmekte ve 
yazının son paragrafında da, "Öte yandan, kur rejimi değişikliği 22 şubat 2001 tarihinde 
Başbakanlık'ta yapılan toplantıda kararlaştırılmış olup, Bankamızda konuya ilişkin bir karar 
bulunmamaktadır" denilmektedir (Ek:24). 

Merkez Bankası'nca Komisyonumuza gönderilen bu yazı ekinde yer alan dosya 
üzerinde yapılan incelemede; Gazi ERÇEL'in, kur rejimi değişikliği ile ilgili olarak IMF'nin 
21 Şubat 2001 günü akşamı saat I7:26'da kendisinin Merkez Bankası'ndaki ofisine 
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gönderdiğini belirttiği yazının bir örneğinin bulunmadığı görülmüştür. Anılan yazının son 
paragrafında yer alan söz konusu ifadeden ve Komisyonumuzca ulaşılan diğer bulgulardan da, 
kur çıpası rejiminin yürürlükten kaldırılması ve döviz kurlarının serbest dalgalanmaya 
bırakılması ile ilgili olarak 21 Şubat 2001 günü Başbakanlıkta yapılan geniş katılımlı 
toplantılar sonucunda alman ve basın duyurulan ile açıklanan kur rejimi değişikliği kararının 
usulüne uygun olarak yazılı ve imzalı bir belgeye bağlanmadığı sonucuna varılmaktadır. 

Halen yürürlükte bulunan dalgalı döviz kuru rejimi çerçevesinde Merkez 
Bankası'nca uygulanan kur politikalarının genel esaslarmı belirleyen ve Bankanm kur 
politikası uygulamalarına ilişkin sorumluluklarının sınırlarını çizen yazdı bir kur rejimi 
kararının veya düzenlemesinin bulunmaması hususunun Komisyonumuzun Kasım 2000 
ve Şubat 2001 krizleri ile ilgili çalışmalarında ulaştığı en önemli bulgulardan biri olduğu 
düşünülmektedir. 

"Özerklik sınırlan iyi çizilmesi gereken bir bağımsızlıktır." 4 Özerk kurumlarla ilgili 
tartışmalar kapsamında adı en sık gündeme gelen kurumlardan biri de Merkez Bankası'dır. 
Merkez Bankası'nın kur politikası uygulamalanna ilişkin yetkilerini ve sorumluluklannı 
açıkça belirleyen bir kur rejimi düzenlemesi yapılmadığı sürece, Bankanın özerkliğinin ya da 
bağımsızlığının kur politikası uygulamalan ile ilgili boyutunun tartışma konusu olmaya 
devam etmesi kaçınılmazdır. 

12) "NİYET MEKTUPLARI" VE "STAND-BY DÜZENLEMELERİ" 

Niyet Mektubu bir üye ülkenin uygulamayı planladığı ekonomik programı ve 
tedbirleri kapsayan, finansal destek isteğini içeren ve IMF Başkanına hitaben yazılan bir 
mektup niteliğindedir. Türkiye uygulamasında bu mektubu, Ekonomiden Sorumlu Devlet 
Bakanı ile Merkez Bankası Başkanı imzalamaktadır. Bu mektubun IMF İcra Direktörleri 
Kurulu'nda görüşülüp kabul edilmesiyle birlikte, IMF üye ülkeye uygun göreceği miktar ve 
vadelerde borç verme şeklinde destek sağlamaktadır. IMF'ye başvuran ülke Niyet 
Mektubunda programın değerlendirilmesinde kullanılacak performans kriterlerine de yer 
vermektedir. Üye ülke vadettiği kriterleri yerine getiremezse, IMF tek taraflı olarak kredi 
kullandırmaya son verebilmektedir. Stand-by uygulaması ise bir "anlaşma" (agreement) değil, 
bir "düzenleme"dir (arrangement). Bununla birlikte; uygulamada "anlaşma" sözcüğünün 
hukuki bağlayıcılığı çağnştırma özelliğinden yararlanmak amacıyla Stand-by Düzenlemesi 
deyimi yerine Stand-by Anlaşması deviminin tercih edildiği görülmektedir. 

"Stand-by Düzenlemesi" terimi İngilizce anlamı ile kaynaklann gerektiğinde 
kullanılmak üzere hazır beklediği fikrini içermektedir. 

Stand-by Düzeni emel erindeki uygulama ölçütleri (performans kriterleri), IMF'den 
borçlanmayı sürdürebilmek için karşılanması gereken koşullardır. Performans kriterlerine 
uyulmaması programın gözden geçirilmesi için bir işarettir. Programın uygulanması sırasında 
IMF İcra Direktörleri Kurulu'nun onayı ile düzenlemelerde değişiklik yapmaya imkan veren 
ayarlamalar, uyulmayan kriterlerden vazgeçme, dönemleri yeniden belirleme, tadilat ve süre 
uzatımı gibi tekniklerle esneklik sağlanabilmektedir. 

Stand-by uygulamalannda Niyet Mektubundaki performans kriterlerinden birinden 
veya birkaçından sapma olduğunda, bu sapmalar küçük ya da telafisi mümkün ise IMF bu 
kriterlerden vazgeçmekte veya program değiştirilerek kredinin kalan taksitleri de kesintisiz 
verilmeye devam edilmektedir. Performans kriterlerinden sapmalar çok önemliyse ve program 
ve politika değişiklikleri konusunda hızlı bir anlaşma sağlanamıyorsa, IMF ile yeni 
müzakereler başlamakta, program revize edilmekte, kredi kullandırmaya yeniden başlanmakta 

4 Yaman TÖRÜNER, "Merkez Bankası'nı deniz tuttu", Akşam Gazetesi, 02.04.2003. 
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veya kredi miktarı, taksitlerin zamanlaması, Stand-by Düzenlemesinin süresi 
değiştirilebilmektedir. Performans kriterlerine uyulmaması ve IMF yetkilileri ile daha sonra 
yapılan müzakerelerde revize bir program konusunda anlaşma sağlanamaması durumunda 
düzenleme sona ermekte ve krediler durdurulmaktadır. 

Niyet Mektupları ve Stand-by Düzenlemeleri hukuki bağlayıcılığı olan belgeler 
değildir. Bununla birlikte; anılan belgelerde açıklanan hususlar bir ekonomi politikası 
olarak açıklamayı yapanların temsil ettikleri kurumların saygınlığı açısından 
bağlayıcıdır. 

Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin spekülatif bir saldırıya maruz kalması 
durumunda, ülke ekonomisinin uzun dönemli çıkarlarının ilan edilen politikalara 
sadakatten daha önemli ve öncelikli olduğu düşünülebilir. Ancak; ülkemizde 2000 yılı 
başından itibaren uygulanan IMF destekli istikrar programı esas itibariyle bir Hükümet 
Programıdır ve bu programın temel bileşenlerinden biri olan kur rejimi düzenlemesinin 
değiştirilmesi aynı zamanda programın da değiştirilmesi anlamına gelmektedir. Bu 
bakımdan; her ne kadar Merkez Bankası anılan programın uygulanmasında aktif bir 
rol üstlenmiş olsa da, somut olayda Bankanın yürürlükte bulunan kur rejimi 
düzenlemesinin değiştirilmesi konusunda Hükümetten bağımsız olarak hareket 
edemeyeceğini kabul etmek gerekir. 

13) NİYET MEKTUPLARI VE IMF PROGRAMLARI İLE İLGİLİ BAZI 
TEHLİKELER 

Komisyonumuzca yürütülen çalışmalar kapsamında Merkez Bankası eski 
Başkanlanndan Yaman TÖRÜNER ile 15 Mayıs 2003 tarihinde bir toplantı yapılmıştır. Bu 
toplantıda Yaman TÖRÜNER; verdiği diğer bilgilerin yanı sıra, Niyet Mektuplarının ve IMF 
programlarının hazırlanması ve uygulanması sürecinde ilgili bürokratların ve/veya IMF'nin 
istismarı ile IMF'nin önceliklerinden kaynaklanan tehlikelere dikkat çeken açıklamalarda 
bulunmuştur. Ülkemizde 2000 yılı başında yürürlüğe giren istikrar programının ortaya çıkış 
süreci ile Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizlerini hazırlayan koşulların daha iyi anlaşılmasını 
teminen, Yaman TÖRÜNER'in söz konusu açıklamalannm bazı bölümleri aşağıda 
sunulmuştur. 

A) İlgili Bürokratların ve/veya IMF'nin İstismarından Kaynaklanan Tehlikelere 
Dikkat Çeken Açıklamalar: 

"...Şimdi, IMF bize bir niyet mektubu veriyor. Bu niyet mektubunun neler 
yazacağını biz ona söyleriz, onunla anlaşırız, ondan sonra biz ona veririz, o bize verir. 
-Yani, bu bir anlaşma çerçevesinde olur ve bürokratlar olarak şöyle yaparız: 
Politikacılara baskı unsuru kurmak ya da politikacıları rahatça atlayabilmek için, 
gideriz IMF'deki adamlara deriz ki: Siz buraya şöyle bir şey koyun. Bu da IMF'nin 
emriymiş gibi gelir ve artık, politikacıların da uygulamak mecburiyetinde olduğu bir 
kural olur. ..." 

" ...Sonunda kararı siyasetçiye aldırdıkları için, siyasetçi imza atıyor o 
belgeye. Bunun mesulü siyasetçidir ve bedelini de öder. Burada bütün olay, 
bürokratlara, dünyanın nereye gideceğini kendisi bilmeyen bir siyasetçi, bürokratlara 
inanıyor. Siyasetçinin -özür dileyerek söylüyorum- dünyanın nereye gideceğini, bu 
kararın niye böyle olduğunu düşünerek, bir de bürokratın bunu getirdiği zaman, 
bürokratın art niyetini bilerek iş yapması lazım, yoksa bürokrat siyasetçiyi kandırır, 
yabancılar da siyasetçiyi -kandırır demeyeyim- ikna eder; fakat o konuda bilgili 
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değildir. Şimdi, nasıl anlatayım, o kadar teknik şeyler ki. Bilgili olmadığın zaman 
"hayır, bu yanlıştır" diyemiyorsun. Burada sıkıntı bu. Bir taraftan da IMF gelmezse 
seni kandırıyorlar yahut seni ikna ediyorlar. IMF bizimle anlaşma yapmazsa bize para 
durur, dışarıdan para gelmez, batarız, daha kötü oluruz filan gibi bir garip ikilem 
içine sokuyorlar seni. Ben aman imzalayayım, hadi gelsin filan diye... Şimdi de 
yapılan bunlar...." 

Bu açıklamalardan Niyet Mektuplarının hazırlanması ve uygulanması sürecinde 
ilgili bürokratların ve/veya IMF'nin ülkenin yönetiminden sorumlu siyasetçilerin 
dünyanın genel gidisi ve ekonomik olayların teknik yönleri hakkında yeterli bilgiye 
sahip olmamasını istismar edebildikleri anlaşılmaktadır. Bu tehlikenin asgari düzeye 
indirilebilmesi için, IMF'ye gönderilen Niyet Mektuplarının sınırlı sayıda bürokratın 
inisiyatifine bırakılmamasını sağlayacak bir mekanizmanın geliştirilmesinin gerekli 
olduğu düşünülmektedir. 

B) IMF'nin Önceliklerinden Kaynaklanan Tehlikelere Dikkat Çeken 
Açıklamalar: 

"... Sabit kur ve dalgalı kur; bunlar birer tercihtir. Bu tercihi IMF kendisi 
getiriyor, koyuyor. Bizimkiler bu tercihi koymuyorlar. Bu tercihi, IMF dünya 
ekonomisindeki duruma bakarak koyar ve yalnız Türkiye için koymaz, bizim gibi olan 
bütün ülkeler için aynı şeyi uygulayarak koyar. Ben size şöyle arz edeyim, mesela -
dışarıdan bir şey- şu anda Amerikan ekonomisi zor durumda. Amerikan dolarının 
değerinin düşmesi lazım. Amerikan dolarının değeri düşeceği yerde diğer paraların 
değerinin yükseltilmesi olabilir mi acaba diye düşünülür ve bu durumda işte Türkiye 
gibi IMF yönetiminde olan ülkelerin paralarının değerlerinin yükseltilmesi politikası 
benimsenir, bunun adı da dalgalı kurdur. Sabit kurda o zamanki durumlar değişikti 
dünya ekonomi konjonktüründe. Bize sabit bir kur verildi. Sabit kur büyük bir sıcak 
para girişine neden oldu. Bu durumda ülkeler geçici olarak rahatlarlar. Merkez 
Bankası yönetimleri de rahatlar. Hiçbir şey yapmasanız bile başarılı olursunuz; ama, 
sonunda kriz olur. Sabit kurların şeysi budur. O nedenle, sabit kurun sonunda, krizi 
yönetecek bir adam koymuş olmanız lazım oraya ki, krizi önlesin, yeni bir sabit kur 
seviyesi bulsun, yani bir devalüasyon gibi bir şey olsun; fakat kriz çıkmadan o sabit 
kura tekrar devam etsin, yani atlama yapmak zorundadır; çünkü neden; siz sabit kuru 
tuttukça paranız gittikçe değerlenir, değerlenir, değerlenir, bir noktaya gelir, artık o 
parayı tutamazsınız, yeni bir denge kurmanız lazım. ... " 

"...(IMF için) dünya ekonomisinin geleceği Türkiye ekonomisinden daha 
önemlidir..." 

Yaman TÖRÜNER'in bu açıklamalarından IMF'nin nüfuzu altında bulunan bir 
ülke istikrar programları hazırlanırken meseleye kendi ekonomik menfaatleri açısından 
baktığı halde, IMF'nin bu süreçte meseleye dünya ekonomisi ve özellikle dünyanın 
hakim ekonomileri açısından baktığı anlaşılmaktadır. Eski Maliye Bakanı Zekeri ya 
TEMİZEL de, Komisyonumuzun 12.06.2003 tarihli toplantısında ifade ettiği "...Zaten, IMF 
kararları, G-7'lerin, yani, 7 tane gelişmiş ülkenin müsteşarlarının kararlarıdır. Ne derseniz 
deyin, bütün kararlar onlar tarafından alınır..." şeklindeki beyanıyla bu durumu teyit 
etmiştir. IMF için dünya ekonomisinin ya da dünyanın hakim ekonomilerinin 
menfaatleri daha önemli ve daha öncelikli olduğu sürece, IMF programlarının 
uygulandıkları ülkeler açısından başarılı sonuçlar vermemesi sürpriz sayılmamalı ve bu 
programların uygulayıcı ülkelerin hataları yüzünden başarısız olduğu yolundaki iddia 
ve eleştiriler de ihtiyatlı bir şekilde değerlendirilmelidir. 
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14) IMF'NIN ÜLKEMİZDE UYGULANAN KUR ÇIPASI REJİMİNİN 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ KONUSUNDAKİ YAKLAŞIMI 

A) Merkez Bankası Eski Başkanı Gazi ERÇEL'in Açıklaması 

Komisyonumuzca, 29.05.2003 tarihinde bilgilerine başvurulan Merkez Bankası eski 
Başkanı Gazi ERÇEL dalgalı kur rejimine geçiş kararının alındığı sürece ilişkin anlatımları 
çerçevesinde; IMF'nin 21 Şubat 2001 gününden önce hep Türkiye'nin kur çıpası rejimine 
devam etmesi gerektiği yönünde görüşler beyan ettiği; IMF'nin bu yöndeki görüşünün IMF 
Birinci Başkan Yardımcısı Stanley FISCHER, IMF Avrupa Bölüm Başkanı Michael 
DEPPLER ve IMF Türkiye sorumlusu Carlo COTTARELLI ile 19-20 Şubat 2001 tarihlerinde 
Ankara'da yapılan toplantılar sırasında ve son olarak da anılan kişilerin Türkiye'den 
ayrıldıkları 20 Şubat 2001 günü akşamı açıkça teyit edildiği, ancak 21 Şubat 2001 günü 
akşamı gönderilen bir yazı ile o güne kadarki IMF görüşünün tam tersi bir görüş ortaya 
konularak Türkiye'nin hemen dalgalı kur rejimine geçmemesi durumunda IMF'nin 
Türkiye'de uygulanan istikrar programını desteklemekten vazgeçeceğinin bildirildiği ve 
dalgalı kur rejimine geçiş kararının da bu fiili durum karşısında alındığı yolunda çeşitli 
açıklamalarda bulunmuştur. Gazi ERÇEL'in bu konudaki açıklamalannın bir bölümü 
aşağıdadır: 

"...Kur rejimini belirlerken ... o zaman, benim zamanımda IMF ile hükümet, 
şimdi hükümet-Merkez Bankası ve IMF kur rejimini belirler. Politikayı uygulamak, 
Merkez Bankasının görevidir. Bu çerçeve içinde 2000 yılının kasım ayındaki krizde 
IMF de yanımızdaydı, kur rejimini değiştirmedik, büyük bir çaba sarf ettik ve krizi 
atlattık. Ancak, şubat ayına geldiğimizde -şubat krizinin tetikleme mekanizmasını 
söyledim- aslında 19 Şubat günü 7,6 milyar dolarlık bir talep geldi bize. Bu 7,6 milyar 
dolarlık talebi likidite vermeyerek Salı günü 6,1 milyar dolarını geri aldık. Ben işin 
bittiğini, hallettiğimiz inancındaydım. IMF de aynı şekilde. O esnada kimse, ben dahil, 
hiç kimse böyle dalgalı kura geçecekmiş, yoktu. Çünkü biz başarmıştık, kasım krizinde 
başarmıştık, IMF de yanımızdaydı. Olay Çarşamba günü değişti. Hazine ihaleyi 
gerçekleştiremedi. 3 milyar dolar parayı ödedi, parayı alan, kimse, geldi Merkez 
bankasından dövizi alınca bir anda patladı. Yani, o üçüncü nesil krizin yaklaşımının 
içine girdiniz. Soracaksınız, ama ben siz sormadan önce belirteyim bunu; gazetelerden 
de okuduğum için 'niye geç kalındı' diye. 

Ben Salı günü saat 17.00'de Mehmet Ali Birand'ın programına çıktım, o kadar 
emindim ki, o iş halloldu, hiçbir şey yok. Çünkü bir keresinde korumuşuz, 
korumamız lazım. Bu elimizdeki program... Çarşamba günü olay karmakarışık oldu. 
Çarşamba akşamı ... -bu, devletin belgesidir, devlette vardır- 17.26'da IMF'den 
gelmiştir. Yani 21 Şubat Çarşamba günü... Neden 17.26. Saat meselesi, 10.30 falan 
oluyor, Deppler'den gelmiştir, benim ofisime gelmiştir. Bana getirdiler arkadaşlar. 
Bana ulaşması 19.00 falan oldu. Sayın Başbakan Ecevit'e ben sundum. IMF diyor 
ki: "Dalgalı kura geçmediğin zaman ben yokum." Geç mi alındı, alınmasaydı biz 
dövizi satar mıyız diye herkesin aklında olan soru var ya, ben o tarihe kadar bu 
programın, yani Salı gecesi dahil programın aynı şekilde gideceği inancındayım. Bir 
de hükümetin tabiî orada önemli bir kistti vardı; Sayın Bahçeli Başbakan 
Yardımcısı Orta Asya gezisindeydi. Sayın Bahçeli Çarşamba günü akşamüstü saat 5 
gibi toplantıya katıldı, IMF toplantısına... 

IMF diyor ki, burada, "ben programı düzenlerim, çok da iyi olur, ama dalgalı 
kura geçmeden ben girmem." Nedeni? Sen dalgalı kura geçmezsen daha döviz 
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satmaya devam edersin, ben de sana kasımda 10 milyar verdim ama, bundan sonra 
vermem. Rejim bu olacak" diyor. Bu devlet arşivindedir. Bunu, kusura bakmayın, 
ticarî sır meselesi dolayısıyla sizlere veremiyorum bir belge olarak; ama, olay budur. 

Dolayısıyla, hükümet, Sayın Başbakan ne yaptı; bunu aldı, okudu, Hazineden 
arkadaşlara verdi, Hazineden arkadaş, bunu, ingilizce olduğu için Türkçeye çevirdi 
ve oradaki Başbakan Yardımcılarına ve Bakanlara anlattı. ..." 

B) Ekonomiden Sorumlu Eski Devlet Bakanı Recep ÖNAL'm Açıklaması 

Ekonomiden Sorumlu eski Devlet Bakanı Recep ÖNAL, 10.06.2003 tarihinde 
Komisyonumuza bilgi verirken IMF'nin ülkemizde 2000 yılı başında yürürlüğe giren kur 
çıpası rejiminin sürdürülebilirliği konusundaki görüşü ile ilgili olarak şu değerlendirmeleri 
yapmıştır: 

"...Türkiye'de döviz kuru rejimi ne olsun...Bu çok ayrıntılı tartışılmış. Serbest 
kur rejimi olabilir, dalgalı kur rejimi olabilir, sabit kur rejimi olabilir... IMF, hep, 
rekabete dayalı bir piyasada, mali piyasada, arz-talebin oluşturduğu bir kuru istemiş; 
ama, bizim Türk tarafı, en azından geçici bir dönem için -işte arkadaşımızın dediği 
gibi de- 2001 yılının temmuz ayına kadar, sürüklenen pariteler veya çıpaya bağlı 
döviz kuru sistemini kabul ettirmiş karşı tarafa. Onun için, IMF'nin baştan beri 
görüşü, bu şeyin işlemeyeceği yönündedir ve kasım krizine geldiğimizde de, gene 
görüşü, bunlar devam edebilir; onun için, süratle, temmuz ayını beklemeyin, çıpadan 
çıkın ve dalgalı kur rejimine geçin şeklinde önerileri olmuştur. Bu açık. Ama, bizim 
hükümetimiz yaptığı toplantılar -ki, bu toplantılarda çok teknik olaylar, genelde 
başbakan, başbakan yardımcıları ve ilgili bakanlarla, bürokratların katıldığı 
toplantılardır- sonucunda, kasım krizinden sonra da IMF'den ve Amerikan 
hazinesinden belli miktarda fon sağlanarak gene temmuz ayında dalgalı kura geçecek 
şekilde bir mutabakata gelinmiş ve kasım krizi böyle geçmiştir... " 

"...Şimdi, şunu söylemek istiyorum: Sadece IMF değil, biz, IMF toplantıları 
dolayısıyla Washington 'a gittiğimiz zaman, Amerikan Hazine Bakanı da aynı şeyi 
söyledi, sizin en zayıf noktanız kur diye. Orada, o toplantıda, Gazi Erçel de vardı, 
Selçuk Demiralp de vardı, Hazine ve Merkez Bankası yetkilileri de vardı...2000 (yılı) 
toplantılarından biriydi... " 

"... Dalgalı kur denenmiş bir şey değil. Dolayısıyla, biz, sabit kurla bugüne 
kadar gelmişiz. 1994 krizinden bu yana hep biz kurları idare etmişiz ve dalgalı kurun, 
bir çıpa olmaksızın, yani, belli bir yere dayanmaksızın kurun gidemeyeceğine dair 
geniş, yaygın bir kanaat vardır. Dolayısıyla, bilmediğimiz bir noktaya gitmekte büyük 
sıkıntımız oldu. Onun için, ancak ikinci krizde gidebildik dalgalı kura ve bence, asıl 
sünger görevi gören, krizleri emici görevi gören dalgalı kurdur. Benim, eğer şahsi 
gücüm olsaydı, ben, kasım krizinde dalgalı kura geçer bu işi bitirirdim... " 

C) Eski Başbakan Yardımcısı Hüsamettin ÖZKAN'm Açıklaması 

Eski Başbakan Yardımcısı Hüsamettin ÖZKAN ise 12.06.2003 tarihinde 
Komisyonumuza bilgi verirken; kur çıpası rejiminin sürdürülebilirliği ile ilgili olarak 
Hükümet ile IMF arasında Kasım 2000 krizi döneminde beliren görüş ayrılığını şu ifadelerle 
ortaya koymuştur: 
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"...Cuma günü burada IMF yetkilileri toplantıda. Arkadaşların onları anlamaları 
lazım. G-7'ler mi, G-20'ler mi, ne toplantısı var... Her zaman onlar kasımdan beri 
diretiyorlar ki -şubat krizinden evvel- aman 31 Hazirana kadar olan programı 
değiştirin, dalgalı kura geçin diye. Biz de diyoruz ki, bu millete söz verdik. Durum 
şudur: Bu millete söz verdiniz, dönemezsiniz, dönerseniz bu millet güvenmez. Ben de 
güvenmem yani hükümete. Nitekim öyle oldu. Güven ortamı bitince hükümetin gücü 
kalmadı. Şubat bizi güven ortamını bence zedeledi. Bugün de bu güven ortamına 
ihtiyaç var. Türkiye'de güven ortamını yarattıktan sonra... Kişisel güven de Mecliste 
geçerli, normal güven de hükümette geçerlidir. Güven ortamını yakaladıktan sonra 
toplumda, millette, herkes size güvenir. Zaten bizim görevimiz milletin avukatlığını 
yapmak Millet Meclisi üyeleri olarak. Biz yapabildiysek onu yaptık ..." 

IMF'nin, ülkemizde 2000 yılı başından itibaren uygulanan istikrar programının en 
önemli unsurlarından biri olan kur çıpası rejiminin sürdürülebilirliği konusundaki yaklaşımı 
ile ilgili olarak, Gazi ERÇEL'in, Recep ÖNAL'ın ve Hüsamettin ÖZKAN'ın yukanda 
belirtilen açıklamalan karşılaştınldığında; Gazi ERÇEL'in, IMF'nin kur çıpası rejiminin 
sürdürülmesini 21 Şubat 2001 günü akşamına kadar daima desteklediği yönündeki 
açıklamasının adı geçen diğer kişilerce doğrulanmadığı görülmektedir. 

Recep ÖNAL'ın ve Hüsamettin ÖZKAN'ın söz konusu açıklamalanndan istikrar 
programının uygulanma sürecinde Kasım 2000 krizinin ortaya çıkması üzerine IMF'nin 
Türkiye'ye kur çıpası rejiminden vazgeçilmesini önerdiği, ancak bu önerinin o dönemdeki 
ekonomi yönetimince kabul edilmediği anlaşılmaktadır. IMF'nin Türkiye'ye kur çıpası 
rejiminden vazgeçilmesini önermiş olmasına ve piyasalann programın sürdürülebilirliği 
konusundaki "olumsuz inancı"na rağmen, dönemin ekonomi yönetimince bu rejimde ısrar 
edilmesi sonucunda ise ülkemizde Şubat 2001 krizi patlak vermiş ve bu kriz Türkiye 
ekonomisini çöküntüye uğratmıştır. 

15) MERKEZ BANKASI'NIN KRİZLERİN ORTAYA ÇIKIŞINDAKİ VE 
DERİNLEŞMESİNDEKİ ROLÜ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME 

Demirbank T.A.Ş.'nin TMSF'ye devrine giden süreçte Merkez Bankası yetkililerinin 
bir sorumluluklannm olup olmadığı hususunda Başbakanlık Makamı'nın 31.10.2002 tarih ve 
TEFTİŞ.M:160 sayılı "01ur"una istinaden Başbakanlık Başmüfettişi Sinan EROL ve Merkez 
Bankası Müfettişi İrfan YANAR tarafından müştereken düzenlenen 05.03.2003 tarihli 
İnceleme Raporunun 141. sayfasında Merkez Bankası'nın Kasım 2000 krizi sırasında "ne 
yapacağını bilememe" şeklinde tanımlanabilecek bir kararsızlık içinde olduğu ifade 
edilmekte ve 153-154. sayfalannda da şu değerlendirmelere yer verilmektedir (Ek:25/l-3): 

"...Yaptığımız inceleme ve araştırma çalışmalarından edindiğimiz bilgilere 
göre, Kasım 2000 Krizi sürecinde esasında Merkez Bankasının Uygulamakta olan 
programın gerekleri ile piyasada tezahür eden kriz koşullarının kontrol edilebilmesi 
için alınması gereken tedbirler arasında sıkıştığı değerlendirilmektedir. Program 
gereklerine uymak için piyasaya yeterli likidite, uygun faiz oranlarından krizin 
başladığı günlerde, krizin derinleşmesine meydan vermeden ivedilikle piyasalara 
enjekte edilememiştir. Daha sonra programın likiditeyle ilgili performans kriteri 
kısmen de olsa askıya alınmış ve piyasalara likidite sağlanmış, ancak piyasa faiz 
oranları olağanüstü seviyelere çıktıktan ve aşırı talep dolayısıyla döviz rezervlerindeki 
erime telafi edilemez boyutlara ulaştıktan sonra. 1997 yılı Uzakdoğu Krizi, 1998 yılı 
Rusya Krizi ve 1999 'lu yıllarda Latin Amerika ülkelerinde ortaya çıkan krizler üzerine 
yapılan akademik çalışmalarda ortaya çıkan en önemli sonuçlardan biri, kriz 
yönetimce para otoritelerin uygulayacakları tedbirlerin zamanlamasının ve 
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uygulama usulünün çok önemli olduğudur. Parasal tedbirin zamanı ve uygulama şekli 
çoğu zaman, krizin derinleşmeden önlenmesindeki başarısını ortaya koyan en önemli 
etmen olmuştur. Kasım 2000 Krizi sürecinde Merkez Bankası tarafından alınan 
tedbirlerin bu perspektiften değerlendirmesi sonucunda ortaya çıkan sonuç, 
uygulamaların zamanlamasının çok iyi ayarlanamadığı, özellikle piyasalara likidite 
sağlanması, ancak kriz derinleştikçe piyasaya likidite verildiği, 30 Kasım 2000 
tarihine gelindiğinde, programda ifade edilen NIV hedefinin yaklaşık % 50 oranında 
aşıldığı anlaşılmaktadır. Nitekim Merkez Bankası daha sonra piyasalara yaptığı bir 
açıklama ile NİV hedefini 30 Kasım 2000 tarihindeki gerçekleşmeleri esas alarak 
yeniden belirlediğini duyurmuştur. Yeniden belirlenen NIV hedefinin piyasa 
koşullarını gerçek manada yansıtan likidite kriteri olarak kabul edildiği 
varsayımından hareket edildiğinde, yeni hedef ile Krizin başladığı tarihte piyasaya 
verilen likidite arasındaki farkın Kriz Başlarında piyasanın, bir anlamda gerçekten 
ihtiyaç duyduğu likidite tutarını ifade ettiği sonucu çıkmaktadır. 

Buna bağlı olarak, incelememizde ortaya çıkan başka bir husus, piyasada 
hakim olan kurların programda öngörülen seviyede sürdürülemeyeceği konusundaki 
olumsuz inançtır. Nitekim, daha sonraki piyasa gerçekleşmeleri, piyasaların hiç bir 
şekilde bir daha Kasım 2000 öncesi koşullara dönememesi ve sonuçta Şubat 2001 
krizinin ortaya çıkması üzerine uygulanmakta olan programın piyasalar tarafından 
fiilen ortadan kaldırılması üzerine resmen de kamu otoritelerince yapılan 
açıklamalarla terk edilmiş olması bu beklentileri doğrulamıştır. Piyasaların bu 
olumsuz bekleyişi ve yaklaşımına rağmen Merkez Bankası 'nın uygulanmakta olan 
istikrar programını savunmakta ısrar etmesi, Kasım 2000 Krizi sürecinde Merkez 
Bankasının krizi önleme konusunda aldığı tedbirlere de yön vermiştir. Piyasalarda, 
program hakkında hakim olan olumsuz yaklaşımlar ile buna karşılık Merkez 
Bankasının bir anlamda uygulamak zorunda olduğu program hedeflerine bağlı 
kalması arasındaki çelişki krizin hiç bir şekilde öngörülemeyen seviyelere ulaşmasına 
ve giderek derinleşmesine neden olmuştur... " 

Bu değerlendirmelerden; Merkez Bankası'nm krizler sırasmda "gerektiği ölçüde 
yönlendirici olamadığı, izleyici konumunda kaldığı"5 ve piyasalara yapılan 
müdahalelerdeki gecikmelerin krizlerin derinleşmesine yol açtığı anlaşılmaktadır. 
Piyasaların programın sürdürülebilirliği konusundaki "olumsuz inancı" ile "Merkez 
Bankası'nm uygulanmakta olan istikrar programını savunmaktaki ısrarı" arasındaki 
çelişki ise ilgililerin krizlerin ortaya çıkışındaki ve derinleşmesindeki sorumluluklarının 
değerlendirilmesinde göz ardı edilmemesi gereken bir husustur. 

16) "REZERV YÖNETİMİ" KONUSUNDA YAPILAN KANUN DEĞİŞİKLİĞİ 

1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nda 06.10.1983 tarih ve 92 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklikler kapsamında Merkez Bankası'na 
"İlgili mevzuat ve hükümetçe alınacak kararlar çerçevesinde altın ve döviz rezervlerini, 
ülke ekonomik menfaatlerine uygun şekilde yönetmek" görevi verilmiştir. 

Merkez Bankası'nm yönetimine bırakılan altın ve döviz rezervlerinin asıl sahibi 
Hazine'dir. Banka, bu rezervleri mali ajan sıfatıyla yönetmektedir. Rezervlerin asıl sahibi 

Burada tırnak içinde belirtilen "gerektiği ölçüde yönlendirici olamadığı, izleyici konumunda kaldığı' 
ibareleri aynı raporun 141. sayfasında yer almaktadır. 
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Hazine olduğuna ve Banka bu rezervleri mali ajan sıfatıyla yönettiğine göre, rezerv 
yönetiminin Hükümetçe alınacak kararlar çerçevesinde gerçekleştirilmesi de doğaldır. 

Merkez Bankası'nca 19, 20 ve 21 Şubat 2001 tarihlerinde düşük kurdan 5,2 milyar 
dolar tutarında döviz satılması dolayısıyla Hazinenin zarara uğramasına ve ülke döviz 
rezervlerinin erimesine sebebiyet verilmesi olayı, Bankanın altın ve döviz rezervlerini 
yönetme görevi kapsamında değerlendirilmesi gereken bir olaydır. 

Bu olayın kamuoyunda sorgulandığı ve Başbakanlık Teftiş Kurulu'na bağlı 
Müfettişlerce çok yönlü olarak araştırıldığı ve incelendiği bir sırada 24 Nisan 2001 tarihinde 
1211 sayılı kanunun bazı maddeleri 4651 sayılı kanun ile değiştirilmiştir. 4651 sayılı 
değişiklik kanunu ile Bankanın rezerv yönetimi görevi yeniden düzenlenerek "ilgili 
mevzuat ve hükümetçe alınacak kararlar çerçevesinde" ibareleri ile "ülke ekonomik 
menfaatlerine uygun şekilde" ibareleri 1211 sayılı kanun metninden çıkarılmış ve geriye 
sadece "Ülke altın ve döviz rezervlerini yönetmek" ibareleri kalmıştır (Ek:26/l-2). 

Şubat 2001 krizi sırasında düşük kurdan yapılan döviz satışları dolayısıyla 
ortaya çıkan kamu zararına ilişkin sorumlulukların belirlenmesi açısmdan hayati önem 
taşıyan bu ibarelerin 1211 sayılı kanun metninden çıkarılmasının zamanlaması göz 
önünde tutulduğunda, bunun konuyla ilgili yargılama sürecini etkilemeye yönelik bir 
girişim olduğu izlenimi edinilmektedir. 

17) "DÖVİZ REZERVLERİNİN YETERLİ BİR DÜZEYDE MUHAFAZA 
EDİLMESİ" TAAHHÜDÜ 

Merkez Bankası eski Başkanı Gazi ERÇEL ile Bankanın şimdiki Başkanı Süreyya 
SERDENGEÇTİ, Başbakanlık Teftiş Kurulu Müfettişlerine verdikleri yazılı ifadelerinde; 
2000 yılı başında yürürlüğe giren kur çıpası rejimine dayalı para programı çerçevesinde 
Bankanın önceden açıkladığı fiyatlarla kendisine getirilecek tüm dövizleri satın almayı ve 
kendisinden talep edilecek tüm dövizleri satmayı taahhüt ettiğini, 19-21 Şubat 2001 
tarihlerinde yapılan döviz satışlarının da "kamuoyuna verilen kur taahhüdü doğrultusunda" 
yapıldığını belirtmektedirler. 

Bununla birlikte; konu Şubat 2001 krizi kapsamında değerlendirildiğinde, Merkez 
Bankası'nın bu döneme ilişkin taahhütlerinin kendisine gelen döviz alım ve satım taleplerini 
karşılamaktan ibaret olmadığı, Bankanın diğer taahhütlerinin yanı sıra, Şubat 2001 krizinden 
3 hafta önce IMF'ye gönderilen 30 Ocak 2001 tarihli Niyet Mektubu ile döviz rezervlerini 
yeterli bir düzeyde muhafaza etmek taahhüdünde de bulunduğu görülmektedir. Bu konuyla 
ilgili olarak, 30 Ocak 2001 tarihli Niyet Mektubunun 2. maddesinde; "...Önceden ilan 
edilmiş döviz kuru yolu programın temel parasal çıpası olmaya devam edecektir. Bu 
kısıt içerisinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikasını, döviz rezervleri 
düzeyini yeterli düzeyde muhafaza etmek ve parasal koşulları, döviz taahhüdümüzün 
imkan verdiği oranda, enflasyon hedefimizi destekler düzeyde tutmak amaçları ile 
yönetecektir..." denilmektedir (Ek:27/l-3). 

Bu nedenle; Merkez Bankası'nca 19-21 Şubat 2001 tarihlerinde yapılan işlemlerin 
değerlendirilmesinde o dönemdeki Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Recep ÖNAL ile 
Merkez Bankası Başkanı Gazi ERÇEL'in imzalarını taşıyan 30 Ocak 2001 tarihli Niyet 
Mektubunun anılan 2. maddesi hükmünün de göz önünde tutulması gerektiği 
düşünülmektedir. 

18) GAZİ ERÇEL'İN YAZILI İFADESİNDEKİ TUTARSIZLIKLAR 
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Gazi ERÇEL'in Başbakanlık Teftiş Kurulu Başmüfettişleri Mehmet GÜRBÜZ ve 
Mutalip ÜNAL'a verdiği 26.04.2001 tarihli ifadesinde maddi olgularla ve anılan 
Başmüfettişlerce ifadesine başvurulan diğer şahısların beyanlarıyla bağdaşmayan bazı 
hususlar yer almaktadır. 

1) Gazi ERÇEL, 26.04.2001 tarihli ifadesinde; Halk Bankası Posta Caddesi 
Şubesindeki vadesi 19 Şubat 2001 tarihinde dolan Türk Lirası hesabını kızının Mayıs ayı 
içinde yapılması kararlaştırılan organ nakli ameliyatı için hazırlık yapmak amacıyla dövize 
çevirdiğini ileri sürmekte, ifadesinin devamında ise "...eşimle verdiğimiz karar çerçevesinde, 
sekreter arkadaşım Ayşe Nur ALPYÜRÜK'ten bu hesabımı vadesinde dövize çevirmesini rica 
ettim. 20 Şubat Sah günü durumu bana bildirdi ve hesabı dolara çevirdiğini söyledi. Hatta 
"Ben de TL hesaplarımı çevireyim mi? diye sordu. Ben de "TL 'nin getirişi her zaman 

fazladır, tavsiye etmem" dedim..." şeklindeki beyanıyla parasının dövize çevrildiği sırada 
devalüasyon beklentisi içinde olmadığı izlenimini uyandırmaya çalışmaktadır. 

Öte yandan, adı geçen Başmüfettişlerce düzenlenen 08.05.2001 tarih, 27/01-32, 26/01-
22 sayılı Ön İnceleme Raporundan ve bu rapor ekinde yer alan belgelerden; Gazi ERÇEL'in, 
19 Şubat 2001 tarihinde (vadesi bu tarihte dolan 53.323.570.225.- TL'lik hesabını faizi ile 
birlikte ve vadesi henüz dolmamış olan 2.175.000.000.- TL'lik hesabını da vadesini 9 gün 
öncesinden bozdurmak suretiyle) toplam 57.879.761.941.- TL'yi 1 USD-688.750 TL kur 
üzerinden (83.952) dolara çevirdiği anlaşılmaktadır (Ek:28). Bununla birlikte; Gazi 
ERÇEL'in 26.04.2001 tarihli söz konusu ifadesinde 2.175.000.000 TL'lik hesabın 19 Şubat 
2001 tarihinde vadesi 9 gün öncesinden bozdurulmak suretiyle dolara çevrilmesi hususunda 
herhangi bir açıklamaya rastlanmamaktadır. 

Türk Lirasınm getirişinin her zaman daha fazla olduğunu düşünen ve 
devalüasyon beklentisi taşımayan bir kişinin kendisine ait Türk Lirası hesaplarını (bu 
hesaplardan birinin vadesini 9 gün öncesinden bozdurarak) kızmm Mayıs 2001 ayındaki 
ameliyatı için -söz konusu ameliyattan yaklaşık 3 ay önce- 19 Şubat 2001 tarihinde 
dövize çevirmesi hayatın olağan akışına uygun düşmemektedir. Somut olayda failin 
Merkez Bankası Başkanı sıfatını taşıdığı göz önünde tutulduğunda ise anılan kişinin bu 
görevi dolayısıyla öğrendiği bilgiyi kendisine menfaat sağlamak amacıyla kullandığı 
görüşü ağırlık kazanmaktadır. 

2) Gazi ERÇEL, 26.04.2001 tarihli ifadesinde; Halk Bankası Posta Caddesi 
Şubesindeki vadesi 19 Şubat 2001 tarihinde dolan Türk Lirası hesabının dövize çevrildiğini 
20 Şubat Salı günü öğrendiğini beyan etmektedir. Konuyla ilgili olarak, Sekreteri Ayşe Nur 
ALP YÜRÜK de; "...Bu hususu Başkanım Gazi Beye Pazartesi günü söyleme imkanım 
olamadı çünkü kendisi Ankara dışında idi. Salı günü bu hususu ilettim..." şeklindeki 
ifadesiyle Gazi ERÇEL'in bu beyanını destekler görünmektedir. 

Bununla birlikte; Gazi ERÇEL yazılı ifadesinde 19 Şubat 2001 tarihindeki olayları 
anlatırken "...Saat 15.30 sularında ofisime geldim... " şeklinde bir beyanda bulunmakta, Halk 
Bankası Posta Caddesi Şube Müdürü Hakan AYŞEN ise Başbakanlık Müfettişlerine verdiği 
30.04.2001 tarihli yazılı ifadesinde Gazi ERÇEL'e ait hesapların dövize çevrilmesi 
konusunda 19.02.2001 tarihinde Sekreter Ayşe Nur ALPYÜRÜK ile ilki saat 15:20 sularında 
olmak üzere iki defa telefon görüşmesi yaptığını ve yapılan işleme ilişkin döviz fişini saat 
15:28'de kestiğini belirtmektedir. Şube Müdürü Hakan AYŞEN'in imzasını taşıyan söz 
konusu döviz fişi üzerindeki saat kaydı da 15:28'dir. 
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Bu hususlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde; Gazi ERÇEL'in 19 Şubat 2001 
tarihinde saat 15:30 sularında ofisine geldiği yolundaki beyanı ve şahsi TL hesabının dövize 
çevrilmesi işlemine ilişkin döviz fişinin 15:28 itibariyle kesildiğinin belgelerle sabit olması 
gerçeği karşısında, kendisinin bu işlemden ancak bir sonraki gün (20 Şubat 2001 tarihinde) 
haberdar olabildiği yönündeki iddiaya itibar edilmesi mümkün görünmemektedir. 

Merkez Bankası Başkanlarının veya benzer konumdaki kişilerin -her ne kadar kendi şahsi 
hesaplarıyla ilgili de olsa- bu tür bankacılık işlemlerini şifahi talimatlarla sekreterlerine 
yaptırmaları uygulamada sık görülen bir durumdur. Somut olayda ise Gazi ERÇEL'in kendi 
şahsi hesabının dövize çevrilmesi işlemini bu mutat duruma paralel olarak sekreterine 
yaptırdığı, ancak daha sonra bu işlemin çeşitli yönlerden eleştirilere konu olması üzerine, söz 
konusu işlemi -cereyan eden olayların dışarıya yansıyış biçiminden yararlanmaya çalışarak-
kendi bilgisi ve talimatı dışında gerçekleşmiş gibi sergilediği, bu çerçevede de ifadesi 
sırasında somut olayı gerçeğe aykırı olarak yeniden kurgulayarak ortaya koyduğu 
düşünülmektedir. 

19) GENEL OLARAK "BAKANLARIN CEZAİ SORUMLULUĞU" 

Anayasamızın "Görev ve siyasi sorumluluk" başlıklı 112. maddesinde; 

"Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, bakanlıklar arasında 
işbirliğini sağlar ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Bakanlar 
Kurulu bu siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumludur. 

Her bakan, Başbakana karşı sorumlu olup ayrıca kendi yetkisi içindeki 
işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur..." 

Denilmektedir. Bakanlann, görevlerini yerine getirirken yapmış oldukları ve 
görevleriyle ilgili bulunan işlem ve eylemlerin yürürlükte bulunan ceza kanunlarında 
gösterilen şekilde bir suç oluşturması durumunda cezai sorumlulukları ortaya çıkmaktadır. 
Burada asıl önemli olan, bir bakanın suç oluşturan işlem veya eyleminin bakanlık göreviyle 
ilgili bulunmasıdır. Bu ilginin de her somut olayda ayrıca incelenerek tespit edilmesi 
gerekmektedir. 

Bakanlann görevleriyle ilgili eylem ve işlemlerinin ne tür bir suça vücut verdiğini ve 
bunun yaptmmının ne olacağını tespit etmek için, yürürlükte bulunan ve herkes için geçerli 
olan ceza kanunlanna başvurulmaktadır. Bakanlann cezai sorumluluğunu düzenleyen ayn bir 
kanun bulunmamaktadır. Bu çerçevede; bakanlar, Türk Ceza Kanunu'nun uygulanması 
bakımından "memur" sayılmaktadırlar. Zira, bakanlar "idari amme hizmeti gören " kişilerin 
hiyerarşik amiri durumundadırlar. Memurluk sıfatı, bakanlann işlediği ileri sürülen suçun ya 
"unsuru" ya da "şiddet (ağırlaştıncı) sebebi"dir. 

Bakanlık göreviyle ilgili olarak bakanların cezai sorumluluğuna yol açabilecek 
suçların başhcaları şunlardır: Zimmet (TCK, m.202), irtikap (TCK, m.209), rüşvet alma 
(TCK, m.211), görevi ihmal (TCK, m.230), görevi kötüye kullanma (TCK, m.240), keyfi 
muamele yapma (TCK, m.228), devlet alım-satımına fesat kanştırma (TCK, m.205), devlet 
ahm-satımı işlerinde menfaat temini (TCK, m.208), suçu haber vermeme TCK, m.235), 
memurluk sıfatını ifşa etme (TCK, m.229), resmi evrakta sahtekarlık (TCK, m.339), vb. 

Bakanlann görevleriyle ilgili bir suç işlemeleri durumunda, Anayasanın 100. 
maddesinde öngörülen usule uyularak Meclis soruşturması yapılabilmekte ve suç işlediği 
sonucuna vanlan bakan hakkında Yüce Divana sevk karan alınması üzerine, ilgili bakan Yüce 
Divanda yargılanmaktadır. 
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20) BAZI HÜKÜMET ÜYELERİNİN SOMUT OLAYDAKİ CEZAİ 
SORUMLULUĞU 

İstikrar programları, orta ve uzun vadeli ekonomik ve sosyal menfaatler için 
toplumdan fedakarlık isteyen ve kısa vadede ekonomik ve sosyal maliyetleri yüksek olan 
programlardır. 2000 yılı başmda yürürlüğe giren kur çıpası rejimine dayalı istikrar 
programı da yine orta ve uzun vadede ülkemizin ekonomik ve sosyal koşullarmı 
iyileştirme iddiasıyla yürürlüğe konulmuş olmakla birlikte, programın hazırlanma 
ve/veya uygulanma sürecinde çeşitli düzeylerde yapılan hatalarm ve zaman içinde 
ortaya çıkan bazı sorunlarm çözümünü sağlayacak tedbirlerin alınmamasının bir 
sonucu olarak ülkemiz ağır bir krize sürüklenmiştir. 

Konu bazı hükümet üyelerinin cezai sorumluluğu açısmdan değerlendirildiğinde; 
kur rejiminin belirlenmesinin ve değiştirilmesinin usulüne uygun olarak alınmış bir 
Bakanlar Kurulu Kararma dayanmadığı, bu konudaki nihai kararların "ekonomi 
zirvesi" olarak anılan geniş katılımlı toplantılarda alındığı ve Başbakanm başkanlığında 
gerçekleştirilen söz konusu toplantılarda Hazine Müsteşarhğı'nın bağlı olduğu bakanm 
(Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı), o dönemdeki hükümetin bir partiler 
koalisyonundan oluşması dolayısıyla iktidar ortağı partilerin liderlerinin ve ayrıca 
Hazine Müsteşarı, Merkez Bankası Başkanı, SPK Başkanı gibi üst düzeydeki ekonomi 
bürokratlarının da bulunduğu görülmektedir. 

1211 sayılı kanunun 24.04.2001 tarih, 4651 saydı kanun ile değiştirilmeden önceki 
4/I-b maddesinde "Hükümetle müştereken milli paranın iç ve dış değerini korumak 
amaçlarıyla gerekli tedbirleri almak", 4/I-g maddesinde "Milli para ile altın ve yabancı 
paralar arasındaki muadeleti Hükümetçe belirlenecek esaslar dairesinde tayin etmek", 4/1-
h maddesinde "İlgili mevzuat ve hükümetçe alınacak kararlar çerçevesinde altın ve döviz 
rezervlerini, ülke ekonomik menfaatlerine uygun şekilde yönetmek" Merkez Bankası'nm, 
"Hükümetle müştereken" veya "Hükümetçe belirlenecek esaslar dairesinde" yerine 
getireceği temel görevler arasmda sayılmıştır. 

Merkez Bankası'nm Hükümet ile ilişkisi Başbakan aracılığı ile sağlanmaktadır. 
Somut olayın meydana geldiği dönemde ise Başbakan Bülent ECEVİT yayımladığı 
Görev Dağılımı Genelgeleri ile bu görevi Ekonomiden Sorumlu eski Devlet Bakanı 
Recep ÖNAL'a vermiştir. Recep ÖNAL'ın hükümet içindeki konumunun uygulamadaki 
en belirgin yansımalarından biri bu dönemde Hükümet adına IMF'ye gönderilen Niyet 
Mektuplarını "Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı" sıfatıyla imzalamış olmasıdır. 
Nitekim, Şubat 2001 krizinden 3 hafta önce IMF'ye gönderilen ve döviz rezervlerinin 
yeterli bir düzeyde muhafaza edilmesi taahhüdünü içeren 30 Ocak 2001 tarihli Niyet 
Mektubunda Recep ÖNAL'ın ve Gazi ERÇEL'in imzaları bulunmaktadır. 

Merkez Bankası Başkanı (daha önce Başkan Yardımcısı) Süreyya 
SERDENGEÇTİ'nin, Başbakanlık. Teftiş Kurulu Müfettişlerine verdiği 26.07.200L 
tarihli ifadesinde yer alan; "...Döviz kurunun çıpa olarak belirlendiği 2000 yılı 
stabilizasyon programı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (ilgili Bakan) ile Merkez 
Bankası'nm imzalayarak IMF'na verdiği taahhütleri içeren stand-by anlaşmasını esas 
alıyordu.... Programdan süresinden önce vazgeçilmesi, programın revize edilmesi yürürlük 
koşullarına tabi olup, Hükümetin (ilgili Bakan) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Başkanının imzalarını gerektirmektedir..." şeklindeki beyanlarından ilgili Bakan Recep 
ONAL ile Merkez Bankası Başkanmın programdan süresinden önce vazgeçmeye veya 
programı değiştirmeye yetkili oldukları anlaşılmaktadır. 
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4059 sayılı "Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun"un 2/a maddesinde de "...Türk parasının dolaşımı ve 
istikrarını sağlamaya yönelik politikaları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile birlikte 
oluşturmak ve uygulamak.." Recep ÖNAL'a bağlı Hazine Müsteşarlığının görevleri 
arasında sayılmıştır. 

Gazi ERÇEL, Başbakanlık Teftiş Kurulu Müfettişlerine verdiği 26.04.2001 
tarihli ifadesinin başlangıç bölümünde; 19 Şubat 2001 Pazartesi günü İzmit'te 
bulunduğundan ve IMF Avrupa Bölüm Başkanı Michael DEPPLER ile olan randevusu 
nedeniyle aynı gün öğle saatlerinde Ankara'ya hareket ettiğinden bahisle; 

"... Yolda yanılmıyorsam saat bire doğru sayın Bakan Recep Önal bana telefon etti 
ve Merkez Bankası 1.6 milyar dolar döviz satmış dedi Gelişmelerden ilk kez bu 
şekilde haberdar oldum. Hemen yardımcım Süreyya Serdengeçti'yi aradım ve bilgi 
aldım. Bilgi alışverişi yol boyunca sürdü..." 

şeklinde bir beyanda bulunmaktadır. Gazi ERÇEL'in yazılı ifadesindeki bu beyanmdan 
Ekonomiden Sorumlu eski Devlet Bakanı Recep ÖNAL'ın 19-21 Şubat 2001 tarihlerinde 
Merkez Bankası'nca yapılan döviz satışlarından haberdar olduğu anlaşılmaktadır. 

Merkez Bankası'nca 19-21 Şubat 2001 tarihleri arasında yapılan döviz işlemlerini 
yerinde incelemiş olan Başbakanlık Teftiş Kurulu Müfettişlerinin konuyla ilgili 08.05.2001 
tarih, 27/01-32, 26/01-22 sayılı Ön İnceleme Raporunun sonuç bölümünde (sf.54); 

"...Yukarıdaki bütün bu açıklamalar dikkate alındığında Merkez Bankası eski 
Başkanı Gazi ERÇEL dahil hiçbir banka görevlisinin piyasadaki yetkili katılımcılara 
19-21 Şubat 2001 tarihleri arasında yaklaşık 5,188,900,000 USD dövizi dalgalı kura 
geçişten önce eski kur üzerinden satması olayında şahsi bir kusurları veya bazı 
bankaları kayırdıkları hususunun bulunmadığı, bu satım işleminin açıklanan ve 
taahhüt edilen program ve kur gereği yapıldığı, hiçbir Piyasa Katılımcısına ayrıcalık 
tanınmadığı, 

Ancak Kriz dönemlerinde ETKİN ve HIZLI KARAR ALMA GEREĞİNİN bir 
kez daha ortaya çıktığı, gecikilen iki günün T. C. Merkez Bankası rezervleri üzerindeki 
maliyetinin ise yaklaşık olarak 5.188.900.000 USD * (1,100,000-688,000) = 
2,137,826,800,000,000- TL olduğu,... 

netice ve kanaatine ulaşılmıştır." 
denilmektedir. Görüldüğü gibi; anılan rapordaki bu ifadelerle, Merkez Bankası eski Başkanı 
Gazi ERÇEL dahil hiçbir Banka görevlisinin piyasadaki yetkili katılımcılara 19-21 Şubat 
2001 tarihleri arasında yaklaşık 5,188,900,000 USD dövizin dalgalı kura geçişten önce eski 
kur üzerinden satılması olayında şahsi bir kusurlarının bulunmadığı görüşü savunulmakla 
birlikte, kriz dönemlerinde ETKİN ve HIZLI KARAR ALMA GEREĞİNİN bir kez daha 
ortaya çıktığı (büyük harflerle) vurgulanmak suretiyle genel olarak ekonomi yönetiminin kriz 
dönemlerinde etkin ve hızlı kararlar alma noktasında kusurlu olduğu ve Şubat krizi 
döneminde dalgalı kura geçiş kararındaki iki günlük gecikme dolayısıyla Bankanın 
yaklaşık olarak 2,137,826,800,000,000- TL tutarında zarara uğradığı açık bir biçimde 
ortaya konulmaktadır. 

Adı geçen Başbakanlık Müfettişlerinin bu değerlendirme ve tespitlerinden, ekonomi 
yönetimince dalgalı kura geçiş konusunun 19-21 Şubat 2001 tarihlerinde iki gün boyunca 
sürüncemede bırakıldığı, dalgalı kura geçiş kararının iki günlük gecikmeyle alındığı ve bu 
gecikme süresi içinde gerçekleşen döviz satış işlemleri dolayısıyla Merkez Bankası'nın 
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yaklaşık olarak 2,137,826,800,000,000- TL tutarında zarara uğramasına sebebiyet verildiği 
anlaşılmaktadır. 

Hükümet içindeki işbölümü çerçevesinde bir değerlendirme yapıldığında, 
Ekonomiden Sorumlu eski Devlet Bakanı Recep ÖNAL'ın somut olayda ekonominin iyi 
yönetilmemesi ve dalgalı kur rejimine geçiş sürecinde döviz rezervlerindeki erimenin 
durdurulması için gerekli tedbirlerin alınmaması dolayısıyla ortaya çıkan bu zararda 
sorumluluğunun bulunduğu düşünülmektedir. 

Öte yandan; kur rejiminin belirlenmesi hükümetin ülke ekonomisinin yönetimine 
ilişkin asli görevlerinden biridir. Bu konudaki kararlar ve düzenlemeler somut olayın 
meydana geldiği 57. Hükümet döneminde Başbakanın ve iktidar ortağı partilerin Başbakan 
Yardımcısı sıfatını taşıyan liderlerinin onayları ile yürürlüğe girmiştir. Başka bir anlatımla; bu 
dönemde kur rejiminin belirlenmesi, değiştirilmesi ve yürürlükten kaldırılması yetkisi adı 
geçen eski Devlet Bakanı ile dönemin Başbakanı ve Başbakan Yardımcıları tarafından birlikte 
kullanılmıştır. Siyasi iktidarın görev ve yetkilerine ortak olmak, sorumluluğuna ortak olmayı 
da beraberinde getirir. Bu nedenle; somut olayda ortaya çıkan kamu zararı ile ilgili olarak 
Başbakanın ve Başbakan Yardımcılarının sorumluluklarının da değerlendirilmesi 
gerekmektedir. 

21) MERKEZ BANKASI YETKİLİLERİNİN SOMUT OLAYDAKİ 
SORUMLULUĞU 

Merkez Bankası'nca Şubat 2001 krizi döneminde 19-21 Şubat 2001 tarihleri arasında 
eski kurlar üzerinden 5 milyar 188 milyon dolar tutarında döviz satışı yapılması sonucunda 
ülke döviz rezervlerinin yaklaşık beşte biri erimiş ve bu dövizlerin nihai alıcısı durumundaki 
kişi ve kuruluşlarca -kamunun zararına- yüksek tutarda haksız kazançlar sağlanmıştır. 

Komisyonumuzca, 19-21 Şubat 2001 tarihlerinde meydana gelen söz konusu olayın 
Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizleri sırasında Merkez Bankası cephesinde cereyan eden 
olayların bütünlüğü içinde ve nedensellik ilişkileri kurularak değerlendirilmesinin en uygun 
yöntem olacağı düşüncesinden hareketle, konunun geniş bir perspektif içinde araştırılması 
yoluna gidilmiştir. Somut olayda Merkez Bankası yetkililerinin sorumluluklarının bulunup 
bulunmadığının belirlenebilmesi için de, Merkez Bankası'nca bu dönemde gerçekleştirilen 
işlemlerin ayrıntılı olarak incelenmesi gerekmektedir. 

Bu çerçevede; Komisyonumuzca ilgili Devlet Bakanı Ali BABACAN'a muhatap 
02.04.2003 tarih, 123 sayılı; 11.04.2003 tarih, 2001 sayılı ve 16.04.2003 tarih, 234 sayılı 
yazılarımızla Merkez Bankası'ndan Kasım 2000 krizi sırasında ve 19-21 Şubat 2001 
tarihlerinde yapılan çeşitli işlemlerin ayrıntılı olarak incelenmesine olanak sağlayacak çeşitli 
bilgi ve belgeler istenmiş, ancak "sır" kavramına ilişkin yasal düzenlemelerden ve bu 
düzenlemelerin yorumlanış biçiminden kaynaklanan engeller dolayısıyla söz konusu bilgi ve 
belgelere ulaşılamamıştır. 

Döviz kurlarının dalgalanmaya bırakılması karannın yürürlüğe girdiği 22 Şubat 2001 
tarihinden itibaren döviz kurlarında meydana gelen ani yükselişler göz önünde tutulduğunda, 
Merkez Bankası'nca 19-21 Şubat 2001 tarihleri arasında eski (düşük) kurlar üzerinden yapılan 
döviz satışlarının Merkez Bankası aleyhine sonuç doğurduğu görülmektedir. 

1211 sayılı kanuna göre Merkez Bankası'nm bir anonim şirket olarak kurulmuş 
olduğu tespitinden hareket edilirse, ilk bakışta somut olayda Merkez Bankası yöneticilerinin 
özenli bir anonim şirket yöneticisinin aynı şartlar altında seçeceği hareket tarzını seçmemeleri 
ve alacağı tedbirleri almamalan nedeniyle Bankanın mal varlığının azalmasına ve Hazinenin 
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zarara uğramasına sebebiyet verdikleri sonucuna ulaşılması mümkündür. Bununla birlikte; 
Merkez Bankası'na 1211 sayılı kanun ile verilen görevler de dikkate alınarak bir 
değerlendirme yapıldığında, Banka yetkililerinin somut olaya ilişkin sorumluluklarının genel 
olarak anonim şirketler ya da ticari bankalar için geçerli olan ilkeler, kurallar ve kavramlar 
çerçevesinde değerlendirilmesinin her zaman mümkün olamayabileceği ortaya çıkmaktadır. 

1211 sayılı kanun ile Merkez Bankası'na verilen kamusal görevlerin ifası Bankanın 
ticari anlamda kar elde etmesini sağlayabildiği gibi, zarara uğramasına da yol açabilmektedir. 
Bankaca gerçekleştirilen işlemler sonucunda bir zarar doğması durumunda, bu işlemler 
konusu itibariyle ilgili mevzuattaki usul ve esaslara uygun olarak yürütüldüğü sürece, 
ilgililerin söz konusu zarardan sorumlu tutulmalarına olanak bulunmamaktadır. Zararların 
Bankanın görevlerini belirleyen düzenlemelere aykırı davranılmış olmasından kaynaklanması 
durumunda ise, ilgililerin Bankaya verdikleri zararlardan sorumlu olacakları tartışmasızdır. 

Bu bağlamda; somut olayda Merkez Bankası yetkililerinin Bankanın 19-21 Şubat 
2001 tarihleri arasında eski (düşük) kurlar üzerinden yapılan döviz satışları dolayısıyla zarara 
uğramasından sorumlu tutulabilmeleri için, bu kişilerin kural dışı işlem ve eylemleri ile 
zararın artmasına sebebiyet verdiklerinin kanıtlanması gerekecektir. Ancak, yukarıda da 
belirtildiği gibi, Komisyonumuzca "sır" kavramına ilişkin yasal düzenlemelerden ve/veya söz 
konusu düzenlemelerin yorumlanış biçiminden kaynaklanan engeller dolayısıyla somut olayın 
cereyan ettiği dönemde Merkez Bankası'nca yapılan işlemlere ilişkin ayrıntılı bilgi ve 
belgelere ulaşılamadığından, bu aşamada Merkez Bankası yetkililerinin sorumlulukları 
hakkında kesin bir değerlendirme yapılmasının uygun olmayacağı düşünülmektedir. 

19-21 Şubat 2001 tarihlerinde cereyan eden somut olay ve bununla bağlantılı diğer 
olaylar hakkında Meclis Soruşturması açılması yoluna gidilmesi ve bu soruşturma sonucunda 
Merkez Bankası bünyesindeki piyasalarda kural dışı işlemler yapıldığını, bazı kuruluşlara 
ayrıcalık tanındığını ya da Bankanın zararına sebebiyet veren işlem ve eylemlerde 
bulunulduğunu gösteren kanıtlara ulaşılması durumunda, öncelikle Merkez Bankası'nın o 
dönemdeki Başkanı Gazi ERÇEL ile piyasa işlemlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı 
Süreyya SERDENGEÇTİ'nin (halen Başkan) sorumluluklarının değerlendirilmesi 
gerekecektir. 

22) GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Ülkemizde 2000 yılı başında yürürlüğe giren IMF destekli istikrar programının 
uygulanması sürecinde Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizleri meydana gelmiştir. Anılan 
istikrar programında gerekli revizyonların zamanında yapılması durumunda krizlerin 
önlenebilir olduğu, önlenemeseler bile -ortaya çıktıktan sonra iyi yönetilmeleri 
durumunda- Merkez Bankası'nın bu dönemde sahip olduğu döviz rezervleri sayesinde 
daha az tahribatla atlatılmalarının mümkün olduğu düşünülmektedir. 

Bu programda enflasyonun ve faiz oranlarının kısa vadede hızlı bir şekilde 
düşürülmesi için döviz kurlarının çıpa olarak- kullanılması öngörülmüştür. Bununla 
birlikte; programın hazırlanma ve/veya uygulanma sürecinde çeşitli düzeylerde yapılan 
hatalar ile zaman içinde ortaya çıkan bazı sorunlann çözümünü sağlayacak tedbirlerin 
alınmasındaki gecikmeler programın sürdürülebilirliğine duyulan güvenin sarsılmasına neden 
olmuştur. Programın geleceğinden endişe duyan yabancı yatırımcıların Kasım 2000 ayı 
ortalarından itibaren ülkemizden çıkmaya başlamaları üzerine mali piyasalardaki 
likiditenin daralması ve faiz oranlarının yükselmesi sonucunda ekonomi krize 
sürüklenmiştir. Bu dönemde yabancı yatırımcıların ülkemizden çıkmaları Merkez 
Bankası'na yüksek tutarlarda döviz talebi olarak yansımış ve Merkez Bankası, "Net İç 
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Varlıklar" hedefini geçici olarak askıya alarak Açık Piyasa İşlemleri yoluyla piyasalara 
müdahale etmiştir. 

Kasım 2000 krizinde kur çıpası rejimine dayalı istikrar programı çerçevesinde daha 
önce ilan edilmiş olan döviz kuru çizelgesi; yüksek faizin meydana getirdiği tahribat, önemli 
tutarda döviz rezervi kayıpları ve 7,5 milyar dolar büyüklüğündeki ek IMF kredisi ile 
savunulabilmiştir. IMF'nin programa verdiği desteğin devam etmesi sayesinde Kasım 
2000 krizi yatışmış olmakla birlikte -programın güven kaybına uğraması ve yapısal 
önlemlerin alınmasındaki gecikmeler dolayısıyla- piyasalardaki gerilim ortadan kalkmamıştır. 
Kasım 2000 krizinden yaklaşık 3 ay sonra, 19 Şubat 2001 tarihli Milli Güvenlik Kurulu 
toplantısında Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasmda meydana gelen tartışmanm dövize 
yönelik spekülatif bir saldırıyı tetiklemesi üzerine yeni bir kriz ortaya çıkmıştır. 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalar kapsamında bilgilerine başvurulan Ekonomiden 
Sorumlu eski Devlet Bakanı Recep ÖNAL'ın ve eski Başbakan Yardımcısı Hüsamettin 
ÖZKAN'ın açıklamalarından, istikrar programının uygulanma sürecinde Kasım 2000 krizinin 
ortaya çıkması üzerine IMF'nin Türkiye'ye kur çıpası rejiminden vazgeçilmesini önerdiği, 
ancak bu önerinin o dönemdeki ekonomi yönetimince kabul edilmediği anlaşılmaktadır. 

Kasım 2000 krizinde dövize saldın yabancı yatırımcılarla sınırlı kaldığı halde, Şubat 
2001 krizinde yerli yatırımcılar da devalüasyon beklentisiyle dövize saldırmışlardır. Bu 
saldırılar dolayısıyla Merkez Bankası'nm döviz rezervlerinde 19-21 Şubat 2001 tarihlerinde 
5,2 milyar dolarlık bir erime meydana gelmiştir. Dövize yönelik spekülatif saldırıların 
yoğunluğunun Kasım 2000 krizinde yara alan enflasyonu düşürme programının 
sürdürülebilirliğini ortadan kaldırması üzerine kur çıpası rejimine son verilerek dalgalı kur 
rejimine geçilmiştir. Kur çıpası rejiminden vazgeçilmesi ve döviz kurlarmm 
dalgalanmaya bırakılması kararı 21 Şubat 2001 tarihinde Başbakanlıkta toplanan 
"ekonomi zirvesi" ile resmiyet kazanmış ve 22 Şubat 2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Bununla birlikte; döviz kurlarmm dalgalanmaya bırakılacağının 19 Şubat 2001 
tarihinde belirginleşmeye başladığını gösteren bazı veriler de bulunmaktadır. 

Bu bağlamda; Merkez Bankası'nca 19-21 Şubat 2001 tarihleri arasında yapılan döviz 
işlemlerini yerinde incelemiş olan Başbakanlık Teftiş Kurulu Müfettişlerinin konuyla ilgili 
08.05.2001 tarih, 27/01-32, 26/01-22 sayılı Ön İnceleme Raporunda yer alan değerlendirme 
ve tespitlerden; ekonomi yönetimince dalgalı kura geçiş konusunun 19-21 Şubat 2001 
tarihlerinde iki gün boyunca sürüncemede bırakıldığı, dalgalı kura geçiş kararmm iki 
günlük gecikmeyle alındığı ve bu gecikme süresi içinde gerçekleşen döviz satış işlemleri 
dolayısıyla Merkez Bankası'nın yaklaşık olarak 2,137,826,800,000,000- TL tutarmda 
zarara uğramasma sebebiyet verildiği anlaşılmaktadır. 

Merkez Bankası'nca 19-21 Şubat 2001 tarihlerinde eski kurlar üzerinden 5 
milyar 188 milyon dolar tutarmda döviz satışı yapılması ve Merkez Bankası eski 
Başkanı Gazi ERÇEL'in kendi şahsi TL hesaplarmı 19 Şubat 2001 tarihinde dövize 
çevirmesi olaylarıyla ilgili olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 
soruşturma kapsamında düzenlenmiş olan Bilirkişi Raporlarında da, Merkez 
Bankası'nca 19-21 Şubat 2001 tarihlerinde ilgili kuruluşlara "günlük işlem limitlerinden" çok 
daha yüksek tutarlarda döviz satışı yapıldığı ve döviz satışlarına piyasaların kapanış saatinden 
sonra da devam edildiği yönünde bazı iddialar yer almaktadır. 

Merkez Bankası bünyesindeki Döviz ve Efektif Piyasalarında işlem yapma yetkisi 
olan kuruluşlar Bankadan 19 Şubat 2001 tarihinde ertesi gün (20 Şubat 2001) valörüyle 7,6 
milyar dolar tutannda döviz talep etmişler ve bu talep o dönemde yürürlükte bulunan sistemin 
mekanik yapısı gereği otomatik olarak anlaşmaya bağlanmıştır. 20 Şubat 2001 gününe 
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gelindiğinde ise ilgili kuruluşlarca bir gün önce talep edilmiş olan döviz tutarının beşte birine 
karşılık gelen 1,5 milyar dolarlık bölümünün Türk Lirası karşılığı hazır bulundurulabilmiş 
olup, geriye kalan 6,1 milyar dolarlık bölümü ya Merkez Bankası'na geri satılmış ya da iptal 
edilmiştir. 

Genel olarak; yabancı bankaların 20 Şubat 2001 tarihinde gerçekleşen döviz 
alışlarının bu tarih itibariyle talep ettikleri döviz tutarının %67'sini oluşturduğu, yerli 
bankalarm 20 Şubat 2001 tarihinde gerçekleşen döviz alışlarının ise bu tarih itibariyle 
talep ettikleri döviz tutarmın sadece %8'ini oluşturduğu görülmektedir. Yerli bankalar, 
bu tarihte gerçekleşen döviz alış ve satış işlemlerinin net sonucuna göre döviz alıcısı 
değil, döviz satıcısı durumundadırlar. 

Komisyonumuza davet edilen Merkez Bankası yetkilileri, 19-21 Şubat 2001 
tarihlerinde Merkez Bankası'ndan yüksek tutarlarda döviz satın alan bankalarm esas 
itibariyle aracı konumunda olduklarını ve bu tarihlerde Merkez Bankası'ndan en 
yüksek tutarda döviz alan ilk on bankanm satm aldıkları dövizlerin %73'ünü aynı gün 
müşterilerine intikal ettirdiklerini belirtmişlerdir. Bu durum 19-21 Şubat 2001 
tarihlerinde piyasadaki devalüasyon beklentisinin ne derece yaygın olduğunun açık bir 
göstergesidir. 

Komisyonumuzca ulaşılan bulgulardan, Merkez Bankası'nca 19-21 Şubat 2001 
tarihlerindeki döviz satış işlemlerinde anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyen 
kuruluşlara parasal yaptırım uygulanmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumun ilgili kuruluşların 
spekülatif amaçlarla çok yüksek tutarlarda döviz talebinde bulunmalarına ve sonuç 
itibariyle "kendi kendini besleyen panik" sürecini tetiklemelerine zemin hazırlayarak 
bir tür ahlaki risk meydana getirdiği düşünülmektedir. 

20 Şubat 2001 tarihinde düzenlenen Hazine Bonosu İhalesinde net 1 katrilyon 
847 trilyon 708 milyar TL tutarında satış yapılmış, ancak ihalede satılan bonolarm 
parasal karşılıklarının yatırılacağı 21 Şubat 2001 gününde toplam 12 katılımcının 
ihalede satın aldıkları bonoların parasal karşılığının 694 trilyon 459 milyar TL'lik 
bölümünü yatırmadıkları görülmüştür. İhalede satm aldıkları bonoların bedelini kısmen 
veya tamamen yatırmamış olan 12 katılımcıdan dördü Piyasa Yapıcı banka konumundadır. 

Bu ihale iptalleri dolayısıyla; ihalede kazandıkları halde daha sonra paralarını 
yatırmayan (yükümlülüklerini yerine getirmeyen) katılımcılardan Piyasa Yapıcı sıfatına sahip 
bulunmayanlann 1 trilyon 953 milyar 65 milyon TL tutanndaki teminatlan Hazineye irat 
kaydedilmiştir; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nca yapılan düzenlemeler gereğince, 
Hazine ihalelerine teminatsız katılan söz konusu Piyasa Yapıcı bankalar ise herhangi bir 
yaptınma tabi tutulmamıştır. İhalede satın aldıkları bonolarm bedelini kısmen veya 
tamamen yatırmamış olan Piyasa Yapıcı bankalar bu bonoların bedelinin yatırılacağı 21 
Şubat 2001 tarihinde Merkez Bankası'ndan toplam 1 milyar 202 milyon dolar tutarında 
döviz satın almışlardır. 

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın Komisyonumuza muhatap 12.06.2003 tarih, 
36001 sayılı yazısında konu ile ilgili olarak; "...19-21 Şubat döneminde başlayan kriz dönemi 
ve ihale yükümlülüklerinin yerine getirilememesi, esas olarak söz konusu dönemde Kamu 
Bankalarının diğer bankalara olan yükümlülüklerini yerine getirememeleri nedeniyle 
ödemeler sisteminde yaşanan sorunlar sonucunda ortaya çıkmıştır... " denilmektedir. Bununla 
birlikte; 27.05.2003 tarihinde Komisyonumuza bilgi veren Merkez Bankası yetkilileri ihale 
sonrasında yatınlmamış olan bono bedellerinin o dönemde gecelik bazda çok yüksek 
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düzeylere ulaşan faizlerden yararlanmak amacıyla para piyasasında ya da döviz satın almak 
suretiyle döviz piyasasında değerlendirilmiş olabileceğini ifade etmişlerdir. 

Ekonomiden Sorumlu eski Devlet Bakanı Recep ÖNAL'ın ve eski Hazine 
Müsteşarı Selçuk DEMİRALP'in açıklamalarından; Hazinenin 21 Şubat 2001 tarihinde 
yaklaşık 4 katrilyon lira tutarında bir itfasının olduğu, 20 Şubat 2001 tarihli Hazine 
Bonosu İhalesine ilişkin iptaller dolayısıyla 21 Şubat 2001 tarihindeki Hazine itfasında 
ortaya çıkan finansman açığının ihale sonrasmda bedeli yatırılmayan 694 trilyon TL 
tutarındaki Hazine bonolarının birinci elden Merkez Bankası'na satılması yoluyla 
karşılandığı ve bu işlemin kısa vadeli avans kullanımı olmadığı anlaşılmaktadır. 

Bu çerçevede; ilgili katılımcıların 20 Şubat 2001 tarihli Hazine Bonosu İhalesinde 
satm aldıkları halde daha sonra 21 Şubat 2001 tarihinde bedelini yatırmadıkları 694 
trilyon TL tutarındaki Hazine bonolarının birinci elden Merkez Bankası'na satılması 
işleminin yasal dayanağının bulunmadığı ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası Kanunu'nun "Açık Piyasa İşlemleri" başlıklı 52. maddesi hükümlerine aykırılık 
oluşturduğu düşünülmektedir. 

Ayrıca; bu tarihte başta Piyasa Yapıcı bankalar olmak üzere bir gün önceki Hazine 
bonosu ihalesinde satın aldıklan bonoların bedelini kısmen veya tamamen yatırmamış olan 
yatırımcıların satm aldıkları dövizlerin miktarı göz önünde tutulduğunda, ihale sonrasında 
yatırılmayan tutarların önemli bir bölümünün doğrudan veya dolaylı olarak Merkez 
Bankası'ndan döviz satm almak amacıyla kullanıldığı anlaşılmaktadır. Başka bir anlatımla, 
20 Şubat 2001 tarihli Hazine Bonosu İhalesine ilişkin iptaller sonucu itibariyle Merkez 
Bankası rezervlerindeki erimeyi artıran bir olay niteliğindedir. 

Komisyonumuzca çeşitli tarihlerde bilgilerine başvurulan Recep ÖNAL'ın, Gazi 
ERÇEL'in, Süreyya SERDENGEÇTI'nin ve Selçuk DEMİRALP'in çeşitli açıklamalarından; 
20 Şubat 2001 tarihindeki bono ihalesi sonucunda beklediği kaynağı sağlayamayan Hazinenin 
21 Şubat 2001 tarihindeki itfasını ancak Merkez Bankası nezdinde bulunan Türk Lirası ve 
yabancı para varlıklarını kullanmak ve bir gün önceki ihalede satışı yapıldığı halde bedeli 
yatınlmamış olan bonoları doğrudan Merkez Bankası'na satmak suretiyle gerçekleştirebildiği 
anlaşılmaktadır. Adı geçen kişilerin anlatımlarından ve Komisyonumuzca ulaşılan diğer 
bulgulardan, GSM şebekesi ARİA'nın "lisans bedelinin ikinci ve son taksiti" olarak 2 
milyar 25 milyon doların ve buna ilişkin Katma Değer Vergisinin 13.02.2001 tarihinde 
Hazine hesaplarına geçmiş olduğu, 21 Şubat 2001 tarihindeki Hazine itfasının 
finansmanının önemli bir bölümünün bu kaynaktan elde edilen dövizlerin 21 Şubat 2001 
tarihinde geçerli olan resmi kur üzerinden Merkez Bankası'na satılması yoluyla 
sağlandığı sonucuna varılmaktadır. 

Öte yandan; Merkez Bankası'nca 19, 20 ve 21 Şubat 2001 tarihlerinde toplam 5 milyar 
188 milyon dolarlık döviz satışı yapılmış ve bu satışın 3 milyar 559 milyon dolarlık (%69'luk 
) bölümü 21 Şubat 2001 günü gerçekleşmiştir. Komisyonumuzca çeşitli tarihlerde bilgilerine 
başvurulan Recep ÖNAL'ın, Gazi ERÇEL'in, Süreyya SERDENGEÇTI'nin ve Selçuk 
DEMİRALP'in açıklamaları Merkez Bankası'nca 21 Şubat 2001 tarihinde satışı yapılan 
dövizlerin Türk Lirası karşılıklarının önemli bir bölümünün ilgili kuruluşlarca bu 
tarihteki Hazine itfasından elde edilen paralar ile ödendiği noktasında birleşmektedir. 

Komisyonumuzca ilgili Devlet Bakanı Ali BABACAN'a muhatap 02.04.2003 tarih, 
123 sayılı; 11.04.2003 tarih, 2001 sayılı ve 16.04.2003 tarih, 234 sayılı yazılarımız ile Merkez 
Bankası'ndan Kasım 2000 krizi ve 19-21 Şubat 2001 tarihlerinde yapılan çeşitli işlemlerin 
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ayrıntılı olarak incelenmesine olanak sağlayabilecek çeşitli bilgi ve belgeler istenmiştir. 
Bununla birlikte; Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın 02.05.2003 tarih, 25-1676 sayılı cevabi 
yazısında, anılan yazılarımız ile talep edilen bilgilerin "Ticari Sır" kapsamında olduğu ve 
TBMM İç Tüzüğü'nün 105. maddesinin son fıkrasında "Ticari Sırlar Meclis Araştırması 
Kapsamı Dışında" bırakıldığından bu bilgilerin Komisyonumuza sunulmalannm mümkün 
bulunamadığı ifade edilmiştir. 

Merkez Bankası Başkanlığı'nın bu yazı ekinde yer alan 25 Nisan 2003 tarih, 38018 
sayılı yazısından ise, Komisyonumuzca istenilen bilgi ve belgelerin ilgili Devlet Bakanlığına 
gönderildiği, ancak bunların Meclis İç Tüzüğü'nün 105. maddesine, 1211 sayılı kanunun 35. 
maddesine ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 22. maddesinin (7), (8) ve (9) numaralı 
fıkralarına göre "banka sırrı ve ticari sır" niteliği taşıdığı vurgulanarak çekince belirtildiği, 
ayrıca bu bilgilerin "yasal nedenler yanında, piyasaların bundan sonraki işleyişi ve 
yabancı yatırımcıların Ülkemiz piyasalarına olan güvenleri açısından büyük önem 
taşıdığı"nın ileri sürüldüğü görülmektedir. Somut olayın yeterince araştırılamamasına 
neden olan bu durum mevzuatımızda "sır" kavramının mahiyetinin açık bir şekilde 
belirlenmediğini ortaya koymaktadır. 

Merkez Bankası'nca Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizleri döneminde 
gerçekleştirilen işlemler Bankanın kendi Teftiş Kurulu'na denetlettirilmemiştir. 

"Özerklik sınırları iyi çizilmesi gereken bir bağımsızlıktır." Merkez Bankası'nın 
kur politikası uygulamalarına ilişkin yetkilerini ve sorumluluklarını açıkça belirleyen 
bir kur rejimi düzenlemesi yapılmadığı sürece, Bankanın özerkliğinin ya da 
bağımsızlığının kur politikası uygulamaları ile ilgili boyutunun tartışma konusu olmaya 
devam etmesi kaçınılmazdır. 

Komisyonumuzca çeşitli kurum ve merciler ile yapılan yazışmalardan; Kasım 2000 ve 
Şubat 2001 krizleri sırasında Başbakan nezdinde gerçekleştirilen toplantılarda yapılan 
görüşmelerin ve bu görüşmeler sonucunda alınan kararların tutanağa bağlanmadığı 
anlaşılmaktadır. Komisyonumuzca yürütülen çalışmalar kapsamında; 21 Şubat 2001 günü 
Başbakanlıkta yapılan toplantılar sonucunda alınan kur çıpası rejiminden vazgeçilmesine ve 
döviz kurlarının serbest dalgalanmaya bırakılmasına ilişkin kararın yazılı bir örneğine 
rastlanmamış ve yürürlükte bulunan kur rejimi çerçevesinde kur politikalannm 
uygulanmasından sorumlu kurum olan Merkez Bankası'nda da böyle bir karamı bulunmadığı 
belirlenmiştir. 

Demirbank'ın TMSF'ye devrine giden süreçte Merkez Bankası yetkililerinin bir 
sorumluluklannm olup olmadığı hususunda bir Başbakanlık Müfettişi ile bir Merkez Bankası 
Müfettişi tarafından müştereken düzenlenen 05.03.2003 tarihli İnceleme Raporunda; Merkez 
Bankası'nın Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizleri sırasında "gerektiği ölçüde yönlendirici 
olamadığı, izleyici konumunda kaldığı" ve piyasalara yapılan müdahalelerdeki 
gecikmelerin krizlerin derinleşmesine yol açtığı belirtilerek, piyasaların programın 
sürdürülebilirliği konusundaki "olumsuz inancı" ile "Merkez Bankası'nın 
uygulanmakta olan istikrar programını savunmaktaki ısrarı" arasındaki çelişkiye 
dikkat çekilmektedir. 

Kasım 2000 krizi döneminde basında yer alan haberlerde ise; bu krizin "organize 
kriz", "suni kriz", "söylenti krizi" gibi ifadelerle tanımlandığı; piyasalarda meydana 
gelen dalgalanmaların nedenlerinin açıklanması çerçevesinde "yüksek faiz lobisi", 
"yüksek enflasyon lobisi" gibi oluşumlardan söz edildiği ve krizin ortaya çıkış ve 
derinleşme sürecinde dönemin Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanının "pasif kaldığının 
ve olayları izlemekle yetindiğinin" ileri sürüldüğü görülmektedir. 
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Merkez Bankası'nca Şubat 2001 krizi döneminde 19-21 Şubat 2001 tarihleri 
arasında eski kurlar üzerinden 5 milyar 188 milyon dolar tutarmda döviz satışı 
yapılması sonucunda ülke döviz rezervlerinin yaklaşık beşte biri erimiş ve bu dövizlerin 
nihai alıcısı durumundaki kişi ve kuruluşlarca -kamunun zararma- yüksek tutarda 
haksız kazançlar sağlanmıştır. Yukarıda da belirtildiği gibi; Merkez Bankası'nca 19-21 
Şubat 2001 tarihlerinde yapüan döviz satışlarından doğan kamu zararmm tutarı somut 
olayı yerinde inceleyen Başbakanlık Teftiş Kurulu Müfettişlerince yaklaşık 
2,137,826,800,000,000- TL olarak tespit edilmiş ve bu zararın dalgalı kur rejimine geçiş 
kararınm alınmasındaki iki günlük gecikmeden kaynaklandığı belirtilmiştir. 

Somut olayın meydana geldiği dönemde Başbakan Bülent ECEVİT'in yayımladığı 
Görev Dağılımı Genelgeleri ile ekonomi yönetiminin sorumluluğu Devlet Bakanı Recep 
ÖN AL'a verilmiştir. Bu çerçevede; Hükümet üyeleri arasındaki işbölümü esas almarak 
bir değerlendirme yapıldığında, Ekonomiden Sorumlu eski Devlet Bakanı Recep 
ÖNAL'ın somut olayda dalgalı kur rejimine geçiş kararmın alınmasındaki gecikmeye 
bağlı olarak ortaya çıkan kamu zararında sorumluluğunun bulunduğu 
düşünülmektedir. 

Öte yandan; kur rejiminin belirlenmesi hükümetin ülke ekonomisinin yönetimine 
ilişkin asli görevlerinden biridir ve bu konudaki kararlar somut olayın meydana geldiği 57. 
Hükümet döneminde Başbakanın ve iktidar ortağı partilerin Başbakan Yardımcısı sıfatını 
taşıyan liderlerinin onaylan ile alınmıştır. Bu dönemde kur rejiminin belirlenmesi, 
değiştirilmesi ve yürürlükten kaldırılması yetkisi adı geçen eski Devlet Bakanı ile dönemin 
Başbakanı ve Başbakan Yardımcıları tarafından birlikte kullanıldığından, somut olayda ortaya 
çıkan kamu zararı ile ilgili olarak Başbakanın ve Başbakan Yardımcılarının sorumluluklarının 
da değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Bununla birlikte; Komisyonumuzca çeşitli kurum ve merciler ile çok sayıda yazışma 
ve görüşme yapılmış olmasına rağmen, Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizleri sırasında 
Başbakan nezdinde gerçekleştirilen toplantılarda yapılan görüşmelere ve bu görüşmeler 
sonucunda alınan kararlara ait tutanaklara ulaşılamadığından, anılan hükümet üyelerinin 
somut olayda ortaya çıkan kamu zararına ilişkin sorumlulukları hakkında kesin bir 
değerlendirme yapılamamaktadır. 

Ayrıca; Kasım 2000 krizi ve Şubat 2001 kriziyle ilgili olarak Merkez Bankası'ndan 
talep edilen bilgi ve belgeler ilgili Devlet Bakanlığınca "sır" kavramına ilişkin düzenlemeler 
nedeniyle Komisyonumuza gönderilmediğinden; Komisyonumuzca, Merkez Bankası 
yetkililerinin somut olaydaki kamu zararının ortaya çıkmasında ve artmasında herhangi bir 
sorumluluklarının bulunup bulunmadığı hususunun açıklığa kavuşturulmasına olanak 
sağlayacak kanıtlara da ulaşılamamıştır. 

Kamu zararına sebebiyet veren somut olaya ilişkin sorumlulukların kesin olarak 
belirlenebilmesi için, bu olayın koşullarını hazırlayan Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizleri 
öncesinde ve anılan krizler sırasında cereyan eden olayların ilgili kişi ve kurumların işlem ve 
eylemlerini de kapsayacak şekilde, bütün derinliğiyle, çok yönlü olarak ve nedensellik 
ilişkileri esas alınarak araştırılması ve incelenmesi gerekmektedir. Somut olayın kapsamlı bir 
şekilde araştmlması ve incelenmesi, bu olay sonucunda ortaya çıkan kamu zarannda 
sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılmasının yanı sıra, benzer olaylann 
tekrannın önlenmesi için alınabilecek tedbirlere ve geliştirilebilecek politikalara ışık tutması 
bakımından da özel bir önem taşımaktadır. 
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Somut olay ile ilgili olarak, emekli Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih 
KANADOĞLU tarafından "Başbakanlık MakamT'na muhatap 11.04.2001 ve 28.06.2001 
tarihli yazılar ile Merkez Bankası'nın Şubat 2001 krizi sırasındaki Başkanı ve Başkan 
Yardımcıları hakkında 4483 sayılı kanun kapsamında ön inceleme yapılmasının ve 
soruşturma izni verilmesinin istenmesi üzerine konu daha önce Başbakanlık Müfettişleri 
tarafından incelenmiş olmakla birlikte, bu incelemeler sonucunda düzenlenen 
raporlarda somut olayın kısmen irdelendiği ve bütün yönleriyle ortaya konulmadığı 
görülmektedir. 

Bu nedenle; anılan hükümet üyelerinin ve Merkez Bankası yetkililerinin somut 
olayda ortaya çıkan kamu zararına ilişkin sorumluluklarının bütün açıklığıyla ve maddi 
delilleriyle birlikte ortaya konulabilmesini teminen, konunun Başbakanlık Teftiş 
Kurulu'nun koordinatörlüğünde Başbakanlık Müfettişlerinden, Merkez Bankası 
Müfettişlerinden ve Bankalar Yeminli Murakıplarmdan oluşturulacak bir heyet 
tarafından çok yönlü olarak araştırılmasının, incelenmesinin ve sonucundan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bilgi verilmesinin yerinde olacağı düşünülmektedir. 

Dizi Pusulası 

2.2.1 MERKEZ BANKASI'NCA 19-21 ŞUBAT 2001 TARİHLERİNDE ESKİ 
KURLAR ÜZERİNDEN YAPILAN DÖVİZ SATIŞLARI 

ÖZEL RAPOR EKLERİ: 

Sıra No 

1 

Adet 

1 Klasör 

Açıklama 

Muhtelif yazı ve tablolar 
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T.C. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının 
Araştırılarak Almması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 

Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu (10/9) 

PARA, BANKACILIK, HAZİNE, DIŞ TİCARET VE 
GÜMRÜK KONULARI 

ÖZEL RAPOR: 

2.2.2 Kamu Bankalarının Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizinde 
Gecelik Borçlanmaları 
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Tespitler 

A. T.C. Ziraat Bankası A.Ş'nin 2000 Kasım ve 2001 Şubat ayı krizleri sırasında 
gerçekleştirdiği gecelik borçlanma işlemlerine ilişkin tespit ve değerlendirmeler aşağıda 
özetlenmiştir. 

Banka'nın incelenmeye esas alınan 20-30 Kasım 2000 dönemindeki ortalama günlük 
nakit açığı 1.143 trilyon TL, ortalama genel nakit açığı ise 4.049 trilyon TL seviyesinde 
gerçekleşmiştir. Banka, Kasım krizine girmeden önce İkincil Para Piyasasında gerçekleştirdiği 
vadesi 20.11.2000 tarihinden daha sonra dolacak olan düşük faizli vadeli borçlanma işlemleri 
sayesinde yüksek faiz oranlarından borçlanmak zorunda kalmamıştır. Nitekim, Banka 22 
Kasım'dan 4 Aralık tarihine kadar olan süreçte IMKB Tahvil ve Bono Piyasasından hiç 
borçlanmamış, Merkez Bankasından APİ kapsamında ortalama 190,4 trilyon TL gibi düşük bir 
tutarda borçlanmıştır. İnterbank Para Piyasasındaki işlem limiti olan 60 trilyon TL'mn tamamım 
bile kullanmayan Banka'nın, ikincil Para Piyasasından gerçekleştirdiği borçlanmalar ise genelde 
İMKB ve İnterbank ortalama piyasa faizinin altında bir maliyetle gerçekleşmiştir. Banka, kriz 
öncesi dönemde İkincil Para Piyasası borçlanmaları sayesinde krizi nispeten hafif atlatmış, 
ancak Aralık ayında günlük nakit açıkları hızlı bir artış göstermiş buna bağlı olarak da 
borçlanma maliyetleri yükselmiştir. 

Şubat 2001 krizinin başladığı 19.02.2001 tarihinde Banka'nın günlük nakit açığı 
2.759.2 trilyon TL iken 26.02.2001 tarihinde 4.748.9 trilyon TL'na yükselmiştir. Günlük nakit 
açıklan ve faiz oranlan kriz döneminde olağan üstü bir seviyeye çıkmıştır. 

Banka'nın 19.02.2001-09.03.2001 tarihleri arasındaki İnterbank Para Piyasası'ndan 
ortalama % 418,3 maliyetli borçlanması ile İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'ndan ortalama % 
594,1 faizle borçlanması belirtilen piyasalarda oluşan sırasıyla % 535,4 ve % 778,8 
oranındaki ortalama faizin altında gerçekleşmiştir. APİ kapsamında Banka'nın temin ettiği 
fonların ortalama % 330 oranındaki maliyeti ise APİ Piyasası'nda oluşan ortalama faizin 39,6 puan 
üstündedir. Aynı tarihler arasında Banka'nın Bankalararası ikincil Para Piyasası'ndan 
gerçekleştirdiği ortalama 492 trilyon TL tutanndaki borçlanmanın % 1.721,2 oranındaki 
maliyeti ise İnterbank Para Piyasası'nda oluşan ortalama faizin 3 katı, IMKB Tahvil ve Bono 
Piyasası'nda oluşan repo faizinin ise 2 katı civarındadır. 

Faiz oranlarının çok yükseldiği 19-23 Şubat aralığında Banka'nın bankalardan sağladığı 
borçlanmalar incelendiğinde; bu tarihler arasında toplam 2.561,8 trilyon TL'nı ortalama % 
3.209,3'lük overnight faiz oranıyla borçlandığı, ortalama 762 trilyon civanndaki vadeli 
borçlanmalarla birlikte bankalardan sağlanan kaynağın maliyetinin ortalama % 1.516,2 
düzeyinde gerçekleştiği görülmüştür. Belirtilen tarih aralığında İnterbank Para Piyasası 
ortalama piyasa faizi % 1.394, İMKB ortalama piyasa faizi ise % 1.729,4 seviyesindedir. 

Görüldüğü üzere Banka'nın bankalardan temin ettiği gecelik fonlann ortalama maliyeti 
interbank ve İMKB gecelik faiz oranlanmn oldukça üzerinde seyretmiştir. 

Banka, 19.02.2001-23.02.2001 tarihleri arasında en çok Akbank A.Ş/den ortalama 
% 2.318,5 maliyetle borçlanmış ve bu dönemde sözkonusu Banka'ya 110,1 trilyon TL faiz 
ödemiştir. Banka'nın 19.02.2001 tarihinden önce borçlandığı, ancak vadesi bu tarihten sonra 
dolan % 41 ile % 48 arasında değişen oranlarda faiz maliyeti bulunan 740 trilyon TL'lık 
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vadeli borçlanması da dikkate alındığında kriz haftasında Akbank A.Ş'nin yaklaşık 1 
katrilyon TL deposu bulunduğu görülmektedir. 

Banka, nakit açıklarını kapatmak amacıyla ağırlıklı olarak İMKB- Repo, TCMB APİ ve 
İkincil Para Piyasasından yoğun bir şekilde borçlanmıştır. Banka borçlandığı tutarları faizi ile 
birlikte geri ödemek için piyasalardan artan tutarlarda yeniden fon talep etmiş, bu durum ise 
Banka'nm nakit açıklarının yükselmesine neden olmuştur. 

Artan günlük nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla İnterbank Para Piyasası işlem 
limitinin artırılmasını Banka zaman zaman T.C. Merkez Bankasından talep etmiştir. Kasım 
krizinde 60 trilyon TL'na çıkarılmış olan işlem limiti, 02.01.2001-08.01.2001 tarihleri 
arasında 140 trilyon TL'na yükseltilmiş, müteakip günlerde 60 trilyon TL'na indirilmiş ve 
Şubat krizine kadar arttırılmamıştır. Banka'nm işlem limiti 23.02.2001 tarihinde 200 
trilyon TL'na, 02.03.2001 tarihinde ise 300 trilyon TL'na çıkarılmıştır. 

Banka'nm; İMKB -Tahvil ve Bono Piyasalan'nda Kasım ve Aralık aylarında 400 
trilyon TL olan işlem yapma limiti, 09.01.2001 tarihinde 600 trilyon TL'na, 23.03.2001 
tarihinde ise 1,4 kat arttırılarak 1.441,5 trilyon TL'na yükseltilmiştir. Dolayısıyla Banka'nm 
organize piyasalardan sağlayacağı öngörülebilen borçlanma imkanı, 23.02.2001 tarihine 
kadar, 60 trilyon TL'lık kısmı interbank işlem limiti, 600 trilyon TL'lık kısmı İMKB işlem 
limiti olmak üzere toplam 660 trilyon TL ile sınırlıdır. Banka'nm APİ'den borçlanması ise 
Banka'nm elinde bulunan menkul kıymet stoğuna bağlı bulunmaktadır. 19.02.2001-
23.02.2001 tarihleri arasında Banka'nm APİ'den sağladığı fon tutan ortalama 1.078 trilyon 
TL'dır. 

Banka'nm, Şubat krizi döneminde günlük nakit açığı 2 katrilyon TL ile 5,4 katrilyon TL 
arasında artan bir trendle değiştiği dikkate alındığında; 23.02.2001 tarihine kadar olan süreçte 
660 trilyon TL ve 02.03.2001 tarihinden itibaren ise 1.741,5 trilyon TL dışındaki günlük 
açıklarını, İkincil Para Piyasası, repo işlemleri, mevduat toplamak ve diğer 
kaynaklardan borçlanmak suretiyle kapatmak zorunda kalması, kriz ortamı güvensizliği ve 
T.C. Merkez Bankası'nm piyasaları fonlamaması, faiz maliyetlerinin aşırı şekilde 
yükselmesi sonucunu doğurduğu görülmektedir. 

Günlük nakit açıklarının artan bir seyir izlemesinin temel nedeni Banka'nm Hazine'den 
olan alacaklarının büyük bir kısmının tahsil edilememesi ve sermayesinin olması gereken 
seviyeye çıkarılamamış olmasıdır. 

Banka'nm gecelik borçlanma maliyeti, kriz dönemi piyasa verileri esas alınmak 
suretiyle analiz edilmiştir. Piyasa verilerinin içinde T.Halk Bankası'nm çok yüksek oranlı 
borçlanma maliyetleri de yer almaktadır. Banka'nm gecelik faiz oranlan, genel olarak Kasım 
krizinde piyasa faiz oranlannm altında Şubat krizinde ise üstünde gerçekleşmiştir. 

Sonuç olarak, Banka kriz döneminde makul ve mantıklı bir fon yönetme imkanının 
ortadan kalktığı bir panik durumu ile karşı karşıya kalmıştır. Dolayısıyla kriz ortamının normal 
şartlarda uyulması gereken ilke ve kurallara göre değerlendirilmemesi, kendi özel şartlan 
dikkate alınarak analiz edilmesi gerekmektedir. 

B. 2000 yılı Kasım ve 2001 yılı Şubat aylarında yaşanan ekonomik kriz 
dönemlerinde T. Halk Bankası tarafından gerçekleştirilen gecelik borçlanma 
işlemlerinin incelenmesi sonucunda ortaya çıkan tespitler ve değerlendirmelerimiz 
aşağıda özetlenmiştir. 
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Banka verilerine göre Banka'nm 2000 yılı Ekim ayı sonu itibariyle bilanço 
büyüklüğü 9,7 katrilyon TL'dır. Sözkonusu tarihte aktifin en önemli kalemi 5,6 katrilyon TL 
büyüklüğe ulaşan görev zaran alacaklarıdır. Banka'ya verilen ek görevler nedeniyle maruz 
kalman gelir kayıplarına ilişkin yapılan tahsilatlar, yıllar itibariyle son derece sınırlı 
kalmış, tahsil edilemeyen gelir kayıpları üzerinden yürütülen faizler nedeniyle Banka'nm 
görev zaran alacakları artan bir seyir izlemiş ve bu alacaklar çoğunluğu faiz olmak üzere, 
aktifin en önemli kalemi konumuna gelmiştir. 

2000 yılı başında uygulamaya konulan ekonomik program dahilinde; T. Halk Bankası 
A.Ş. ile T.C. Ziraat Bankası'nm piyasa koşullan çerçevesinde faaliyet gösterebilecek sağlıklı 
bir mali bünyeye kavuşturulması amacıyla yeniden yapılandırılması ve nihayetinde bu 
bankaların özelleştirilmesi hedeflenmiştir. Bu süreç içerisinde bu bankaların nakit 
yönetimlerinin iyileştirilmesi ile görev zararlarının kademeli olarak tasfiye edilmesi 
öngörülmüştür. 2000 yılı içerisinde bu amaca yönelik olarak, sözkonusu bankaların 
31.12.1999 tarihi itibariyle mevcut görev zararlarını % 15'inin tasfiye edilmesini teminen 
Özel Tertip Devlet Tahvil verilmiştir. T. Halk Bankası A.Ş.'ne verilen Özel Tertip Devlet 
Tahvili 624,9 milyar TL nominal bedelli ve TÜFE'ye endekslidir. Diğer taraftan, 2000 
yılı Aralık ayı içerisinde Banka'nm ödenmemiş sermayesine mahsuben 59.200 milyar TL 
nakden ödenmiştir. Yapılan sermaye artınmı sonucunda Banka'nm ödenmiş sermayesi 
145.545 milyar TL'na yükselmiş olup, bu tutar 2000 yıl sonu itibariyle aktif büyüklüğünün 
% 1,3'üne tekabül ermektedir. 

Finansal piyasalarda olumsuz gelişmelerin yaşanmaya başladığı tarih olan 20.11.2000 
tarihi itibariyle Banka'nm günlük nakit açığı 1,6 katrilyon TL civanndadır. Günlük nakit 
açığı, bu tarihten sonra hızla artış trendine girmiş, 30 Kasım'da 2,5 katrilyon TL olarak 
gerçekleşmiş, 4 Aralık tarihine gelindiğinde ise 3 katrilyon TL ve 13 Aralık'ta 3,8 
katrilyon TL'na ulaşmıştır. Banka'nm günlük nakit açığı tutarlanna, bu dönemdeki vadeli 
repo işlemleri ile para piyasalannda gerçekleştirilen vadeli borçlanmalann da ilavesiyle 
hesaplanan genel nakit açığı ise kriz öncesi dönemde 2,5 katrilyon TL mertebesinde iken, 
Kasım ayının son haftasında 3 katrilyon TL civarında seyretmiş, Aralık ayı içerisinde 4,5 
katrilyon TL'na kadar yükselmiştir. Banka'nm kriz öncesi dönemde dahi fon ihtiyacını 
ağırlıklı olarak gecelik borçlanmak suretiyle temin etmesi nedeniyle, kriz döneminde 
günlük nakit açığı miktarına katlanılmak durumunda kalınan faiz giderleri de ilave olmuştur. 

Banka'nm 30.11.2000 tarihine kadar 23.800 milyar TL olarak belirlenen interbank 
para piyasasında işlem yapma limiti, anılan tarihte 47.600 milyar TL'na çıkarılmıştır. 
Sözkonusu limit, Kasım krizi döneminde Banka'nm günlük nakit açığı miktannın %1-2'sini 
karşılamaktadır. 

Banka'nm 2000 yılı içerisinde günlük nakit açığının finansmanında başvurduğu 
önemli bir kaynak, bankalararası ikincil para piyasasında yapılan borçlanmalardır. İncelemeye 
esas 20.11/08.12.2000 tarihleri arasında Banka, tamamı gecelik olmak üzere sözkonusu 
piyasadan günlük ortalama olarak 855.167 milyar TL fon temin etmiştir. Sözkonusu 
borçlanmaların ortalama maliyeti % 283,3 olarak gerçekleşmiştir. Banka'nm kriz öncesi 
dönemde gerçekleştirdiği ve inceleme döneminde vadesi gelmemiş bulunan vadeli 
borçlanmalan da dikkate alındığında konsolide maliyeti % 203,9'a gerilemektedir. 

Kasım krizi döneminde Banka'nm organize ve organize olmayan piyasalarda repo 
vasıtasıyla temin ettiği fon miktan günlük ortalama 542.557 milyar TL'dır. Sözkonusu 
işlemlerin % 36,1 'ini müşteri, % 46,2'sini banka repoları, % 17,7'sini ise APÎ çerçevesinde 
yapılan repolar oluşturmaktadır. Müşteri repolannın ortalama faizi % 188,6, banka repolannm 
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% 224,2, APİ çerçevesinde gerçekleştirilenlerin ise % 187,6'dır. Konsolide bazda repo 
maliyeti % 200,9 olarak hesaplanmıştır. 

Banka'nın 1998 yılından itibaren toplamaya başladığı gecelik mevduat, Kasım krizi 
döneminde yoğun olarak kullandığı bir kaynak konumunda olmuştur. Bu dönemde günlük 
ortalama olarak toplanan bu tür mevduat 1.085.248 milyar TL olup, ortalama faiz oranı % 
325'tir. 

Banka'ca 01.12.2000 tarihinde mevduatta yüksek tutarlı çekiliş olduğu gerekçesiyle 
T.C.M.B.'ndan 78 trilyon TL tutarında mevduat munzam karşılığı iadesi alınmıştır. Ancak 
müteakip günlerde munzam karşılık iadesi için öngörülen koşulların oluşmadığı 
anlaşıldığından, T.C.M.B.'nca Banka'ya 22.054 milyar TL cezai faiz tahakkuk ettirilmiştir. 

Şubat 2001 krizinin başladığı 19.02.2001 tarihinde Banka'nın günlük nakit açığı 4,9 
katrilyon TL düzeyindedir. Bu dönemde Banka'nın katlanmak durumunda kaldığı çok yüksek 
tutarlara ulaşan faiz maliyetinin de ilavesiyle günlük nakit açığı artışını sürdürmüş ve 
01.03.2001 tarihi itibariyle 7,7 katrilyon TL'na ulaşmıştır. 

Banka 19.02.2001 tarihi itibariyle günlük nakit açığının % 43,5 gibi en önemli 
bölümünü bankalararası ikincil para piyasasından, % 25,3'ünü müşteriler, % 9,9'unu bankalar 
ile yapılan repo işlemlerinden, % 7,4'ünü gecelik mevduat toplamak, % 7'sini ÎMKB-
Tahvil ve Bono Piyasasında ve % 5,8'ini APÎ çerçevesinde yapılan repo işlemleri suretiyle, 
bakiye kısmını ise interbank para piyasasında yapılan borçlanmalar ile finanse etmektedir. 
Krizin başlamasını müteakip 20.02.2001-02.03.2001 tarihleri arasında nakit açığının 
finansmanında ikincil para piyasasından yapılan borçlanmalar ile müşteri repolarının payı 
azalmış, buna karşılık gecelik mevduat, APÎ çerçevesinde ve İMKB- Tahvil ve Bono 
Piyasasında yapılan repo işlemlerinin payı artmış, interbank para piyasasından yapılan 
borçlanmalar ile banka repolarının payında ciddi ölçüde bir değişme olmamıştır. 

Banka'nm Kasım sonunda T.C.M.B.'mn şifahi onayı ile 47.600 milyar TL'na 
çıkarılan interbank para piyasası nezdinde işlem yapma limiti, Şubat ayı içerisinde yine şifahi 
onay ile 100.000 milyar TL'na yükseltilmiştir. 02.03.2001 tarihinde ise Banka'nm işlem 
limiti 200.000 milyar TL'na çıkarılmıştır. 

Şubat krizinin en yoğun yaşandığı 19.02/09.03.2001 döneminde Banka interbank 
piyasasından toplam 790.400 milyar TL borçlanmış, bu borçlanmaların maliyeti ise % 600,3 
oranında gerçekleşmiştir. Bu dönemde bankalararası ikincil para piyasasından temin edilen 
fon miktarı ortalama % 1444,1 faiz oranıyla toplam 18.283.129 milyar TL'dır. Repo 
yapmak suretiyle elde edilen fonlar ise; 9.407.100 milyar TL APÎ çerçevesindeki 
repolardan, 6.919.500 milyar TL ÎMKB- Tahvil ve Bono Piyasası'nda yapılan 
repolardan, 5.935.676 milyar TL banka repolarından ve 4.656.046 milyar TL müşteri 
repolarından olmak üzere toplam 26.918.322 milyar TL'dır. APİ çerçevesinde yapılan 
ortalama faiz oranı % 261,1, İMKB- Tahvil ve Bono Piyasasında yapılan repoların 
ortalama faiz oranı % 652,8, banka repolarının % 1.603,3 ve müşteri repolarının % 902,3 
oranında gerçekleşmiştir. Konsolide bazda tüm bu repo işlemlerinin ortalama faiz oranı ise % 
768,9'dur. 

Banka, 20, 21 ve 22 Şubatta bankalardan borçlandığı fonlara ilişkin yükümlülüklerini 
yerine getirememiş ve bu fonlar çok yüksek faiz oranlan üzerinden temdit edilmek zorunda 
kalmıştır. 
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Sözkonusu dönemde toplanan gecelik mevduat toplamı 17.572.220 milyar TL'dır. 
Gecelik mevduatın ortalama faiz oranı % 976,1'dir. Banka'nm gecelik mevduat toplamaya 
yönelmesi, menkul kıymet portföyünün, fonlanması gereken nakit açığı miktarına nazaran 
düşük bulunmasının yanısıra ekonomik koşulların şekillendirdiği müşteri tercihlerinin bir 
sonucudur. Banka yetkilileri tarafından, gecelik mevduata uygulanacak faiz oranları 
konusunda yazılı bir belge bulunmadığı ve bu oranların piyasa koşullan çerçevesinde, genel 
olarak repo faiz oranlanna yakın bir düzeyde belirlendiği ifade edilmiştir. Ancak, gecelik 
mevduata uygulanan faiz oranlan genel olarak repo oranlannın üzerinde seyretmiştir. 

Banka'ca 20.02.2001 tarihinden itibaren TL borçlanma imkânlarının artırılması 
amacıyla yurt içi bankalardan alınan TL depo karşılığında YP depo yapılmaya başlanmıştır. 
28.02.2001 tarihinde bu bağlamda Finansbank A.Ş. ile yapılan 123.000 milyar TL 
karşılığında 10.000.000 USD ve 10.000.000 EUR'luk depolann 01.03.2001 tarihinde 
kapatılmasına karar verilmiştir. Ancak 01.03.2001 tarihinde Finansbank A.Ş. tarafından 
yapılan YP depolar ödendiği halde 10.000 milyar TL'nın Banka'ca ödenmemesi nedeniyle, 
Banka interbank para piyasasında oluşan azami faiz oranının 1,5 katına tekabül eden % 225 
faiz oranı üzerinden temerrüt faizi ödemek durumunda kalmıştır. Banka yetkilileri konuyla 
ilgili olarak; kriz nedeniyle oluşan güvensizlik ortamı dolayısıyla, hesaplannda 10.000.000 
USD'ı görmeden, Finansbank A.Ş.'nin 10.000 milyar TL'lık depo tutarını ödemek 
istemediklerini, 10.000.000 USD'ın Banka'nın muhabiri American Ekspress Bank 
NewYork nezdindeki hesabına geçtiği zamanda ise saat farkı nedeniyle EFT sisteminin 
kapanmış olduğunu ve bu nedenle de 10.000 milyar TL'nın 02.03.2001 valörüyle 
ödendiğini ifade etmişlerdir 

Banka, kriz dönemlerine sağlıksız bir mali bünye yapısı ve günlük olarak fonlanmak 
durumunda kalınan yüksek seviyelere ulaşan nakit açıklan ile girmiştir, Banka'nın günlük 
nakit açığı, kriz nedeniyle maruz kalınan faiz giderlerinin de ilavesiyle kriz döneminde 
katlanarak artmıştır. Banka'nın kriz öncesinde vadeli borçlanmalannın önemli ağırlığa sahip 
olmaması, bu hususu artıncı bir etki yaratmıştır. Banka'nın kriz öncesi dönemde nakit 
açıklarının finansmanında başvurduğu temel kaynaklar; bankalararası ikincil para 
piyasasından yapılan borçlanmalar, müşteri ve banka repolan ile gecelik mevduat toplamak 
suretiyle temin edilen fonlardır. APÎ işlemleri çerçevesinde repo yapmak suretiyle temin 
edilen fonlar yukarıda belirtilen suretle sağlanan fonların genel olarak gerisinde 
gerçekleşmiştir. Banka'nın kriz öncesi dönemde IMKB- Tahvil ve Bono Piyasasında işlem 
yapmamaktadır. Kasım krizi öncesinde Banka'nın interbank para piyasasındaki limiti ise 
23.800 milyar TL ile sınırlı bulunmaktadır. Banka'nın interbank para piyasasında işlem 
yapma limiti 2000 yılı Kasım ayı sonunda 47.600 milyar TL'na, 2001 yılı Şubat ayında 
başlayan kriz döneminde ilk önce 100.000 milyar TL'na Mart ayı başında ise 200.000 
milyar TL'na çıkanlmıştır. Banka'nın İMKB- Tahvil ve Bono Piyasasında 07.02.2001 
tarihinde 400.000 milyar TL olarak yeniden belirlenen işlem yapma limiti, 
23.02.2001 tarihinde 3.000.000 milyar TL'na çıkarılmıştır. Kriz dönemlerinde APİ 
çerçevesinde yapılan repo işlemleri ile limit artırımlanna bağlı olarak interbank para 
piyasasından borçlanmalar ve İMKB- Tahvil ve Bono Piyasasında yapılan repo işlemleri 
suretiyle elde edilen fonlann nakit açığının fınansmanındaki payında bir miktar artış 
olmakla birlikte, gerekli fonlar ağırlıklı olarak kriz öncesi dönemde olduğu gibi, 
bankalararası ikincil para piyasasından ve organize olmayan piyasalarda yapılan repo 
işlemleri ile gecelik mevduat toplamak suretiyle karşılanmıştır. 

Rapor'un ilgili bölümlerinde ortaya konduğu üzere kriz dönemlerinde Banka çok 
yüksek faiz oranlan üzerinden borçlanmak durumunda kalmıştır. Bu dönemde günlük 

293 



ortalama olarak borçlanılan fonlar genel olarak T.C. Ziraat Bankası'nın borçlanmalarının 
üzerindedir. 

Diğer taraftan, Banka'nın sağlıklı bir mali bünyeye kavuşturularak, özelleştirilmeye 
hazırlanması amacıyla yeniden yapılandırılması çerçevesindeki çalışmaların zemini 
25.11.2000 tarih ve 24241 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 15.11.2000 
tarih ve 4603 sayılı Kanun ile hazırlanmış, amaca yönelik tedbirler 2001 yılı Şubat ayından 
itibaren ağırlık kazanmıştır. Bu tedbirlerin sonucu olarak Banka'nın günlük ortalama olarak 
piyasalardan talep ettiği fon miktarında Nisan ayından itibaren belirgin bir düşüş olmuş, 
gecelik mevduat Haziran ayından itibaren sıfırlanmış ve bankalararası ikincil para 
piyasasından talep edilen günlük fon miktarı önceki dönemlere kıyasla oldukça düşük 
seviyelere çekilmiştir. 

C. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 2000 yılı sonu itibariyle T.C 
Ziraat Bankası ile ilgili olarak yurt içi borçlanmaları ve yurt dışmda tuttuğu mevduatla 
ilgili bilgiler aşağıda faiz ve getiri olarak aşağıda belirtilmiştir. 

Bu husus, Kamu Bankalarından sorumlu Devlet Bakanlığından bu bankaların yurtdışı 
şubeleri aracılığı ile Türkiye'deki özel bankalara yapılan depo/mevduat ve faiz oranlan 
sorulmuş, ancak, "bankacılık sırrı" gerekçe gösterilerek bu bilgiler Komisyona verilmemiştir. 
Komisyonumuza intikal eden YDK 2001 Yılı Ziraat Bankası ile ilgili raporda 2000 yılı içinde 
bankanın yurt içi borçlanmalan ile ilgili bilgilerle 2000 yıl sonu itibariyle yurt dışı şubelerinin 
Türkiye'deki özel bankalarda yaptıklan depolarla ilgili bilgilere ulaşılmıştır. Bu bilgilerden de 
raporda konu edilen bankalarla yukanda Kasım 2000-Şubat 2001 tarihlerinde kamu 
bankalanna yüksek faizle kaynak sağlayan bankalann örtüştüğü görülmektedir. 

Bankaca TL para piyasası işlemlerinden alınan ve verilen faizlerin son iki yıldaki 
durumu aşağıdadır. 

TL. 
Piyasası 

Interbank 

Bankalar 

Toplam 

1999 

Alınan 
Milyar TL. 

296 

223 

519 

Verilen 
Milyar TL. 

10.971 

155.115 

166.086 

Fark 
Milyar TL. 

10.675 

154.892 

165.567 

2000 

Alınan 
Milyar TL. 

2.049 

3.978 

6.027 

Verilen 
Milyar TL. 

8.576 

511.597 

520.173 

Fark 
Milyar TL. 

6.527 

507.619 

514.146 

TL para piyasası işlemlerinde 1999 yılında 165,6 trilyon lira olan aleyhte faiz farkı, 
2000 yılında 514.1 trilyon liraya yükselmiştir. 

2000 yılında aylar itibariyle ortalama borçlanma 768.438 milyar ve maliyeti de 
%48,9 olarak belirlenmiştir. 

2001 yılında (Temmuz ayı dahil) aylar itibariyle borçlanma maliyeti % 48,57-
% 325.36 arasında değişmiştir. Şubat krizi nedeniyle borçlanma maliyeti Şubat/2001 ayında % 
325,36'yayükselirken, Temmuz/2001 ayı itibariyle % 68,78'e inmiştir. 
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Bankaca genel olarak döviz satılarak TL yaratılması yönünde bir politika izlenmemekte, 
ancak kısa süreli fon ihtiyacı veya TL ye karşı alternatif maliyet dikkate alınarak yasal sınırlar 
ve likidite durumu dikkate alınarak pozisyon açılmaktadır. 

TC. Merkez Bankası'nın 05.05.2000 tarih ve 2000/1 Seri No.lu "Umumi Disponibilite 
Hakkında 96/1 Sıra No.lu Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ" ile Yabancı Para 
Net Genel Pozisyon/Sermaye Tabanı Standart Rasyosunda aşım olması halinde uygulanan 
cezai yaptırımlar yeniden düzenlenerek, daha önce aşan kısmın %8'i oranında T.C. Merkez 
Bankası'nda tamamı TL serbest tevdiat olarak tutulan miktar, 01.07.2000 tarihinden itibaren 
%100'e çıkarılmıştır. 

Bu nedenle, Banka'ca yalnız sermaye tabanı ile orantılı ve yasal sınırlar içerisinde 
olacak şekilde pozisyon açılması sürdürülmüştür. 

"Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Sermaye Tabanı" standart rasyosu, 21.12.1999 
tarihinde yayımlanan Tebliğ ile azami %20 olarak belirlenmiştir. 

Bankanın 2000 yılı yabancı para pozisyonu aylar itibariyle aşağıda gösterilmiştir. 

Ocak 

Şubat 

Mart 

Nisan 

Mayıs 

Haziran 

Temmuz 

Ağustos 

Eylül 

Ekim 

Kasım 

Aralık 

(Açık) Fazla 
Pozisyon Milyar TL 

2.794 

(63.830) 

(105.172) 

(99.326) 

(107.645) 

(2.392) 

32.538 

29.795 

(2.857) 

30.853 

(36.043) 

(8.078) 

Sermaye Tabanı 

Milyar TL 

281.938 

281.954 

281.954 

281.954 

369.626 

387.017 

387.017 

452.567 

452.567 

452.567 

439.862 

439.862 

YP Net Genel 
Pozisyon tabanı % 

1,00 

(22,64) 

(37,30) 

(35,23) 

(29,12) 

(0,62) 

8,41 

7,22 

(0,69) 

7,48 

(8,19) 

(1,84) 

Azami Oran 

% 
20 

» 

« 

« 

• 

• 

» 

»* 

• 

't 

• 

•f 

Asım 

% 

-

2,64 

17,30 

15,23 

9,12 

-

• 

-

• 

• 

-

Bankanın 1999-2000 yılı yurt içi yurt dışı bankalarda bulundurduğu mevduatla ilgili bilgiler aşağıda 
tabloda gösterilmiştir. 
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Bankanın Unvanı 

a) T. C. Merkez Bankası 

b) Yurtiçi Bankalar: • 

ba) Kamu Mevduat Bankaları: 

T. Emlak Bankası 

Toplam (ba) 

bb) Kamu Yatırım Bankaları: 

iller Bankası 

Toplam (bb) 

be) Özel Mevduat Bankaları: 

Akbank 

Esbank 

Alternatifbank 

Demirbank 

Finansbank 

T. Dış Ticaret Bankası 

Şekerbank 

Koç Bank 

T. iş Bankası 

Kentbank 

Osmanlı Bankası 

Yapı ve Kredi Bankası 

T. Garanti Bankası 

Diğer Bankalar 

Toplamfbc) 

Toplam(b) 

c) Yurtdışı Bankalar 

Genel Toplam 

Önceki Dönem 

Milyar TL 

150.049 

437 

437 

-

9.137 

23.776 

1.624 

541 

7.280 

5.030 

39.003 

53.646 

1.587 

141.624 

142.061 

386.569 

678.679 

Cari Dönem 

Milyar TL 

152.210 

-

-

121.534 

80.280 

309 

16.703 

494 

266.244 

68.219 

553.783 

553.783 

282.553 

988.546 

Fark 

Milyar TL 

2,161 

(437) 

(437) 

-

112.397 

(23.776) 

80.280 

309 

(1.624) 

(541) 

9.423 

(4.536) 

(39.003) 

212.598 

66.632 

412.159 -

411.722 

(104.016) 

309.867 
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a) T. C. Merkez Bankası: 

T. C. Ziraat Bankasının Merkez Bankası nezdindeki paraların 2000 yıl sonu itibariyle 
tutan geçen yıldan 2.161 milyar lira fazlası ile 152.210 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Bu 
tutarın; 

-152.142 milyar lirası vadesiz serbest mevduata, 

-68 milyar lirası vadesiz döviz hesaplarına. 

İlişkin bulunmaktadır. 

b) Yurt içi bankalar : 

ba) Kamu mevduat bankaları: 

Yurt içi bankalardan, Kamu bankalarında her hangi bir mevduatı bulunmamaktadır. 

be) Özel mevduat bankaları: 

Toplam bankalardaki nakit değerlerin %56,0'sı oranında 553.783 milyar lirası özel 
bankalarda bulunmaktadır. Özel Bankalardaki mevduatın; 

518.154 milyar lirası Özel mevduat bankalarında, 35.629 milyar lirası Yabancı 
mevduat bankalarında, 

bulunan nakit değerlere ait bulunmaktadır. Bu bankalara yatırılan paraların 2000 
yılsonunda Önemli ölçüde arttığı dikkate alınarak, özel mevduat bankalarında yüksek 
mevduat bulundurulmaması temenni olunur. 

c) Yurt dışı bankalar: 

Bankalardaki nakit toplamının %28,6 oranında 282.553 milyar lirası yurt dışı 
bankalardaki şubelerde bulunmaktadır. Yurt dışı bankalardaki nakit değerlerin 281.411 milyar 
lirası yabancı para, 1.142 milyar lirası da Türk Lirası olarak bulunmaktadır. 

Yurt dışı bankalarda bulunan 281.411 milyar liralık yabancı paraların; 51.981 milyar 
lirası vadesiz, 229.430 milyar lirası da vadeli hesaplarda bulunmaktadır. 

Yurtiçi ve yurtdışı bankalar nezdinde, çeşitli isimler altında, T. C. Ziraat Bankası adına 
açılan hesaplar ilgili skontlahnda takip edilmekte olup, hesaplara ilişkin işlemler,' Banka 
Yönetim Kurulu'nca belirlenen esaslara göre tesbit edilen limitler dahilinde yürütülmektedir. 

Bankanın; bankalarda tutulan paralar için 2000 yılında toplam 77.483 milyar liralık 
faiz geliri sağlanmış olup, bunun; 48.772 milyar lirası yurt içi bankalardan, 28.688 milyar 
lirası yurt dışı bankalardan, 25 milyar lirası da T.C. Merkez Bankası'ndan alınan faiz 
gelirlerine aittir. 
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D. T.C Ziraat bankası ve Halk bankasmm Kasım ve Şubat krizi döneminde 
Gecelik Borçlanma toplam borçlanma ve ortalama ödediği faizler aşağıda belirtilmiştir. 

Tarih 

20.11.200 

21.11.200 

22.11.200 

23.11.200 

24.11.200 

27.11.200 

28.11.200 

29.11.200 

30.11.200 

01.12.200 

04.12.200 

05.12.200 

06.12.200 

07.12.200 

08.12.200 

Genel 

T. Halk Bankası A.Ş. 

O/N 
Borçlanma 

687.997 

761.318 

783.801 

540.216 

644.854 

644.637 

733.921 

913.911 

857.397 

816.577 

984.146 

1.159.172 

969.011 

1.147.123 

1.183.423 

855.167 

O/N 
Faiz (%) 

43,4 

68,5 

128,2 

92,1 

116,0 

81,2 

181,2 

188,8 

213,1 

576,4 

1.406,4 

356,2 

218,6 

132,6 

131,4 

283,3 

Toplam* 
Borçlanma 

1.108.540 

1.181.861 

1.204.344 

960.759 

1.055.158 

1.054.941 

1.144.225 

1.324.215 

1.267.701 

1.226.881 

1.394.450 

1.569.476 

1.379.315 

1.557.427 

1.593.727 

1.268.201 

Ortalama 
Faiz 

42,0 

58,2 

97,2 

69,1 

86,3 

65,0 

130,4 

142,5 

156,5 

396,9 

1.004,2 

273,4 

165,3 

120,4 

107,8 

203,9 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 

O/N 
Borçlanma 

355.450 

174.050 

227.000 

405.000 

424.200 

378.200 

305.000 

232.000 

265.000 

411.500 

471.000 

536.650 

473.700 

251.600 

444.200 

356.970 

O/N Faiz 
(%) 

38,2 

57,4 

107,7 

76,2 

82,9 

66,5 

76,2 

114,4 

110,8 

238,5 

221,0 

124,4 

134,9 

116,9 

107,3 

117,3 

Toplam* 

Borçlanma 

1.689.500 

1.471.600 

1.441.050 

1.587.950 

1.582.150 

1.511.150 

1.412.950 

1.339.950 

1.372.950 

1.519.450 

1.548.950 

1.576.600 

1.588.650 

1.572.050 

1.729.650 

1.529.640 

Ortalama 
Faiz 

38,2 

40,4 

48,4 

47,3 

49,5 

44,8 

45,9 

50,9 

51,7 

91,5 

93,3 

67,1 

68,3 

58,5 

63,0 

57,4 

* O/N Borçlanmalar ile ilgili satırda yer alan tarih itibariyle vadesi gelmemiş 
bulunan vadeli borçlanmalar toplamıdır. 



Tarih 

19.02.200 

20.02.200 

21.02.200 

22.02.200 

23.02.200 

26.02.200 

27.02.200 

28.02.200 

01.03.200 

02.03.200 

09.03.200 

Ortalama 

T. Halk Bankası A.Ş. 

O/N 
Borçlanm 

2.119.703 

2.210.655 

2.068.704 

2.115.564 

2.210.225 

1.800.003 

1.596.558 

1.559.068 

1.304.440 

1.298.209 
_ 

1.828.313 

O/N 
Faiz 

82,9 

1.996,7 

5.537,1 

2.861,9 

1.446,7 

147,4 

148,6 

149,0 

149,2 

136,1 
_ 

1.444,1 

Toplam* 
Borçlanm 

2.169.703 

2.235.655 

2.068.704 

2.115.564 

2.210.225 

1.800.003 

1.596.558 

1.559.068 

1.304.440 

1.298.209 
_ 

1.835.813 

Ortalam 
a Faiz 

81,9 

1.974,9 

5.537,1 

2.861,9 

1.446,7 

147,4 

148,6 j 

149,0 

149,2 

136,1 
. 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 

O/N 
Borçlanm 

719.850 

641.000 

663.765 

587.950 

669.100 

88.500 

54.400 

210.520 

840.050 

446.550 

0 

1.438,4 | 

O/N 
Faiz 

69,1 

3.363,4 

5.328,6 

2.700,2 

1.406,6 

93,1 

113,0 

102,4 

137,4 

108,6 

0 

1.721,2 

Toplam* 
Borçlanm 

1.616.400 

1.413.250 

1.406.015 

1.300.200 

1.356.350 

899.350 

865.250 

867.770 

1.472.300 

1.048.550 

596.000 

1.080.880 

Ortalam 
a Faiz 

53,3 

1547,7 

2537,0 

1243,3 

686,8 

55,9 

55,7 

55,6 

95,9 

69,8 

41,2 

626,2 

* O/N Borçlanmalar ile ilgili satırda yer alan tarih itibariyle vadesi gelmemiş 
bulunan vadeli borçlanmalar toplamıdır. 

Şubat krizi döneminde Halk Bankasına en yüksek plasmanda bulunan Akbank 
A.Ş.'nden yapılan borçlanmaların ayrıntısı aşağıdadır (milyar TL). 

Valör 

19.02.2001 

20.02,2001 

21.02.2001 

22.02.2001 

23.02.2001 

20.02.2001 

27.02.2001 

28.02.2001 

01.03.2001 

02.03.2001 

Vade Tarihi 

20.02.2001 

21.02.2001 

22.02.2001 

23,02,2001 

26.02.2001 

27.02.2001 

28.02.2001 

01.03.2001 

02.03.2001 

12.03.2001 

Ortalama 

Anapara 

588.000 

586.000 

566.500 

698.000 

750.000 

630.000 

485.000 

485.000 

485.000 

450.000 

5.72.350 

Ortalama Faiz 

81,3 

1.152,9 

5.500,0 

2.850,0 

1.573,0 

150,0 

150,0 

150,0 

150,0 

140,0 

1.801,6 

Faiz Tutarı 

1.328 

18.767 

86.549 

55.258 

98.333 

2.625 

2.021 

2.021 

2.021 

17.500 

286.423 

Banka'ca 19.02.2001/02.03.2001 tarihleri arasında Akbank A.Ş.'nden günlük ortalama 
olarak 572.350 milyar TL borçlanılmıştır. Bu borçlanmalar nedeniyle maruz kalınan faiz 
gideri 286.423 milyar TL'dır. Akbank A.Ş.'nden yapılan borçlanmaların ortalama faiz 
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maliyeti % 1.801,6 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca, Akbank A.Ş.'nin 19.02.2001 tarihi 
itibariyle Banka'ya, daha önceki dönemlerde yapılmış ve vadesi gelmemiş 345.903 milyar TL 
tutarında vadeli deposu bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, Halk Bankasınca 20.02.2001 tarihinden itibaren TL borçlanma 
imkanlanm artırabilmek amacıyla yurt içi bankalardan alman TL depo karşılığında YP depo 
yapılmaya başlanmış olup, bu işlemlere ilişkin bilgiler aşağıdadır(Milyar TL) 

Tarih 

20.02.2001 

21.02.2001 

22.02.2001 

23.02.2001 

26.02.2001 

27.02.2001 

28.02.2001 

Alınan TL Depo 

Banka 

Tekstilbank 

Tekstilbank 

YapıKredi Bankası 

Alternatifbank 

Garanti Bankası 

Tekstilbank 

Alternatifbank 

Garanti Bankası 

Körfezbank 

Finansbank 

Osmanlı Bankası 

Tekstilbank 

Tekstilbank 

Garanti Bankası 

Körfezbank 

Alternatifbank 

Finansbank 

Garanti Bankası 

Körfezbank 

Alternatifbank 

Finansbank 

Tekstilbank 

Tekstilbank 

Alternatifbank 

Körfezbank 

Finansbank 

Toplanı 

135.000 

136.417 

14.500 

113.577 

155.000 

160.000 

153.577 

95.000 

213.000 

220.0000 

32.000 

160.000 

160.000 

75.000 

120.000 

168.000 

220.000 

75.000 

95.000 

160.000 

130.000 

160.000 

150.000 

150.000 

82.500 

123.000 

Ortalama 

2.743,2 

7.782,6 

2.000,0 

3.000,0 

2.500,0 

2.000,0 

1.500,0 

1.500,0 

1.527,9 

1.681,9 

1.500,0 

1.468,7 

150,0 

150,0 

150,0 

150,0 

150,0 

150,0 

150,0 

150,0 

150,0 

150,0 

150,0 

150,0 

150,0 

150,0 

Yapılan YP Depo 

Toplam 

40.000.00 

40.000.00 

15.000.000 

20.000.00 

25.000.00 

40.000.00 

50.000.00 

25.000.00 

25.000.00 

20.000.00 

5.000.000 

40.000.00 

40.000.00 

25.000.00 

15.000.000 

34.000.00 

20.000.00 

25.000.000 

30.000.000 

34.000.000 

L0.000.000 

40.000.00 

40.000.00 

34.000.000 

30.000.000 

10.000.000 

Döviz 

USD 

USD 

USD 

USD EUR 

EUR 

USD 

EUR USD 

EUR USD 

EUR USD 

EUR 

USD 

USD 

USD 

EUR 

USD EUR 

USD EUR 

EUR 

EUR USD 

USD EUR 

USD 

EUR 

USD 

USD 

USD 

USD 

EUR USD 

Ortalama* 

20,0 

20,0 

70,0 

60,0 

60,0 

70,0 

65,0 

70,0 95,0 

70,0 92,0 

75,0 

90,0 

90,0 

40,0 

40,0 40,0 

40,0 40,0 

40,0 40,0 

40,0 

40,0 40,0 

40,0 40,0 

38,0 38,0 

40,0 

40,0 

40,0 

38,0 38,0 

40,0 40,0 

40,0 40,0 
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01.03.2001 

YapıKredi Bankası 

YapıKredi Bankası 

Finansbank 

Alternatifbank 

Tekstilbank 

Körfezbank 

60.000 

30.000 

10.000 

145.000 

150.000 

80.000 

135,0 

135,0 

225,0 

150,0 

150,0 

150,0 

10,000.000 

10.000.000 
_ 

34.000.000 

40.000.000 

30.000.000 

USD 

USD EUR 
_ 

USD EUR 

USD 

USD EUR 

40,0 

35,0 35,0 
_ 

35,0 35,0 

35,0 

35,0 35,0 

* Aynı Banka ile aynı döviz cinsi üzerinden birden fazla işlem 
gerçekleştirilebildiğinden bu işlemler, tek bir tutara indirgenerek, ortalama faizi 
hesaplanmıştır. 

Öneriler 

Sonuç olarak; 

Yukarıda her iki Kamu Bankasının Likidite Krizi nedeniyle belli özel bankalardan 
yüksek faiz ödemek kaydıyla kendilerine kaynak yarattıklan, 

Buna karşılık başta T.C.Ziraat Bankasının yurtdışı şubeleri aracılığı ile, kendisine borç 
veren bankalara düşük faiz oranı ile kredi açtığı veya depo yaptığı, başka bir anlatımla kamu 
bankalan yurt dışı şubeleri aracılığı ile düşük faizle bazı özel bankalan fonladığı, bu özel 
bankalannda kamu bankalanm yüksek faizle fonlayarak, kamu bankalannm zaranna 
sebebiyet verildiği iddialanna karşılık Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizinde kamu bankalannm 
yurt dışı şubeleri aracılığı ile özel bankalann yaptıklan depo ve kredi tutarlan ile faiz oranlan 
sorulmuş, buna karşılık ilgili Bakanlık "Ticari ve Bankacılık Sun" nedeniyle bu bilgiler 
Komisyonumuza verilmemiştir. 

Yalnız yukarıda gerek bankalar yeminli murakıplan, gerekse YDK tarafından 
düzenlenen raporlarda konu edilen özel bankalann aynı zamanda Kasım 2000 ve Şubat 2001 
krizini tetiklediği iddia edilen özel bankalarla örtüşmesi göz önüne alınarak, başta DDK 
tarafından da eleştiri konusu yapılan, kamu bankalannm yurtdışı şubeleri aracılığı ile özel 
bankalara yarattıklan fonlara neden olan sorumlular ile ve kamu bankalannın uzun yıllardır 
yaptıklan bu kaynak aktarmalan nedeniyle uğradıklan zarann tespiti ve kamu bankalannın 
düşük kurdan bankalara veya özel şahıslara yaptıklan döviz satışlanmn Özel Rapor 2.2.1'de 
yer alan öneri doğrultusunda aynı heyet tarafından incelenmesinin uygun olacağı 
görüşündeyiz. 
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T C . 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarmm 
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 

Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu (10/9) 

PARA, BANKACILIK, HAZİNE, DIŞ TİCARET VE 
GÜMRÜK KONULARI 

2.3 BDDK VE TMSF İLE İLGİLİ ÖZEL RAPORLAR 

ÖZEL RAPOR: 

2.3.1 Bazı Bankalara İlişkin Gerekli Tedbirlerin Alınmaması 
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1. GİRİŞ 

Yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)'na devredilen bankalarla ilgili 
olarak Devlet Denetleme Kurulunca düzenlenen 10.01.2003 tarih ve 2003/1 sayılı rapor ve ek 
raporlarda yer alan hususlar ile Komisyonumuza gelen diğer belge ve bilgiler üzerinden 
yapılan incelemeler sonucunda, gerek ilgili raporlarda yer alan daha sonradan TMSF'ye 
devredilmiş olan bazı bankalarla ilgili olarak alınması gereken tedbirlerin zamanında ve 
gerektiği biçimde alınmamış olduğu, bu bankaların ortaklık haklan ile yönetim ve 
denetimlerinin fona gecikmeli olarak devri sonucu TMSF'nin ve dolayısıyla Hazinenin zararı 
uğratılmış olduğu tespitleri gerekse bazı raporların işleme konulmaması nedeniyle oluşan 
zararlarla ilgili komisyonumuzun diğer tespitleri izleyen bölümde verilmiştir. 

2. İNCELEME 

I. İnterbank'ın Fon'a Devri Sonrası Etibank'taki Cavit Çağlar Grubu'na Ait 
Hisselerin Geçmişe Dönük El Değiştirmesi 

a) Tespitler 

Bankalar Yeminli Murakıpları tarafından hazırlanan 7.6.1999 tarihli R-l, R-l sayılı 
raporda özetle; 

"3182 Sayılı Bankalar Kanunun 61.maddesi uyarınca Etibank A.Ş. Genel Müdürlüğü 
ve ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde hisse devirlerine ilişkin olarak yapılan inceleme 
sonucunda; 

Medya ipek Holding A.Ş. 'nin B grup hisselerinin sahibi olan Cavit ÇAGLAR'ın söz 
konusu hisseleri, A grubu hisselerinin sahibi olan Dinç BILGIN'e devretmesine ilişkin 
3.6.1998 tarihinde (Devir ilmühaberi düzenlenmek suretiyle yapılmıştır) yapılan devirlerin 
belirtilen tarihte yapılmadığı, devir tarihinin kesin olarak belirlenmemesine rağmen daha 
sonraki tarihlerde geriye yönelik olarak yapıldığı ve mahiyet itibariyle Bankalar Kanunun 5. 
maddesi gereğince Hazine Müsteşarlığının izni gerektiği, 

Etibank A. Ş. nin B grubu hisselerinin sahibi olan Cavit ÇAGLAR'ın belirtilen 
hisseleri bankanın C grubu hisselerinin sahibi olan Medya ipek Holding A.Ş. 'ne devrine 
ilişkin 6.7.1998 tarihinde (Devir ilmühaberi düzenlenmek suretiyle yapılmıştır.) yapılan 
devirlerin belirtilen tarihte yapılmadığı, devir tarihinin kesin olarak belirlenmemesine 
rağmen daha sonraki tarihlerde geriye yönelik olarak yapıldığı, ancak Cavit ÇAĞLAR ile 
Medya ipek Holding A.Ş. arasında 3182 sayılı Bankalar Kanunun 38. maddesi gereğince 
rapor içinde belirtilen şekilde dolaylı kredi ilişkileri bulunması nedeniyle Hazine 
Müsteşarlığı izni gerektirmediği, 

Medya ipek Holding A. Ş. nin C gı~ubu hisselerinin Nergis gmbuna dahil şirketlerden 
Medya Grubuna geçişine ilişkin 6.1.1999 tarihli hisse devirlerinde- Hazine Müsteşarlığının 
izni gerektiği, 

Bankanın 10.8.1999 tarihli Yönetim Kurulu Kararındaki Ana Sözleşme tadil 
tasarısında yer alan ortaklık yazısı ile 6.7.1998 tarihli kararda yer alan hisse devrine ilişkin 
kararın çelişki ve bankalar kanununun 30. maddesine aykırılık teşkil ettiği, 

Yukarda belirtilen 3.6.1998 ve 6.7.1998 tarihli hisse devirlerinin kesin tarihlerinin 
belirlenmemesine rağmen geriye dönük tarihli olarak yapıldığı ve bu konuda Ceza Kanunun 
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339 ve 350. maddeleri gereğince değerlendirme yapılabileceği, bu nedenle söz konusu 
işlemler nedeniyle zarar görenlerin veya zarar görme ihtimali bulunanların yargı yoluna 
başvurabileceği sonuç ve kanaatine ulaşıldığı" bildirilmiştir. 

Bu rapor ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununa aykırı olduğu düşünülen yukarıdaki 
işlemleri incelemek üzere Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün 1.2.1999 tarih ve 81 
sayılı yazısı ile Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanlığına iletilmesi üzerine 
Bankalar Yeminli Murakıpları tarafından düzenlenen 15.3.1999 tarih ve M-47, M-7/19 sayılı 
mütalaadaki, 

''"Yukarıda belirtilen hisse devri dışında; 

Etibank A.Ş'nin Cavit ÇAĞLAR' a ait Banka Yönetim Kurulu'nun 8 üyesinin 4'ünü 
belirleme yetkisine sahip B grubu hisselerinin Medya ipek A.Ş. 'ne 6.7.1998 tarihinde 
devredildiği, 

Medya İpek Holding A.Ş. 'nin, C Grubu hisselerinden Nergis Grubuna ait bulunan 
%25J6 oranındaki payın Medya Grubuna 6.1.1999 tarihinde devredildiğe den söz eden 
görüşleri çerçevesinde, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının Devlet Bakanlığı makamına 
yazdığı ve 14.7.1999 paraf tarihli Müsteşar Selçuk DEMİRALP imzalı yazıda özetle; 

"...Bankalar Yeminli Murakıplarının tespitlerine göre; söz konusu hisse devirlerinden 
bir kısmının seriye yönelik ve fiktif olarak yapıldığı sonucuna varılmaktadır. Bu halde geriye 
yönelik olarak gerçekleştirilen söz konusu işlemler yok hükmündedir. Kaldı ki Etibank A. Ş. 
de meydana gelen hisse devrinin, geriye yönelik olarak yapılmadığı iddia edilse bile, söz 
konusu hisselerin devri için mevzuat gereği Müsteşarlığımızın izninin alınması o tarihte 
zorunluluk arz etmekteydi. 

Geriye dönük olarak yapılan hisse devirleri, Müsteşarlığımızın izni alınmadan 
gerçekleştirildiğinden, Bankalar Kanunu ve bununla ilgili düzenlemeler karşısında 
hükümsüzdür. Diğer taraftan Etibank A.Ş. nin Cavit ÇAĞLAR' a ilişkin hisselerinin Medya 
Holding A. Ş. ne 6.7.1998 tarihinde devrinin, dolaylı kredi ilişkisinin varlığı nedeniyle izne 
tabi olmadığına dair görüşe katılınmamaktadır. Zira dolaylı iştirak oranı mevzuatın yanlış 
yorumlanması sonucu yanlış hesaplanmıştır. 

Resmi gazetenin 23.6.1999 tarih ve 23734 sayılı nüshasında yayınlanan ve yürürlüğe 
giren 4389 Sayılı Bankalar Kanunun 8.maddesinin 2.fıkrasının (a) bendi "Bir kişinin 
doğrudan veya dolaylı olarak banka sermayesinin %10 nu ve daha fazlasını temsil eden 
payları edinmesi veya bir ortağa ait payların banka sermayesinin %10, %20, %33 veya %50' 
sini aşması sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların 
altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri kurulun iznine tabidir. Ortak sayısının 5 in altına 
düşmesi sonucu veren işlemler ile izin alınmadan yapılan pay devirleri pay defterine 
kaydolunmaz. Bu hükme aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür. Oy 
hakkının edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesinde de bu hüküm uygulanır. Yönetim ve 
denetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren intifa hakkı tanınan hisse senetlerinin devri 
yukarıdaki oransal sınırlara bakılmaksızın kurulun iznine tabidir." hükmü, aynı maddenin 
ikinci fıkrasının (b) bendi ise "Sermayenin doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha-
fazlasına sahip olan ortakların kurucularda aranan nitelikleri taşımaları şarttır. Bu nitelikleri 
kaybeden ortaklar ile, kurulun izni olmadan pay edinen ortaklar, temettü dışındaki ortaklık 
haklarından yararlanamazlar. Bu halde diğer ortaklık hakları fon tarafından kullanılır. " 
hükmü amirdir. Öte yandan anılan kanunun 7. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi (bb) alt 
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bendi, tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredilen bankalarda doğrudan veya dolaylı olarak 
%10 veya daha fazla oranda pay sahibi olanların bir bankada kurucu ortak olamayacağını 
hüküm altına almaktadır. 

Yukarda belirtilen hükümler çerçevesinde fona devredilen bir bankada doğrudan veya 
dolaylı olarak %10'dan fazla pay sahibi olan bir kişinin, bir başka bankada kurucu ortak 
olarak yer alması veya doğrudan veya dolaylı olarak bir bankada %10'dan fazla pay sahibi 
olması mümkün bulunmamaktadır. Ayrıca banka sermayesindeki payı %10'dan az olsa bile 
banka yönetimini belirleme imtiyazı tanınmış olan hisse senetlerine sahip olan kişinin, 

a) 4389 sayılı kanunun 7 ve 8. maddelerinin, banka kurucu veya sermayenin %10'dan 
fazlasını mülkiyetinde bulunduran ortaklarının itibar, mali güç ve kanunda belirtilen diğer 
şartlar açısından yeterli olmalarını sağlamaya yönelik amacı, 

b) Oransal sınırlara bakılmaksızın bu hisselerin devrinin kanunun 8. Maddesinin 
ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca izne tabi bulunduğu, 

Dikkate alınarak banka yönetimini belirleme imtiyazını kullanarak bankanın karar ve 
işlemlerinde etkin olabilecek kişilerin banka sermayesinin %10'undan daha azına sahip 
olmaları halinde de kurucularda aranan nitelikleri taşıması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alındığında, Etibank A.Ş. ve Medya Holding A.Ş. 
nin yönetim kurullarının sekiz üyesinden dördünü belirleme hakkı olan B Grubu hisse 
senetlerinin Cavit ÇAGLAR'dan Dinç BILGIN'e devri işlemlerinin geriye dönük ve fıktif 
olarak yapılması dolayısıyla söz konusu hisselerin halen Cavit ÇAĞLAR'a ait olduğu. Medya 
İpek Holding A.Ş. 'nin hisselerinden Nergis Grubuna ait olanların Dinç BİLGİN'in sahip 
olduğu şirketlere devri sırasında izin alınmaması sebebiyle bu hisse senetlerinin de bankalar 
kanunu karşısında halen eski sahiplerine ait olduğunun kabul edilmesi gerektiği açıktır. 

Bu çerçevede; 

1-Gerek mülga 3182 Sayılı Kanunun 5. maddesi, gerekse 4389 Sayılı Kanunun 8. 
maddesi hükümlerine göre yukarıda belirtilen hisse devir işlemlerinin pay defterine kaydı 
hükümsüz olduğundan, banka ve anılan şirket pay defterlerinde bu hususa ilişkin olarak 
yapılan kayıtların düzeltilmesinin banka yönetim kurulundan ve banka sermayesine hakim 
Medya ipek Holding A.Ş. 'nin yönetim kurulundan talep edilmesi, 

2-Banka pay defterinin yukarda belirtilen esaslar çerçevesinde düzeltilmesi, banka 
yönetim kurulunun sekiz üyesinin dördünü belirleme yetkisi veren bankanın B Grubu Hisse 
senetlerinin Cavit ÇAĞLAR adına kaydedilmesi sonucunda 4389 Sayılı Kanunun 
7.maddesinin 2. fıkrasının (b) bendinin (bb) alt bedeninde belirtilen niteliği haiz olmayan 
Cavit ÇAĞLAR' in bankanın yönetim ve denetim kurullarını belirleme yetkisine haiz olan söz 
konusu hisse senetlerinin verdiği temettü dışındaki haklarının kullanılması hukuken mümkün 
olmadığından adı geçen kişinin sahip olduğu hisselere ilişkin temettü dışındaki ortaklık 
haklarının tasarruf mevduatı sigorta fonu tarafından kullanılması hususunun gereği için Fon 
ve Banka Yönetimi Kuruluna bildirilmesini, 

3-Yukarıdaki ortaklık yapısı çerçevesinde kullanmak kaydıyla bankanın sermayesini 
15 trilyon liradan 25 trilyon 400 milyar Türk Lirasına çıkarılmasına izin verilmesini, 

4-Söz konusu sermaye artırımı gerçekleştirilinceye kadar, geçecek süre için sermaye 
artırımına ilişkin olarak bloke hesapta tutulan 6 trilyon 50 milyar Türk Lirasının banka 
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ortaklarından bu tutarın sermaye aktarımında kullanıldığına ilişkin taahhüt alınması kaydıyla 
standart rasyoların hesaplanmasında, sermaye benzeri kredi olarak kabul edilmesinin uygun 
görüldüğünün banka yönetim kuruluna bildirilmesini arz ederim. Onaylarınıza arz ederim. " 
ifadelerine yer verilmiştir. 

Ayrıca gene bu yazıya eklenen 14.7.1999 paraf tarihli, Selçuk DEMİRALP imzalı ve 
Hüsamettin ÖZKAN'a arz edildiği anlaşılan "Rapordaki Tespitlere İlişkin Not" başlıklı 
metinde, murakıplar raporundaki Türk Ceza Kanununun 339-350 nci maddeleri hükümlerinde 
yer alan evrakta sahtecilik suçunun ilgililerin müracaatına bağlı olduğuna dair görüşlere itiraz 
olarak '...TCK'nun altıncı babının üçüncü faslında yer alan hükümler çerçevesinde 
sorumlular hakkında takibe geçilmesi için gerekli tespitlerin yapılmasının gerektiği 
düşünülmektedir. Eksik tespit edilmiş hususlar başlığı altında, rapor konusu hisse devirlerinin 
geriye yönelik fıktif işlemlerle gerçekleştirildiği göz önüne alındığında, hisse devrinin fiilen 
Müsteşarlığımıza daha önceki bir tarihte gerçekleştirildiği hususundaki gerçeğe aykırı 
beyanların yer aldığı 4.1.1999 tarih ve 5-2 sayılı banka yazısı ve eki ile Bankanın Interbank 
A.Ş. 'ne muhatap 26.01.1999 tarihli yazı ile ilgili sorumluluğu bulunanların; mülga 3182 
Bankalar Kanununun 79/3. Fıkrası ile 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22/5 nci maddesi 
karşısındaki durumlarının tespiti gerekmektedir. Arz ederim' şeklinde ifadelere yer 
verilmiştir. 

Yazının altına Hüsamettin ÖZKAN, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yazılarak 
olura açılmış, ancak Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hüsamettin ÖZKAN tarafından 
onay verilmeyerek daktilo ile imzasız ve parafsız bir not yazdmlmıştır. Bu notta "B grubu 
hisseleri ile ilgili olarak Nergis Grubu Şirketlerinde konuyu aydınlatıcı ve ayrıntılı inceleme 
yapılması" istenilmiştir. 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hüsamettin ÖZKAN'ın bu notunun altında el 
yazısı ile yazılmış "Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı makamına (Sayın Hüsamettin 
ÖZKAN) sunulan, Etibank A.Ş. nin ve anılan bankanın hakim sermayedarı konumundaki 
şirketin hisselerinin Nergis Grubundan Medya Grubuna devredilmesi ile ilgili olarak 
yapılacak işlemleri konu onay, makamda kalan ve bir fotokopisi temin edilebilen daktilo ile 
yazılmış imzasız ve parafsız yukarıda ki not ile 21.7.1999 tarihinde Saat: 16.00'da Genel 
Müdürlüğe iade edilmiş ve iade tarihi itibariyle konu hakkında Müsteşarlık makamına bilgi 
sunulmuştur. Konuyla ilgili olarak yapılacak işlemler talimatınıza arz olunur." notu 
bulunmaktadır. 

Kambiyo Genel Müdürlüğü'ne ait olduğu anlaşılan bu notun altında Hazine 
Müsteşarının el yazılı notu bulunmaktadır. Bu notta da "Sayın Bakanın şifahi talimatları, 
yukarıdaki not ile, gerek inceleme yapan murakıpların raporlarında zaman yetersizliği 
nedeniyle incelemelerinde eksiklik bulunduğu şeklinde açıklamalar, gerekse kurul 
başkanlığına gönderdikleri 8.7.1999 tarih ve 622 sayılı yazılarındaki hususlar da dikkate 
alınarak gerekli incelemeler yapılmak üzere konunun BYM Kurul Başkanlığı 'na intikal 
ettirilmesi uygun görülmüştür" denilmiştir. 

Ancak söz konusu konunun yeniden incelettirilmesine ilişkin talimatlara karşın, 
konunun yeniden incelettirilip incelettirilmediği, ve nasıl rapora bağlandığı hususları tenin 
edilememiş olup, gerek bu konuda yapılan ikinci incelemeye ilişkin raporun gerekse bu 
konudaki kurum içi yazışmaların soruşturmalarda dikkate alınması gerekmektedir. 
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Diğer yandan, Cavit ÇAĞLAR'a ait hisse devirlerinin iddia edildiği tarihten sonra 
yapılan sermaye artırımında Cavit ÇAĞLAR tarafından sermaye artırım taahhüdüne katıldığı 
ve ödemede bulunulduğu saptanmıştır (Ek:) 

Yukarıda anlatılan belgelerin tetkikinden anlaşılacağı üzere Etibank'ın içinin 
boşaltılması süreci 13.1.1998 tarihinde bankanın Cavit ÇAĞLAR'a satılması ile başlamış 
bulunmaktadır. Aynı kişinin diğer bankası olan Interbank'a 8.1.1999 da 3182 sayılı Bankalar 
Yasasının 64 üncü maddesi gereğince el konularak mülkiyeti Fona intikal etmiştir. 4389 
Sayılı Kanunun 7 ve 8.maddeleri hükümleri çerçevesinde Fona devredilen bir bankada 
doğrudan veya dolaylı olarak %10'dan fazla pay sahibi olan bir kişinin bir başka bankada 
kurucu ortak olarak yer alması veya doğrudan yahut dolaylı olarak başka bir bankada 
%10'dan fazla pay sahibi olması mümkün değildir. Bu çerçevede Cavit Çağlar'ın geriye 
dönük olarak Etibank'taki hisselerini, Dinç Bilgin'e devrettiği, böylece İnterbank'ta yaptığı 
usulsüzlüklerden kaynaklanan devlet alacaklarının Etibank'taki hisselerine el konulması 
yoluyla tahsilini önlemek istediği, böylece sahtecilik suçu işledikleri anlaşılmaktadır. Nitekim 
daha sonra BDDK'nun 2001 yılında düzenledikleri raporlar sonucu Dinç Bilgin ile Cavit 
Çağlar ve arkadaşları hakkında, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet 
Başsavcılığının 2001/868 sayılı 13.7.2001 tarihli iddianamesiyle bu konuda haklarında kamu 
davası açılmıştır. 

Etibank'ın içinin boşaltılmasında ikinci aşama bankanın Cavit ÇAGLAR'dan Dinç 
BİLGİN'e geçmesi ile gerçekleşmiştir. Yukarıya alınan "7.6.1999 tarihli R-l, R-3, Rl sayılı 
murakıp raporunda hisse devirlerinin kesin tarihlerinin belirlenmemesine rağmen geriye 
dönük tarihli ve fiktif olarak yapıldığı, Hazinenin izni gerektiği, TCK'nun 339 ve 350. 
maddeleri gereğince konunun değerlendirilmesi gerektiği" belirtilmiştir. Yasaya aykın olan 
bu durum Başbakan Yardımcısı Hüsamettin ÖZKAN'in önüne getirilmiş, onaya sunulan yazı 
içeriğinde ve eki bilgi notunda belirtildiği gibi alınması gereken tedbirler sıralanarak onayı 
istenmiştir. Ancak Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Hüsamettin ÖZKAN bu tedbirlere 
vekalet ettiği gerekçesiyle onay vermemiştir. 

"B Grubu hisseleri ile ilgili olarak Nergis Grubu şirketlerinde aydınlatıcı ve ayrıntılı 
inceleme yapılması" gibi bir notla olayı geçiştirmiş, ancak yasaya aykınlık ve banka 
soyulması olayı aynen devam etmiştir. 

Sonuç itibariyle; Etibank'taki Cavit ÇAĞLAR'a ait hisselerin geriye dönük fiktif 
olarak yapıldığı rapora bağlanmışken Interbank'a el konulduktan sonra Bankalar Kanunu'nun 
7. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi (bb) alt bendi uyarınca Etibank'taki Cavit ÇAĞLAR'a 
ait hisselere de TMSF'ce el konulması gerekirken el konulmadığı, 

Diğer yandan Hazine Müsteşarlığının 5.11.1999 tarih ve 81322 sayılı yazısı ile Banka 
sermayesinin 15.000 milyar liradan 25.400 milyar liraya çıkarılmasına Bankalar Kanununun 
8. maddesinin 1. fıkrasına göre izin verildiği, ayrıca, Bankanın ortaklık yapısı ile ilgili olarak 
da Cavit ÇAĞLAR'a ait B grubu.hisselerinin tamamının Medya-Sabah Holding'e (4.5.1999 
tarihine kadar Medya İpek Holding) devrine ve Medya Sabah Holding'in Cavit ÇAĞLAR'ın 
sahibi olduğu B grubu hisselerinin Dinç BİLGİN'e ve Nergis Grubu firmalarına ait C grubu 
hisselerinin ise Bilgin Holding'e devrine Bankalar Kanununun 8/2 maddesine göre Bakan 
Onayı ile izin verildiği tespit edilmiştir. 

Böylelikle, Daha sonraki yapılan sermaye artırımlarına izin verilmek suretiyle 
hukuken yok hükmünde olan geriye dönük hisse devirlerinin yasallaştınldığı, 
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İnterbank'a el konulduğu tarih itibariyle bu bankanın hakim ortağı Cavit ÇAĞLAR ve 
Grubuna ait Etibank'taki hisselerin TMSF'ye devredilmemesi sonucunda Etibank'a geç el 
konulmasına kadar geçen sürede Hazine yönetiminin ve ilgili Bakan'ın sorumluluğunun 
doğduğu, 

Etibank'ın hakim ortaklarına ait şirketlerin İMKB'de işlem görmesi ve SPK 
hükümlerine tabi olduğu gözönüne alındığında, halka açık olan bu şirketlerin kamuyu 
aydınlatma zorunlulukları bulunmakta olup, yukarıda konu edilen hisse devirlerinin kamu 
oyuna açıklanmak üzere SPK ve İMKB'ye bildirimde bulunmamaları suç teşkil etmekle 
birlikte; işlemlerin yapıldığı iddia edilen tarihler itibariyle bildirimde bulunulmaması da 
işlemlerin fiktif ve geriye dönük olduğunun kanıtı olarak yorumlanabileceği, 

hususları tespit edilmiştir. 

b) Öneriler 

İnterbank'a el konulmasmdan sonra Etibank'taki Cavit ÇAGLAR'a ait hisselere 
el konulmaması ve daha sonraki sermaye artırımlarma izin verilerek geçmişe dönük 
fiktif hisse devirlerinin kabul edilmesi suretiyle Kamunun zararına yol açılması 
fiillerinden ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri suçu bildirmemeleri nedeniyle, Devlet 
Bakanı Recep ÖN AL hakkında Anayasanm 100 ve İçtüzüğün 107. maddeleri gereğince 
MECLİS SORUŞTURMASI açılması, 

Selçuk DEMİRALP hakkında C. Savcılığına suç duyurusunda bulunulması 
tavsiye edilmektedir. 
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II. Etibank Hakkında Gereken Tedbirlerin Alınmaması 

a) Tespitler 

Bankalar Yeminli Murakıpları tarafından Bankanın 31.12.1999 tarihli mali tabloları 
üzerinden yapılan inceleme sonucu hazırlanan 15.6.2000 tarihli R-4, R-1 sayılı raporun sonuç 
bölümünde; 

"Bankanın 30.9.1999 tarihli Mali Tabloları üzerinden yapılan Mali Bünye incelemesi 
sonucunda Bankalar Yeminli Başmurakıbı... tarafından düzenlenen 31.1.2000 tarihli R- 1, R-
1 sayılı raporun sonuç bölümünde: 

"Bankanın Mali Bünyesine ilişkin rasyoları ve bankacılık faaliyetleri 
değerlendirildiğinde, bankanın mali yapısının olumsuz bir trend içinde olduğu, 

Banka yükümlülüklerinin, varlıklarının toplam değerinin oldukça üzerinde 
gerçekleştiği, 

Diğer taraftan bankanın yönetimini ve denetimini elinde bulunduran banka hakim 
sermayedarı Medya Grubunun banka kaynaklarını bankanın emin bir şekilde çalışmasını 
tehlikeye düşürecek biçimde doğrudan doğruya kendi lehlerinde kullandıkları, 

30.9.1999 tarihi itibariyle banka zararının 97 trilyon 224 milyar Türk Lirası olduğu ve 
banka aktifinin %18,6'sini oluşturduğu ve öz kaynakların 4 katını aştığı ve zararın 
maliyetinin kaynaklarla telafi edildiği, 

Bu nedenle banka hakkında 4491 Sayılı Kanunla değişik 4389 Sayılı Bankalar 
Kanunun 14.maddesinin 3-4. fıkrası hükümlerinin uygulanması gerektiği görüş ve kanaatine 
varılmıştır. " 

Bu kez tarafımızca yapılan bankanın 31.12.1999 tarihli Mali Tabloları ve izleyen 
tarihteki gelişmeler dikkate alınarak yapılan inceleme sonucunda; 

"Bankanın mali bünyesine ilişkin rasyolar ye bankacılık faaliyetleri genel olarak 
değerlendirildiğinde bankanın mali yapısı üzerinde ki zaafıyetin artarak devam ettiği, 

Banka likitide rasyolarının 30.9.1999 tarihi itibariyle kıyaslansa dahi düşüş içinde 
olduğu, 

Banka aktifinde yaşanan donuklaşmaya paralel, yükümlülüklerin, varlıkların 
toplamından oldukça yüksek seviyede gerçekleştiği, 

Banka da oluşan operasyonel zararı gizlemek amacıyla, fıktif gelir yaratma 
politikasının artarak devam ettiği, 

Bankada hali hazırda öz kaynak ihtiyacının giderek arttığı ve mevcut yapı itibariyle 
kısa vadede bu açığın banka hakim sermayedar grubu tarafından giderilmesinin mümkün 
olmadığı, 
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Hisse senedi piyasası gibi spekülatif yanı ağır basan piyasada, özellikle 2000 yılında 
büyük ölçüde banka sermayesine sahip gruba dahil firmaların hisse senetlerine yatırım 
yapıldığı, söz konusu yatırım tutarının 31.3.2000 tarihinde 28.6 trilyon, 8.6.2000 tarihinde 31 
trilyon liraya ulaştığı, 

1999 yılı sonunda 1.157 milyon dolar olan toplam mevduatın K.K.T.C.'de kurulu 
Newyork Off Shore adına toplanan ve banka sermayesine hakim grup tarafından kullanılan 
138.8 milyon dolar Off Shore mevduatın eklenmesi ile mali yapıda bozulmanın daha da artığı, 

Öte yandan bankanın yönetim ve denetimini elinde bulunduran banka hakim 
sermayedarı Medya Grubunun kullandığı kredilerin seyyaliyetini kaybettiği, ayrıca banka 
hakim sermayedarı grubun, banka kaynaklarını bankanın emin bir şekilde çalışmasını 
tehlikeye düşürecek şekilde doğrudan doğruya veya dolayı olarak kendi lehlerine kullandığı, 

31.12.1999 tarihi itibariyle banka zararının 104 trilyon 679 milyar donem, 35 trilyon 
014 milyar Türk Lirası geçmiş yıllar olmak üzere toplam 139 trilyon 663 milyar Türk Lirası 
olduğu ve banka aktifinin %20.5 ini oluşturduğu ve öz kaynakların 4 katını aşarak yabancı 
kaynaklara sirayet ettiği, 

Mevcut yapısı ile bankanın faaliyetlerine devam etmesinin mevduat sahiplerinin 
hakları, mali sistemin güveni ve istikrarı açısından tehlike arz ettiği, 

Yukarıdaki tespitler çerçevesinde banka hakkında 4491 Sayılı Kanunla değişik 4389 
Sayılı Bankalar Kanunun 14. maddesinin 3-4. fıkrası hükümlerinin uygulanması 
gerekmektedir " görüşüne varılmıştır. 

Bu raporlar üzerine, "Devlet Bakanlığı Makamına Not" başlıklı yazıda; Bankalar 
Yeminli Murakıptan tarafından hazırlanan R-4, R-1 sayılı 15.6.2000 tarihli rapor özetlenerek 
neticede şu husus belirtilmiştir. 

"Bankanın faaliyetlerine devam etmesinin mevduat sahiplerinin haklarını ve mali 
sistemin güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle banka hakkında bankalar kanunun 
14.maddesinin 3-4. fıkrası hükümleri tatbikinin gerektiği" anlatılmıştır. 

Buna rağmen, bu yazının altına Hazine Müsteşarı Selçuk DEMİRALP el yazısı ile 
"söz konusu rapor 31.12.1999 tarihli mali durumu irdelediğinden BAYKU Başkanlığı ile 
toplantı yapılarak 30.6.2000 sonuçlarının da dikkate alınmak suretiyle gör-üş oluşturulması 
gerekir. " şeklinde not düştüğü görülmüştür. 

Nihayet, Hazine Müsteşannın yukarıda belirtilen el yazısı notu çerçevesinde 
görevlendirildikleri düşünülen, Yeminli Murakıpların 9.10.2000 tarihli R-8, R-8 sayılı, 
Bankanın 30.6.2000 tarihli Mali Tabloları üzerinden hazırladıkları mali bünye raporunun 
sonuç bölümünde; 

"Raporun, "Önceki inceleme sonuçları" bölümünde açıklandığı üzere, Bankalar 
Yeminli Murakıpları ... tarafından 30.9.1999 tarihi itibariyle yapılan inceleme sonucu 
düzenlenen 30.1.2000 tarihli R-1, R-1 sayılı Mali Bünye Raporunda ve yine Bankalar Yeminli 
Murakıpları ... tarafından 31.12.1999 tarihi itibariyle yapılan inceleme sonucu hazırlanan 
15.6.2000 tarih ve R-4, R-4 sayılı Mali Bünye Raponında banka hakkında 4491 Sayılı 
Kanunla değişik 4389 Sayılı Bankalar Kanunun 14. maddesinin 3-4 bendi hükümlerinin 
uygulanması istenmiştir. 
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Bu dönem zarfında T. C. Hazine Müsteşarlığı ile, gerek düzenlenen raporlar ve 
gerekse banka ile ilgili diğer konular hakkında idari yazışmalar dışında kayda değer 
herhangi bir işlem tesis edilmemiş ve Hazine Müsteşarlığınca sürekli olarak bankaya 
alınması gerekli tedbirler konusunda idari mahiyette mehiller verilmiştir. 

Banka Mali bünyesindeki olumsuzluk artan oranda devam ettiği halde geçen süre 
içinde gerek kamu idaresi tarafından ve gerekse banka yönetimi tarafından ciddi bir 
girişimde bulunulmamış, aksine yeni ortak arayışı adı altında bir kısım banka ve kuruluşlarla 
ilişkiye geçilerek ortak arayışı ve sermaye yapısının güçlendirilmeye çalışıldığı izlenimi 
verilmek istenmiştir En son olarak bankaca tarafımıza Koç Holding Grubunun banka 
hisseleri ile ilgilendiği, konuyla ilgili olarak Arthur Anderson Firmasına banka ederi ile 
çalışma yaptırıldığı beyan edilmiştir. 

Bankanın gerek organizasyon ve yönetimi ve gerekse ölçeği esas alındığında piyasa 
koşullarının üzerinde taviz vermek suretiyle, mevduat niteliğinde fon toplama kapasitesini 
devamlı kullandığı, buna mukabil hakim hissedar Medya Grubunu ve bu grupla iş ilişkisi olan 
diğer grupları kredi, hisse senedi alımı, yurt dışı depo, iş avansı, peşin ödenmiş giderler, 
reklam harcamaları ve benzeri adlarla devamlı fonladığı, tarafımızdan tespit edilmiştir. 

Bankalar Yeminli Murakıplarınca yapılan hesaplamalar sonucunda yalnızca zarar 
tutarı dikkate alındığında( 30.9.1999 tarihinde toplam zarar 97 trilyon 224 milyar Türk 
Lirası, 31.12.1999 tarihi itibariyle toplam zarar 139 trilyon 693 milyar Türk Lirası, 
30.6.2000 tarihi itibariyle toplam zarar 313 trilyon 590 milyar Türk Lirası) bankanın 
koşullarında bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabulüne devam etmenin sektör için 
doğuracağı riskin telafisinin çok güç olacağı açıktır. 

Önceki inceleme sonuçlarında da defaatle söylendiği üzere, bankanın yönetimini ve 
denetimini elinde bulunduran hakim hissedar Medya Grubu, banka kaynaklarını bankanın 
emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek bir biçimde doğrudan veya dolaylı olarak 
kendi lehinde kullanmaya devam etmektedir. 

Bilindiği üzere Ticaret Kanununun 324.madddesine göre; Anonim şirketlerde, şirketin 
mali durumunun bozulması halinde son 4 yıllık bilançodan esas sermayenin yarısının 
karşılıksız kaldığı anlaşılırsa idare heyeti derhal toplanarak durumu umumi heyete bildirmek 
zorundadır. Yine bu kanun hükmüne göre esas sermayenin 2/3 sinin karşılıksız kalması 
halinde umumi heyet bu sermayenin tamamlanmasına veya kalan 1/3 ile iktifaya karar 
vermediği takdirde, şirket fesih edilmiş sayılır. Sadece 31.12.1999 tarihli inceleme dikkate 
alındığında bankanın öz kaynaklarının 4 katını aşan ölçüde zarar ettiği görülmektedir. 
Tarafımızca yapılan incelemeye göre 30.6.2000 tarihi itibariyle, bankanın zararı öz 
kaynaklarının 7 katına ulaşmıştır. 

Sonuç olarak, bankanın mevcut yapısıyla bankacılık işlemleri yapması, mevduat 
kabulüne devam etmesinin ileride telafisi mümkün olmayacak ölçüde zarar doğuracağı için 
uygun olmadığı kanaatine varılmıştır. " 

Şeklindeki görüşleri üzerine Bankaya ancak 27.10.2000 tarihinde Fon tarafından el 
konulmuştur. 

Bankalar Yeminli Murakıplarının iki farklı zamanda hazırladığı mali bünyedeki zaafı 
belirten ve bankanın fona devrini isteyen raporlar da, bu göreve 22.7.1999 tarihinde asaleten 
atanan Recep ÖNAL tarafından değerlendirilmemiştir. Nitekim bu dönem zarfında, 30.9.1999 
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tarihinde toplam zarar 91 trilyon 224 milyar Türk Lirası, 31.12.1999 tarihi itibariyle toplam 
zarar 139 trilyon 693 milyar Türk Lirası iken, 30.6.2000 tarihi itibariyle toplam zarar 313 
trilyon 590 milyar Türk Lirasına ulaşmıştır. 

b) Öneriler 

Bankanın zararının büyüdüğü, kredilerin grup firmalarına aktarıldığı, zararm 
banka aktifinin % 20,5'ini oluşturduğu, bunun mali sistemi tehlikeye soktuğu, bu çerçevede 
bankaya el konulması gerektiği her iki raporda dile getirilmesine karşm, Hazine Müsteşarı 
Selçuk DEMİRALP ve Devlet Bakam Recep ÖN AL'm gereken tedbirleri zamanında 
almayarak kamuya sirayet eden zararm büyümesine yol açma fiilleri TCK'nın 240. 
maddesine girdiği kanaatiyle, 

Hazine Müsteşarı Selçuk DEMİRALP hakkında C. Savcılığına suç duyurusunda 
bulunulması, 

Devlet Bakam Recep Önal hakkında MECLİS SORUŞTURMASI açılması gerektiği 
düşünülmektedir. 
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III. Yaşarbank A.Ş. Hakkında Gereken Tedbirlerin Alınmaması 

a) Tespitler 

Devlet Denetleme Kurulunca düzenlenen 10.1.2003 tarih ve 2003/1 sayılı rapor ve ek 
raporunda özetle; 

"Türkiye Tütüncüler Bankası (Yaşarbank) A.Ş., 07.02.1995 tarihinde malî bünyesinde 
görülen ciddi bozulma nedeniyle 3182 sayılı Bankalar Yasasının 64/1. maddesi kapsamında 
yakın izlemeye alınmıştır. 

Bankalar Yeminli Başmurakıbı tarafından, 31.12.1996 günlü malî tablolar baz 
alınarak düzenlenen 30.05.1997 günlü ve R-l sayılı Raporda; Bankanın 42.902 milyar TL öz 
kaynağa gereksinimi bulunduğu, 3. derece likidite rasyosunun %65,8 gibi düşük bir düzeyde 
oluştuğu, Bankanın 1996 yılı boyunca sürekli açık pozisyonla çalıştığı ve yıl sonundaki açık 
pozisyonunun 140 milyon USD'ye ulaştığı, gelir-gider dengesindeki bozukluğun bir yıl 
öncesine oranla daha da arttığı, bu nedenle Banka hakkında Bankalar Yasasının 64. 
maddesinin 1. fıkrasındaki önlemlerin uygulanmasına devam edilmesi gerektiği 
belirtilmektedir. 

Aynı Başmurakıp tarafından düzenlenen 01.12.1997 günlü mütalâada; 3. derecede 
likidite rasyosunun %53,6 gibi kritik bir düzeyde bulunduğu, birikmiş zararının 95,9 trilyon 
TL'ye ulaştığı, Kasım 1997 itibariyle açık pozisyonunun 330-340 milyon USD'ye, sermaye 
artırımı konusunda Banka sahiplerinin duyarsız kaldığı, bu nedenle banka malî bünyesinin 
sorunlarının giderek büyüdüğü ve öz kaynak gereksiniminin 100 trilyon TL düzeyine eriştiği, 
bu konuda önemli bir gelişme sağlanamaması ve gerekli görülmesi durumunda Banka 
hakkında 3182 sayılı Bankalar Yasasının 64/2. maddesi hükümlerinin uygulanabileceği ifade 
edilmiştir. 

Bankaya TMSF'ce 50 trilyon TL mevduat yapılması konusunda Hazine Müsteşarlığı 
ile TMSF arasında çıkan uyuşmazlıkla ilgili olarak Devlet Bakanı Güneş TANER'in Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonuna gönderdiği 05.03.1998 günlü. 589 sayılı yazıda; bankacılık 
sisteminin istikrarı için Fon kaynaklarının kullanımına ilişkin kararlarda yetki ve 
sorumluluğun, Bankalar Yasasının 64. maddesinin 1. fıkrasına göre Devlet Bakanlığına ait 
olduğu belirtilmiştir (Ek:2). 

Bankalar Yeminli Murakıbı tarafından hazırlanan 12.05.1998 günlü, M-l/28 sayılı 
mütalâada; 31.12.1997 itibariyle toplam zarar tutarının kredilere ayrılacak karşılıklar hariç 
124 trilyon TL, 1998 Mayıs ayı itibariyle açık pozisyonun 580-595 milyon USD olduğu, 
31.03.1998 itibariyle 150 trilyon TL olan birikmiş zararın bilançonun % 45'ine ulaştığı, 
Hazîne Müsteşarlığı ve TCMB'ce mevduat munzam karşılığı ve disponibilite istisnası gibi 
önlemler alındığı halde, Banka ortaklarınca hiçbir olumlu girişimde bulunulmadığı 
belirtilerek Bankalar Yasasının 64/2. maddesi hükümlerinin uygulanması gerektiği görüşüne 
yer verilmiştir (Ek:3). 

Bankalar yeminli murakıpları tarafından 31.12.1997 günlü malî tablolar baz alınarak 
düzenlenen 03.07.1998 günlü, R-3 sayılı Raporda; 

Bankanın 136.501 milyar TL nakit sermayeye gereksinimi bulunduğu, bu 
tutarın 31.03.1998 itibariyle yaklaşık olarak 150 trilyon TL'ye ulaştığı, 
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24.06.1998 itibariyle açık pozisyon tutarının dövize endeksli krediler hariç 
yaklaşık 608 milyon USD olduğu, 

1997 yılı dönem zararının 95.693 milyar TL, toplam zararın 134.957 milyar 
TL olarak gerçekleştiği, 

belirtilmekte ve 3182 sayılı Bankalar Yasasının 64. maddesi 2. fıkrası hükümlerinin 
uygulanmasının gerekli görüldüğü ifade edilmektedir (Ek:4). 

Bankalar yeminli murakıbı tarafından hazırlanan 05.11.1998 günlü, M-2/49 sayılı 
mütalâada; Bankanın likidite sorununun devam ettiği, açık pozisyonunun çok kritik bîr düzeye 
ulaştığı, sermaye artırımına ilişkin olumlu gelişme olmadığı, yaklaşık 180 trilyon TL kaynak 
açığının bulunduğu, Banka ortaklarının bu öz kaynak açığını gideremeyecekleri bulgularına 
yer verilmiş ve Banka hakkında 64. maddenin 2. fıkrasının uygulanmasının önerildiği 
03.07.1998 günlü, R-3 sayılı Raporda alınması gerekli görülen önlemlere eklenecek herhangi 
bir hususun bulunmadığı belirtilmiştir (Ek:5). 

Bankalar yeminli murakıpları tarafından düzenlenen 08.01.1999 günlü, R-l, R-l sayılı 
Raporda; toplam 218.715 milyar TL tutarında nakit sermaye gereksinimi bulunduğu, 
Bankanın açık pozisyonu 809.104.000 USD olarak gerçekleştiği, Bankaca zararı gizlemek 
amacıyla gerçeğe uygun düşmeyen muhasebeleştirme işlemleri yapıldığı, Bankanın, Bankalar 
Yasasının 65. maddesi kapsamında TMSF'ye devredilmediği takdirde ileride giderilmesi 
olanaksız sorunlarla karşılaşacağı belirtilmiştir (Ek.6). 

Bankalar Yeminli Murakıbı tarafından hazırlanan 09.06.1999 günlü, M-2/31 sayılı 
mütalâada; 

Banlcanın sermaye yeterliliği standart rasyosunun negatif %72,6 olarak 
hesaplandığı, 247.232 milyar TL tutarında nakit sermaye gereksinimi bulunduğu, 

Bankanın 1.derece likidite rasyosunun %27, 3. derece likidite rasyosunun 
%29,5 olarak gerçekleştiği, dolayısıyla Bankanın likidite açısından oldukça kritik bir 
noktada bulunduğu, 

1998 yılı sonu itibariyle birikmiş zararın 253.997 milyar TL'ye ulaştığı ve 
Bankanın Bankalar Yasasının 64/2. maddesi kapsamı uyarınca TMSF'ye devredilmesi 
gerektiği, 

saptamalarına yer verilmiştir (Ek: 7). 

Bankanın TMSF'ye devri 4389 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra da her 
fırsatta önerilmiştir. Bankalar yeminli murakıpları tarafından düzenlenen 19.07.1999 günlü, 
R-8, R-2 sayılı Malî Bünye İzleme Raporunda; sermaye yeterliliği standart rasyosunun 
negatif %92,2 olduğu ve toplam 343.015 milyar TL tutarında nakit sermaye gereksiniminin 
bulunduğu, 3. derece likidite rasyosunun %20,1 olarak gerçekleştiği, Bankanın açık pozisyon 
oranının 807 milyon USD'ye yükseldiği, Banka birikmiş zararının yaklaşık 400 trilyon TL 
olarak gerçekleştiği, 4389 sayılı Bankalar Yasasının 14/3. maddesinde sayılan önlemlerin 
uygulanmasının bu aşamadan sonra hiçbir olumlu etki yaratmayacağı dolayısıyla Bankanın 
aynı Yasanın 14/5. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir (Ek:8). 

Bankalar yeminli murakıpları tarafından, 30.06.1999 günlü mali tablolar esas 
alınarak düzenlenen 03.09.1999 günlü, R-14, R-5 sayılı Raporda; sermaye yeterliliği standart 

314 



rasyosunun negatif %93 olarak hesaplandığı, toplam 415.628 milyar TL tutarında nakit 
sermaye gereksiniminin bulunduğu, masraf-zarar kalemlerinin toplamının öz kaynakların 10 
katına ulaştığı, 3. derece likidite rasyosunun %16 olarak gerçekleştiği, Bankanın açık 
pozisyonunun 867 milyon USD'ye yükseldiği, 31.07.1999 günlü malî tabloları üzerinden 
yapılan incelemede birikmiş zararın yaklaşık 435 trilyon TL olarak gerçekleştiği, 4389 sayılı 
Bankalar Yasasının 14/3. maddesinde sayılan önlemlerin uygulanmasının bu aşamadan sonra 
hiçbir olumlu etki yaratmayacağı, Bankanın aynı Yasanın 14/5. maddesi kapsamında 
değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir (Ek:9). 

Bankalar yeminli murakıpları tarafından hazırlanan 01.11.1999 günlü, M-9/57 sayılı 
mütalâada; 

-Eylül 1999 itibariyle Bankanın yaklaşık 500 trilyon TL olan birikmiş zararının 
aktifinin %60'ına ulaştığı. 

-Olası bir mevduat çekilişinin yaratacağı likidite sıkışıklığında Bankanın 
kullanılabilir olanaklarının 30 trilyon TL düzeyinde olduğu, 

-ivedilikle alınması gerekli olan önlemlerin geciktirilmesi durumunda 
kamunun katlanmak durumunda kalacağı maliyetin artacağı, 

saptamalarına yer verilmiştir (Ek: 10). 

Bankalar Yeminli Murakıbı tarafından, 30.09.1999 günlü malî tablolar baz alınarak 
düzenlenen 13.12.1999 günlü, R-6 sayılı Raporda; sermaye yeterliliği standart rasyosunun 
negatif %95,4 olarak hesaplandığı, toplam 508.244 milyar TL imarında nakit sermaye 
gereksinimi bulunduğu, 3. derece likidite rasyosunun %17,4 olarak gerçekleştiği, Bankanın 
açık pozisyonunun l milyar USD'ye yükseldiği belirtilerek 03.09.1999 günlü raporda yer alan 
özet ve değerlendirmeler aynen tekrarlanıp 4389 sayılı Yasanın 14/5. maddesinin 
uygulanması gerektiği ifade edilmiştir (Ek: 11)." hususlarına yer verilmiştir. 

Komisyonumuz tespitlerine göre, Banka'nın 31.3.1999, 30.6.1999 ve 30.6.1999 tarihli 
mali tabloları esas alınarak hazırlanan Murakıp raporlarında Banka ortaklan (Yaşar Grubu)'na 
Banka kaynaklan kullanılmak suretiyle Tütün Offshore ve Ekspres Trade Bank(Yaşar 
GmBH) üzerinden fiduciary mahiyetinde kredi kullandınldığı tespitleri yapılmış olmasına 
rağmen Banka'ya el konulurken Bankalar Kanunu'nun 14/4. maddesinin işletilmemiştir. 

Gerek 3182 sayılı Yasanın yürürlüğü döneminde, gerek 4389 sayılı Yasanın geçici 1. 
maddesinin yürürlükte olduğu dönemde bankalann rehabilitasyonuna, tasfiyesine ve Fona 
devrine ilişkin yetkilerin kullanılması ilgili Bakana aittir. Bakanın yetkisi 64. ve 14. 
maddelerde belirtilenlerle de sınırlı değildir; her iki Yasanın diğer kurallanyla başka önemli 
yetki ve görevler de verilmiştir. Bu bakımdan özellikle izleme aşamasındaki bankalara ilişkin 
tüm gelişmelerin Bakanın bilgisine sunulmakta olduğunun ve önlemlerin Bakanın uygun 
görmesiyle uygulamaya konulduğunun kabulü gerekir. Bu olgu Bakanın sorumluluğunun 
yasal dayanağını oluşturmaktadır. 

Yine sözü edilen DDK raporunda; 

"Yaşarbank hakkında ilk kez 3182 sayılı Yasasının 64. maddesinin 2. fıkrasının 
uygulanmasının istendiği 01.12.1997 gününden, ilgili Devlet Bakanının önerisi ve Bakanlar 
Kurulunun uygun bulması üzerine Bankanın TMSF'ye devredildiği 21.12.1999 gününe kadar 
Hazineden sorumlu Devlet Bakanlığı görevini, Güneş TANER (02.07.1997-08.12.1998) 
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Hikmet ULUĞBAY (21.01.1999-22.07.1999) ve Recep ÖNAL (22.07.1999-13.03.2001) 
üstlenmişlerdir. 

Malî bünyesinde görülen ciddi bozulma nedeniyle 07.02.1995'de yakın izlemeye alınan 
Bankanın, her üç Bakan zamanında hazırlanan çok sayıda mütalâa ve raporda TMSF'ye devri 
önerilmiştir. 01.12.1997, 12.05.1998, 05.11.1998, 09.06.1999, 01.11.1999günlü mütalâaların 
ve 03.07.1998, 08.01.1999, 19.07.1999, 03.09.1999, 13.12.1999 günlü raporların tümünde, 
Bankanın gittikçe bozulan malî yapısına ilişkin bulgulara değinildikten sonra, iki yasa 
döneminde de tek çare olarak Bankanın TMSF'ye devri önerilmiş, ancak bu yetki, her üç 
Bakan tarafından da kullanılmamıştır. 4389 sayılı Yasayı değiştiren 4491 sayılı Yasa ile 
yetkinin devredildiği Bakanlar Kurulu, Yasasının yayımından iki gün sonra 21.12.1999'da 
Bankanın Fona devrine karar vermiştir. Bu gecikme sonucu, Bankanın ilk kez Fona devrinin 
önerildiği 01.12.1997 günlü mütalâada 95,9 trilyon TL olarak belirlenen zarar, Bankanın 
Fona devredildiği tarih itibariyle 6 kattan fazla artarak 609,4 trilyon TL'ye ulaşmıştır. 

23.12.1994 günlü malî tablolar baz alınarak düzenlenen malî bünye raporu uyarınca, 
3182 sayılı Bankalar Yasasının 64/1. maddesi kapsamına alınan Yaşarbank A.Ş. hakkında, 
malî bünyesinin düzeltilmesi için birtakım önlemler alınmaya çalışılmıştır. Bankanın öz 
kaynak açığının ortadan kaldırılması için ortaklarca sermayenin artırılması en önemli önlem 
olarak sürekli gündemde tutulmuştur. 01.12.1997 günlü mütalâada Bankanın öz kaynak 
gereksinimi 100 trilyon TL olarak belirlenmiş, bunun 50 trilyon TL tutarındaki bölümünün 
sermaye artırımı ile karşılanacağı Banka tarafından ifade edilmiştir. Ancak, Banka zararı 
henüz 100 trilyon TL'nin altındayken ve Banka ortaklarınca sermaye artırımı yolu ile kaynak 
sağlanamayacağı belli olmuşken, her denetim raporu sonrasında Bankaya yeniden sermaye 
artırımına ilişkin talimat verilmiş ancak ortaklar sermaye artırımını gerçekleştirememiştir. 

Ayrıca, sorunlu kredilerin tasfiye edilmesi, bu kredilere reeskont uygulanmaması, açık 
pozisyon tutarının makul düzeylere çekilmesi, risk yoğunlaşmasının önüne geçilmesi, fiktif 
kayıt ve işlemlerle gelir yaratılmasına son verilmesi gibi önlemlerin hiçbiri Banka 
yönetimince alınmamış olmasına karşın Bankanın Fona devrine karar verilmemiştir. 

Öte yandan, 4389 sayılı Bankalar Yasasının 23.06.1999 gününde yürürlüğe girmiş 
olmasına karşılık, Yaşarbank A.Ş. 'nin yaklaşık 6 ay sonra TMSF'ye devredilmesi, bankalarla 
ilgili önlemler alınmasına Yasanın Anayasa Mahkemesince iptali olasılığının engel olduğu 
biçimindeki gerekçeyi geçersiz kılmaktadır. " hususlarına yer verilmiştir. 

b) Öneriler 

Söz konusu DDK raporunda da belirtildiği üzere, Bankalar Yasası uyarınca, 
bankalar yeminli murakıpları tarafından yapılan saptama ve önerileri dikkate almamak ve 
Bankalar Yasasının açık hükümlerini uygulamamak suretiyle mevduatların Banka sahipleri 
tarafından istismarına ve dolayısıyla Banka zararının ve Hazinenin yüklendiği maliyetin 
artmasına neden olan ve bu bağlamda Türk Ceza Yasasmm 240. maddesinin yaptırıma 
bağladığı memuriyet görevinin kötüye kullanılması olarak değerlendirilmesi gereken eylem, 
Hazineden sorumlu Devlet Bakanları Güneş TANER, Hikmet ULUĞBAY ve Recep 
ÖNAL'ın görevi sırasında ve bankacılık sektörünün düzenlenip denetlenmesine ilişkin 
Bakanlık göreviyle ilgili olarak işlenmiş olduğu, 

Ayrıca, Komisyonumuzun tespitlerine göre, Banka'nın hakim ortaklarınca 
Banka'nın kayanaklarmı bankayı zarara uğratacak şekilde kullandığı bu nedenle Banka'nın 
Fona devrinde Bankalar Kanunu'nun 14/4. maddesinin uygulanmamasına ve Yaşar 
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Grubu'nun lehine TMSF'nin aleyhine oluşturulan işlemler nedeniyle Hazine Müsteşarlığı ile 
Hazine'den sorumlu Devlet Bakam Recep ÖNAL'ın TCK 240. maddesi kapsammda 
sorumluluğu bulunduğu kanaatiyle, 

Devlet Bakanları Güneş TANER, Hikmet ULUĞBAY ve Recep ÖNAL hakkında 
MECLİS SORUŞTURMASI açılması gerektiği düşünülmektedir. 

Hazineden sorumlu Devlet Bakanı Güneş TANER'in fiilleri 23.4.1999 tarihinden evvel 
işlendiğinden 4616 sayılı Şartlı Salıvermeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun ve Bu 
Kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin 4758 sayılı Kanuna göre "Erteleme" kapsammda 
değerlendirilmesi mümkün olmakla birlikte, delillerin toplanıp suçun işlendiğinin anlaşılması 
halinde doğan kamu alacaklarının tahsili açısından ve bu suçlarm zamanaşımı süresi içinde yeniden 
başka bir suç işlenmesi durumunda ertelenen soruşturma ve davaların yenilenmesi gerektiğinden, 
delillerin toplanabilmesi için MECLİS SORUŞTURMASI açılması gerektiği düşünülmektedir. 
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IV. Eskişehir Bankası T.A.Ş. Hakkında Gereken Tedbirlerin Alınmaması 

a) Tespitler 

Devlet Denetleme Kurulunca düzenlenen 10.1.2003 tarih ve 2003/1 sayılı rapor ve ek 
raporunda özetle; 

"Eskişehir Bankası T.A.Ş. 'nin malî bünyesi 1994 yılında krizden etkilenmiş ve 
15.08.1995 günlü, 35768 sayılı Devlet Bakanlığı Makamı Onayı ile 3182 sayılı Bankalar 
Yasasının 64/1. maddesi kapsamında izlemeye alınmıştır. Bankanın malî bünyesinin sağlıklı 
bir yapıya kavuşmadığının belirlenmesi üzerine 14.7.1998 günlü, 45589 sayılı Devlet 
Bakanlığı Makamı Onayı ile malî bünyenin iyileştirilmesine yönelik önlemlerin uygulanması 
istenmiştir. (Ek.l). 

Bankalar Yeminli Başmurakıbı tarafından hazırlanan 14.12.1998 günlü mütalâada; 
hakim sermayedar Zeytinoğlu Grubunun risklerinin, diğer bankalarla karşılıklı işlemlerinin 
tehlikeli boyutlara ulaştığı, artırılması gereken öz kaynak tutarının 64.235 milyar TL olduğu 
belirtilerek, bu tutar 31.12.1998'e kadar sermaye olarak getirilmezse Banka hakkında 3182 
sayılı Bankalar Yasasının 64. maddesinin 2. fıkrasının uygulanması gerekeceği belirtilmiştir 
(Ek:2). 

Devlet Bakanlığı Makamının 15.01.1999 günlü Onayı ile Bankanın mevduat munzam 
karşılıkları ile disponibiliteye ilişkin tutarlar ivedi likidite gereksiniminde kullanılmak üzere 
serbest bırakılmış ve Bankaya iade edilmiştir (Ek:3). 

Bankalar yeminli murakıpları tarafından hazırlanan 29.01.1999 günlü mütalâada; 

a- Esbank A.Ş.de tutulan depoların 30.751 milyar TL'lik kısmının back to back 
yöntemiyle Zeytinoğlu Grubuna kullandırıldığı, 

b- Bankanın sermayesinin 35.200 milyar TL artırılarak 45 trilyon TL'ye 
çıkarılmasının, artışın, nakit girişi sağlamaması ve zararın ciddi boyutlara ulaşması 
nedeniyle Bankaya büyük bir katkı sağlamadığı, 

c- Bankanın birikmiş zararının 129.645 milyar TL olarak gerçekleştiği, 

saptamalarına yer verilmiştir (Ek:4). 

Bankalar yeminli murakıpları tarafından hazırlanan 11.02.1999 günlü mütalâada; 

a- Toplam mevduat tutarının Ocak 1999'da 416.069 milyar TL'den 401.402 milyar 
TL 'ye düştüğü ve Bankanın kaynak maliyetinin arttığı, 

b- Bankanın çeşitli piyasalardaki borçlanmalarında artış oluştuğu, 

c- Bankanın kullanılabilir likit varlıklarının azaldığı, 

d- Zeytinoğlu Grubunun toplam nakdi riskinin 122.321 milyar TL'ye ulaştığı, 

e- Bankanın 31.01.1999 gün itibariyle zararının 144.866 milyar TL olduğu, 
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belirtilmiştir (Ek:5). 

Yine aynı murakıplar tarafından hazırlanan 26.03.1999 günlü raporda; 

a- Banka zararının öz kaynaklan aşarak yabancı kaynaklara sirayet ettiği, sermaye 
yeterliliği standart rasyosunun duru bilanço rakamları üzerinden negatif %25.98, öz kaynak 
açığının ise 124.332 milyar TL olarak hesaplandığı, 

b- Banka aktifinin donuklaşmasının bir sonucu olarak 3. derece likidite rasyosunun 
%61,7 olarak gerçekleştiği, 

c- Açık pozisyon tutarının Bankayı yüksek miktarda kur riskine maruz bıraktığı, 

açıklanarak Banka hakkında Bankalar Yasasının 64/2. maddesinin uygulanmasının 
gerekli olduğu belirtilmiştir (Ek:6). 

Bankalar yeminli murakıpları tarafından hazırlanan 21.04.1999 günlü mütalâada; 
yukarıdaki belirlemelere ilişkin son veriler aktarılmış, 31.03.1999 itibariyle zararın 164.808 
milyar TL olduğu ve malî bünyedeki aksaklığın arttığı saptamasına yer verilerek Banka 
hakkında 64. maddenin 2 numaralı fıkrasının uygulanması önerilmiştir (Ek: 7). 

Bankalar Yeminli Başmurakıbı tarafından hazırlanan 02.07.1999 günlü mütalâada; 
önceki mütalâalarda belirtilen hususlardan söz edilerek Banka hakkında 4389 sayılı Bankalar 
Yasasının 14. maddesinin 3 ve 5 numaralı fıkralarının uygulanması gerektiği belirtilmiştir 
(Ek:8). 

Bankalar yeminli murakıpları tarafından hazırlanan 12.08.1999 günlü, M-10/26, M-
15/48 sayılı mütalâada özetle; Banka öz kaynak açığının 272.257 milyar TL'ye, grup 
firmalarının toplam riskinin 172.268 milyar TL'ye ulaştığı, birikmiş zararın 30.06.1999 günü 
itibariyle 247.897 milyar TL olduğu, daha önceki rapor \>e mütalâalarda önerilen önlemlerin 
alınmaması nedeniyle kamunun üstlenmek zorunda kaldığı zararın her geçen gün arttığı 
saptamasına yer verilerek, Banka hakkında 4389 sayılı Bankalar Yasasının 14. maddesinin 3 
ve 5 numaralı fıkralarının uygulanması gerektiğine işaret edilmiştir (Ek:9). 

Yine aynı murakıplar tarafından hazırlanan 27.09.1999 günlü mütalâada; Bankanın 
öz kaynak açığının 340.439 milyar TL, sermaye yeterliliği standart rasyosunun negatif %75,6, 
grup riskinin 175.837 milyar TL, birikmiş zararın 316.387 milyar TL olduğu, grup 
firmalarına %100 karşılık ayrılması durumunda bu tutarın 404.306 milyar TL'ye yükseleceği 
açıklanmıştır (Ek; 10). 

Bankalar Yeminli Başmurakıbı tarafından hazırlanan 19.10.1999 günlü mütalâada; 
Bankanın öz kaynak açığının 338.473 milyar TL, grup riskinin 187.603 milyar TL, birikmiş 
zararın 309.685 milyar TL olduğu, grup firmalarına %100 karşılık ayrılması durumunda bu 
tutarın 403.486 milyar TL'ye yükseleceği ifade edilmiştir (Ekil). 

Aynı Murakıbın 18.11.1999 günlü mütalâasında; Bankanın öz kaynak açığının 
358.277 milyar TL, grup riskinin 189.131 milyar TL, birikmiş zararın 328.570 milyar TL 
olduğu, grup firmalarının risklerine %100 karşılık ayrılması durumunda bu tutarın 423.135 
milyar TL'ye yükseleceği belirtilmiştir (Ek: 12). 

Yine Aynı Murakıbın 20.12.1999 günlü mütalâasında; Bankanın öz kaynak açığının 
397.026 milyar TL, grup riskinin 205.897 milyar TL, birikmiş zararın 361.202 milyar TL 
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olduğu, grup risklerine %100 karşılık ayrılması durumunda bu tutarın 464.150 milyar TL'ye 
ulaşacağı bulgularına yer verilmiştir (Ek: 13). 

01.09.1999 günlü "Türk Bankacılık Sistemi, Sorunlu Bankalar ve Alınması Gerekli 
Tedbirler Hakkında Not" ta; Banka sermayesine hakim Zeytinoğlu Grubu firmalarının Banka 
kaynaklarına giderek artan ölçüde başvurması ve söz konusu firmalardan herhangi bir 
tahsilat sağlanamamasının Banka aktifındeki donuklaşmayı artırdığı, hakim Grubun riskinin 
31.05.1999 itibariyle 160.748 milyar TL'ye. birikmiş zarar tutarının 224.404 milyar TL'ye 
ulaştığı, Bankanın gelir-gider dengesinin sağlanabilmesi için bundan sonra doğacak munzam 
karşılık ve disponibilite yükümlülüklerinin Temmuz 1999 tarihine kadar ertelendiği, ancak 
erteleme süresi dolduğundan Banka munzam karşılık ve disponibilite yükümlülükleri 
nedeniyle cezai faize maruz kaldığı, Banka hakkında 4389 sayılı Bankalar Yasasının 14/4. 
maddesinin uygulanmasının yerinde olacağı ifade edilmiştir (Ek: 14)." hususlarına yer 
verilmiştir. 

Gerek 3182 sayılı Yasanın yürürlüğü döneminde, gerek 4389 sayılı Yasanın geçici 1. 
maddesinin yürürlükte olduğu dönemde bankaların rehabilitasyonuna, tasfiyesine ve Fona devrine 
ilişkin yetkilerin kullanılması ilgili Bakana aittir. Bakarım yetkisi 64. ve 14. maddelerde 
belirtilenlerle de sınırlı değildir; her iki Yasanın diğer kurallarıyla başka önemli yetki ve görevler 
de verilmiştir. Bu bakımdan özelikle izleme aşamasındaki bankalara ilişkin tüm gelişmelerin 
Bakanın bilgisine sunulmakta olduğunun ve önlemlerin Bakarım uygun görmesiyle uygulamaya 
konulduğunun kabulü gerekir. Bu olgu Bakarım sorumluluğunun yasal dayanağım oluşturmaktadır. 

Yine sözü edilen raporda; 

"Eskişehir Bankası TA.Ş.nin 15.08.1995'den itibaren 3182 sayılı Yasanın 64/1. maddesi 
uyarınca izlemeye alınmasına karşın malî bünyesinde güçlenme sağlanamamış; aktif kalitesinin 
bozukluğu, öz kaynak ve likidite yetersizliği, açık pozisyon uygulaması, Grup şirketlerine aktarılan 
Banka kaynaklarıyla zararının sürekli artma eğilimi içine girmesi gibi nedenlerle yönetim ve 
denetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devri önerilmiştir. Bu bağlamda, 14.12.1998, 
21.04.1999 günlü mütalâalarda ve 26.03.1999 günlü raporda Banka hakkında 3182 sayılı Yasanın 
64. maddesinin 2. fıkrasının uygulanması gerektiği belirtilmiş; 4389 sayılı Yasanın yürürlüğe 
girmesinden sonra düzenlenen 02.07.1999 ve 12.08.1999 günlü mütalâalarda 14. maddenin 3 ve 
5., 01.09.1999 günlü "Türk Bankacılık Sistemi, Sorunlu Bankalar ve Alınması Gerekli Tedbirler 
Hakkında Not "ta da 14. maddenin 4. fıkrasının uygulanmasının uygun olacağı ifade edilmiştir. 

3182 sayılı Yasanın 64. ve 4389 sayılı Yasanın 14. maddesindeki yetkinin kullanılması 
Hazineden sorumlu Devlet bakanlarına ait olmasına göre her iki yasa döneminde ilgili Devlet 
Bakanı konumunda bulunan Hikmet ULUĞBAY (21.01.1999 - 22.07.1999) ve 4389 sayılı Yasa 
döneminde görevde bulunan ilgili Devlet Bakanı Recep ÖNAL'ın anılan raporlardaki önerilerden, 
bu öneriler hakkında karar verecek makam olarak bilgilendirildikleri kuşkusuzdur. 

Malî yapısındaki zaafiyet yüzünden rehabilitasyonuna olanak bulunmaması nedeniyle 1998 
yılı sonlarından başlayarak ısrarla önerilmesine karşın her iki Bakan Eskişehir Bankası T.A.Ş. 
yönetim ve denetiminin TMSF'ye devri yetkisini kullanmamışlar, 4491 sayılı Yasa ile yetkinin 
devredildiği Bakanlar Kurulu, Yasanın yayımından iki gün sonra 21.12.1999'da Bankanın Fona 
devıine karar veımiştir. 

Her iki Bakanın bu çekimser tutumları sonucu 31.01.1998'de 144.866 milyar TL olan 
Banka zararı 4389 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra da sürekli artış göstermiş, 
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30.06.1999'da 247.897 milyar TL'ye, devir tarihi olan 21.12.1999'da 590.760 milyar TL'ye 
yükselmiştir. 

Öte yandan, 4389 sayılı Yasa 23.06.1999 gününde yürürlüğe girmiş, Eskişehir Bankası 
T.A.Ş. yaklaşık altı ay sonra 21.12.1999'da TMSF'ye devredilmiştir. Bu durum, bankalarla ilgili 
önlemlerin ivedilikle alınmamasına, 3182 sayılı Yasanın kimi maddelerinin Anayasa 
Mahkemesince iptali sonucu oluşan mevzuat boşluğunun neden olduğu yolundaki bir gerekçenin 
de geçerli olmadığını göstermektedir." tespitlerinde bulunulmuştur. 

b) Öneri 

Söz konusu DDK raporunda da belirtildiği üzere, Türk Ceza Yasasının 240. 
maddesinde yaparıma bağlanan memuriyet görevinin kötüye kullanılması olarak 
değerlendirilmesi gereken eylem, Hazineden sorumlu Devlet bakanları Hikmet ULUĞBAY 
ve Recep ÖNAL'ın görevleri sırasında ve bankacılık sektörünün düzenlenip denetlenmesine 
ilişkin Bakanlık göreviyle ilgili olarak işlendiği kanaatiyle, 

Devlet Bakanları Hikmet ULUĞBAY üe Recep ÖNAL hakkında MECLİS 
SORUŞTURMASI açılması gerektiği düşünülmektedir. 
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V. Sümerbank Hakkında Gereken Tedbirlerin Alınmaması 

a) Tespitler 

Devlet Denetleme Kurulunca düzenlenen 10.1.2003 tarih ve 2003/1 sayılı rapor ve ek 
raporunda özetle; 

"Sümerbank A.Ş., 14.06.1995 günlü, 95/42 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı 
ile hisselerinin blok satışı yoluyla özelleştirmeye konu edilmiş ve açık artırma yoluyla yapılan 
ihale sonucunda yarısı peşin 103.460.000 USD bedelle Ipeks iplik Teks. Sanayi A.Ş., Amasya 
Tekstil Sanayi A.Ş. ve Akmaya Sanayi A.Ş.nin oluşturduğu konsorsiyuma satılmıştır (Ek: l). 

Banka, özelleştirildiği tarih itibariyle oldukça sağlıklı bir aktif ile Garipoğlu Grubuna 
devredilmiştir. Devir tarihi olan 27.10.1995 itibariyle aktif toplamı 5.361 milyar TL, ödenmiş 
sermayesi 1.600 milyar TL ve dönem kârı 418 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 

Banka mali bünyesine ilişkin, 30.09.1997 günlü bilanço ve kâr-zarar tablosu esas 
alınarak Bankalar Yeminli Murakıbı tarafından düzenlenen 09.01.1998 günlü, M-l/2 sayılı 
mütalâada özetle; Bankanın 1997 yılında hızlı büyüdüğü, Devlet iç Borçlanma Senetlerine 
önemli ölçüde plasman yapıldığı, kredi portföyü içinde Gariboğlu Grubu ve Tunca Grubu 
kredilerinin seyyaliyet kazanmasının Banka açısından önemli bir duruma geldiği, 274 milyon 
USD'ye ulaşan açık pozisyonunun Bankayı önemli bir kur riskiyle karşı karşıya bıraktığı 
bulgularına yer verilmiştir (Ek:2). 

Aynı Murakıp tarafından 31.12.1997 günlü mali tablolar esas alınarak düzenlenen 
06.08.1998 günlü, R-8 sayılı Mali Bünye Raporunda Bankanın; 1997yılı sonu itibariyle 12 
trilyon TL (50 milyon USD) öz kaynak açığının bulunduğu, 3. derece likidite rasyosunun % 74 
düzeyine gerilediği, 314 milyon USD tutarında yüksek kur riski ile karşı karşıya olduğu 
saptamalarına yer verildikten sonra, asgari 50 milyon USD karşılığı TL nakit sermaye 
artışının yapılması, Factobank ile yapılan işlemlerin tasfiye edilmesi önerilerinde 
bulunulmuştur (Ek:3). 

Hazine Müsteşarlığınca ilgili Devlet Bakanlığına yazılan 20.10.1998 günlü, 70144 
sayılı yazıda, anılan raporda yer alan bulgular sıralandıktan sonra, mali bünyesi zayıflayan 
Bankanın 3182 sayılı Bankalar Yasasının 64. maddesi kapsamına alınarak gerekli önlemlerin 
alınması istenilmiş, istem, ilgili Devlet Bakanı tarafından onaylanmıştır (Ek:4). 

Bankanın 64. madde kapsamına alınmasından birkaç gün sonra tasfiyesi gündeme 
gelmiş, Bakanlık Makamının 25.10.1998 günlü, 71592 sayılı Olurunda özetle; Banka 
hakkında, mali bünyesindeki zayıflama nedeniyle 3182 sayılı Bankalar Yasasının 12. ve 68. 
maddelerinin uygulanmasının gerektiği ancak bu durumun bankacılık sistemine olan güveni 
sarsacağı belirtilmiş, yaşanan yoğun mevduat çekilişlerine destek sağlanması amacıyla 
Banka Yönetim Kuruluna bir Hazine temsilcisi atanması ve Bankanın mevduat munzam 
karşılığı ve disponibilite yükümlülüklerinin sıfıra düşürülmesi ve mevcut tutarların Bankaya 
geri verilmesi kararlaştırılmıştır (Ek:5). 

Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün, Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu 
Başkanlığına gönderdiği 30.04.1999 günlü, 482 sayılı yazıda özetle; değişik zamanlarda 
yapılan uyanlara karşın, Bankanın kaynaklarını hakim hissedar gruba dahil firmalara 
aktarmayı sürdürdüğüne değinilerek, Bankalar Yasasının 64. maddesi kapsamında verilen 
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talimatlara uyulmamasının, Bankalar Yasasının 64. ve 62. maddesi açısından 
değerlendirilmesi istenmiştir (Ek:6). 

Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün yazısına bankalar yeminli başmurakıbı 
tarafından verilen 22.06.1999 günlü, B-24/28 sayılı yanıtta; 62. maddenin Anayasa 
Mahkemesi kararı ile iptal edilmesi nedeniyle uygulama olanağının kalmadığı. 64. maddeye 
aykırılıkta en etkin önlemin Bakanlık Makamına tanınan yetki kapsamında Bankadaki 
yöneticilerin görevlerinden alınması olduğu belirtilmiştir (Ek: 7). 

Bankalar yeminli murakıpları tarafından düzenlenen 05.05.1999 günlü, R-l, R-l saydı 
Raporda; 31.12.1998 itibariyle Bankanın mali yapısı özetlendikten sonra, Bankanın kısa 
vadede taahhütlerini karşılayabilecek bir yapıya sahip olmadığı. Banka gereksinimini 
karşılayacak boyutta sermaye artırımına gidilmesinin olanaklı olmadığı, Garipoğlu Grubuna 
doğrudan veya paravan firmalar aracılığıyla kredi kullandırımına devam edildiği ve bu 
kredilerden gerçek anlamda bir tahsilat sağlanmadığı belirtilmiş ve Banka hakkında 3182 
sayılı Bankalar Yasasının 64/2. maddesinin uygulanması istenmiştir (Ek:8). 

Bankadan çeşitli önlemlerin alındığına ilişkin 02.06.1999 günlü bir yazı alınmıştır. Bu 
yazı hakkında bankalar yeminli murakıplarıma düzenlenen 22.06. 1999 günlü, B-23/27, B-
17/49 sayılı değerlendirme yazısında alınacağı belirtilen önlemlerin Banka mali bünyesinin 
iyileştirilmesini sağlayacak nitelikte olmadığı, ciddiyetten uzak olduğu görüşüne yer 
verilmiştir (Ek:9). " hususlarına yer verilmiştir. 

Gerek 3182 sayılı Yasanın yürürlüğü döneminde, gerek 4389 sayılı Yasanın geçici 1. 
maddesinin yürürlükte olduğu dönemde bankaların rehabilitasyonuna, tasfiyesine ve Fona devrine 
ilişkin yetkilerin kullanılması ilgili Bakana aittir. Bakanın yetkisi 64. ve 14. maddelerde 
belirtilenlerle de sınırlı değildir; her iki Yasanın diğer kurallarıyla başka önemli yetki ve görevler 
de verilmiştir. Bu bakımdan özelikle izleme aşamasındaki bankalara ilişkin tüm gelişmelerin 
Bakanın bilgisine sunulmakta olduğunun ve önlemlerin Bakanın uygun görmesiyle uygulamaya 
konulduğunun kabulü gerekir. Bu olgu Bakanın sorumluluğunun yasal dayanağını oluşturmaktadır. 

Yine sözü edilen raporda; 

"Sümerbank özelleştirildiği 27.10.1995'de sağlıklı bir yapıyla Garipoğlu Grubuna 
devredilmiştir. Hâkim hissedara kullandırılan kredilerin 1997 yılından itibaren donuklaşmaya 
başlamasına koşut olarak Banka malî gücünü kaybetmiş ve 20.10.1998'de 3182 sayılı Yasanın 64. 
maddesi kapsamına alınmıştır. Bu tarihten daha 5 gün sonra Bankanın bankacılık yapma ve 
mevduat kabul etme izninin kaldırılması ve tasfiyesi gündeme gelmiştir (Ek: 5). 

Bankanın 64. madde kapsamında izlemeye alındığı dönemde de Grup şirketlerine 
doğrudan ve dolaylı kredi kullandırılmaya devam olunmuş, bu durumu saptayan bankalar yeminli 
murakıpları 02.12.1998 günlü, B-59/63 sayılı yazılarıyla, Hayyam GARIPOGLU'nun Banka 
Yönetim Kurulundaki görevinden uzaklaştırılmasını önermişlerdir (Ek: 10). 

Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu 
Başkanlığına yolladığı 30.04.1999 günlü yazıdan, 1999 yılında da Banka kaynaklarının Gruba 
dahil firmalara aktarılmasına devam olunduğu anlaşılmaktadır (Ek: 6). 

31.12.1998 günlü Bilanço, Kâr-Zarar Cetveli, Konsolide Mizan üzerinden yapılan 
inceleme sonucu düzenlenen 05.05.1999 günlü, R-l, R-l sayılı Malî Bünye Raporunda; Bankanın 
malî yapısına ilişkin tüm olumsuzluklara değinilmiş, bu arada Garipoğlu Gurubu riskleri 
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toplamının 53.653 milyar TL'ye, Banka zararının 55.100 milyar TL'ye ulaştığı, net kâr marjının 
negatif %20,8 olduğu belirtilmiş ve Banka hakkında 3182 sayılı Yasanın 64. maddesinin 2. 
fıkrasının uygulanması istenmiştir. 

Rapor içeriği hakkında dönemin Hazineden sorumlu Devlet Bakanına bilgi sunulmuş, 3182 
sayılı Yasanın 64/2. (4389 sayılı Yasa 14/4.) maddesinin uygulanmasının istendiği bildirilmiştir 
(Ek: 11/5). Sorunlu bankalar hakkındaki gelişmelerin dönemin ilgili Devlet Bakanlarının bilgisine 
sunulduğu, bir örneği 29.11.1998 gününde Bakan tarafından Başbakana iletilen "Türk Bankacılık 
Sisteminin Mevcut Sorunları ve Alınabilecek Tedbirlere ilişkin Olarak Başbakanlık Makamına 
Sunulan Not" (Ek: 12), "Türk Bankacılık Sistemi, Sorunlu Bankalar ve Alınması Gerekli Tedbirler 
Hakkında Not" (Ek: 13) gibi belgeler içeriğinden anlaşılmaktadır." hususlarına yer verilmiştir. 

b) Öneriler 

4389 sayılı Yasarım geçici 1. maddesi BDDK'nın faaliyete başlayacağı tarihe kadar 
bankaların Fona devredilmesi yetkisini ilgili Bakana vermiştir. Recep ÖNAL ivedilikle 
kullanılması gereken bu yetkiyi kullanmamış, 4491 sayılı Yasa ile yetkinin devredildiği Bakanlar 
Kurulu tarafından, Yasanın yayınımdan iki gün sonra 21.12.1999'da Bankanm Fona devrine karar 
verilmiştir. 

Özellikle 64. madde kapsamında bulunan bankaları sürekli izlemesi görevi gereği olan ve 
kendisine sunulduğu anlaşılan rapor ve bilgilerle, hâkim hissedarın Banka kaynaklarını istismar 
etmesi sonucu Bankanm her geçen gün zararının arttığını bildiğinden kuşku bulunmayan Devlet 
Bakanı Recep ÖNAL 05.05.1999 günlü raporla önerilmesine karşın, 25.10.1998'de tasfiyesi 
gündeme gelen Bankanm Fona devrine karar vermekten çekinmiş, bu tutumu sonucu 31.12.1998 
itibariyle 55.100 milyar TL olan zarar, Bankanm, Bakanlar Kurulu Kararıyla Fona devredildiği 
21.12.1999'da 647.194 milyar TL'ye ulaşmıştır. 

Türk Ceza Yasasının 240. maddesinin yaptırıma bağladığı memuriyet görevinin 
kötüye kullanılması olarak değerlendirilmesi gereken eylem, Hazineden sorumlu Devlet 
Bakam Recep ÖNAL'ın görevi sırasında ve bankacılık sektörünün düzenlenip 
denetlenmesine ilişkin Bakanlık göreviyle ilgili olarak işlendiği kanaatiyle, 

Devlet Bakam Recep ÖNAL hakkında MECLİS SORUŞTURMASI açılması 
gerektiği düşünülmektedir. 
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VI. Egebank Hakkında Gereken Tedbirlerin Alınmaması 

a) Tespitler 

Bankaya Geç El Konulması 

Devlet Denetleme Kurulunca düzenlenen 10.1.2003 tarih ve 2003/1 sayılı rapor ve ek 
raporunda özetle; 

"Mali bünyesindeki olumsuzluklar nedeniyle Banka ve Kambiyo Genel 
Müdürlüğünün önerisi ve Bakanlık Makamının Onayı ile 20.06.1994'te 3182 sayılı 
Bankalar Yasasının 64/1. maddesi kapsamında yakın izlemeye alınan Egebank A.Ş.nin 
hisseleri 1998 yılında el değiştirmiş. Demirel Grubu Bankanın hakim sermayedarı 
konumuna gelmiştir. 

1994 yılından 1998 yılına kadar geçen dört yıllık sürede Egebank A.Ş. hakkında 
bankalar yeminli murakıplarınca saptanan olumsuzluklar ve çözüm önerileri genelde 
aynı olmuş, ancak uyarılar ve alınması istenen önlemlerin uygulanması için. Hazine 
Müsteşarlığı 'nın Bankaya verdiği talimatlar sonuç vermemiştir. 

Banka Yönetiminin, Hazine Müsteşarlığının talimatlarına uymaması karşısında 
3182 sayılı Yasanın 64/1. maddesi kapsamında önerilen önlemlerin uygulanması ve 
gelişmelerin yakından izlenmesi için Bakan oluru ile Yönetim Kurulunda, 14.04.1999 
gününde bir Hazine temsilcisi görevlendirilmiştir. 

Bankalar yeminli murakıplarının 25.05.1999 günlü raporlarında, Banka 
yöneticilerinin Bankalar Yasasına aykırı uygulamaları ve dolayısıyla Bankanın 
güvenilir bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürmeleri nedeniyle imza yetkilerinin 
kaldırılması gerektiği görüşüne ulaşılmış, ancak rapor gecikmeli olarak 4.10.1999 
gününde Hazine Müsteşarlığına intikal ettirilmiştir. 

Yine bankalar yeminli murakıplarının 23.06.1999 günlü, R-4,4,5 sayılı 
raporlarında; 20.06.1994'den itibaren 3182 sayılı Bankalar Yasasının 64/1'imaddesi 
kapsamında yakın izlemeye alınan Banka hakkında, bu madde kapsamında, öngörülen 
önlemler ile malî bünyesindeki sorunların giderilmesi yönünde bir gelişme sağlanamadığı ve 
zararın yabancı kaynaklara sirayet etmesinin önüne geçilemediği belirtilerek, aynı Yasanın 
64/2. (4389 sayılı Bankalar Yasasının 14/5. maddesi) maddesi kapsamında Bankanın 
bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırılması gerektiği sonucuna 
ulaşıldığı ifade edilmiştir. 

Söz konusu Rapor, 01.07.1999 günlü, 1516 sayılı yazı ekinde bilgi ve gereği için "konunun 
aciliyetV'nden de söz edilerek Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanlığından, Banka ve 
Kambiyo Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. 

Hazine Müsteşarlığınca, Egebank A.Ş. hakkında 4389 sayılı Yasanın 
14/5.maddesinin uygulanmasının önerildiğine de dikkat çekilerek Rapor hakkında 
01.07.1999 itibariyle ilgili Devlet Bakanına bilgi verilmiştir. 

Ayrıca Hazine Müsteşarlığının, 01.09.1999 günlü "Türk Bankacılık Sistemi. Sorunlu 
Bankalar ve Alınması Gerekli Tedbirler Hakkında Not" başlıklı yazısı ile; 23.06.1999 günlü 
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bankalar yeminli murakıpları raporuna ve diğer raporlara atıfta bulunularak, Egebank A.Ş.nin 
4389 sayılı Yasanın 14/4. maddesi kapsamında Fona devir edilmesine ilişkin yetkinin daha 
fazla zaman kaybına neden olmadan, bir an önce kullanılmasının kaçınılmaz hale geldiği 
Bakanlık Makamına bildirilmiştir. 

Yine Hazine Müsteşarlığının 26.10.1999 günlü, 78053 sayılı "Devlet Bakanlığı 
Makamına" başlığını taşıyan yazısı ile; 01.09.1999 günlü Bilgi Notuna atıfta bulunularak, 
Bankalar hakkında 4389 sayılı Yasanın amir hükümleri çerçevesinde, alınması önerilen önlemler 
ile ilgili yetki konusu gündeme getirilmiş, bu yazışmalar ve bilgilendirilmeler üzerine, ilgili Devlet 
Bakanı Recep ÖNAL Hazine Müsteşarlığının 26.10.1999 günlü yazısının devamına, "...Hazine 
Teşkilat Kanunu 'nun Hazine yönetimine gerekli ve yeterli görev ve yetki çerçevesini sağladığı 
düşünülmektedir... 

Bu çerçevede yine de yetkilendirilmeye gerek görülüyorsa; ...Mevzuatın idareye tanıdığı 
her önlemin alınması..." şeklinde not düşmüştür. " Hususlarına yer verilmiştir. 

Gerek 3182 sayılı Yasanın yürürlüğü döneminde, gerek 4389 sayılı Yasanın geçici 1. 
maddesinin yürürlükte olduğu dönemde bankaların rehabilitasyonuna, tasfiyesine ve Fona devrine 
ilişkin yetkilerin kullanılması ilgili Bakana aittir. Bakanın yetkisi 64. ve 14. maddelerde 
belirtilenlerle de sınırlı değildir; her iki Yasanın diğer kurallanyla başka önemli yetki ve görevler 
de verilmiştir. Bu bakımdan özelikle izleme aşamasındaki bankalara ilişkin tüm gelişmelerin 
Bakanın bilgisine sunulmakta olduğunun ve önlemlerin Bakanın uygun görmesiyle uygulamaya 
konulduğunun kabulü gerekir. Bu olgu Bakanın sorumluluğunun yasal dayanağını oluşturmaktadır. 

Yine söz konusu DDK raporunda; 

"Egebank A.Ş.nin Bayraktar Grubu tarafından yönetildiği 1994-1998 tarihleri arasında 
likidite sorunu yaşadığı ve mali bünyesinin ciddi bir şekilde zayıflamakta olduğu, bankalar yeminli 
murakıpları raporları ile belirlenmiş ve bu raporlar yetkili makamlara ulaştırılmıştır. 

31.12.1998 günlü malî tablolar esas alınarak bankalar yeminli murakıplarınca düzenlenen 
23.06.1999 günlü raporda, 

a Demirel Grubunca Banka alımında banka kaynaklarının kullanılması. 

• Bayraktar Grubu firmalarına ait kredilerin, Demirel Grubu firmaları tarafından 
üstlenilmesi, 

a Paravan şirketler kurularak kaynak sağlanması. 

• Banka kaynaklarından değişik firmaların kredi faizlerinin kapatılması. 

• Back to back yöntemi ile firmaların kredilendirilmesi. 

• Bankanın ödenmiş s&mayesinin artırılması aşamasında kullanılan paraların 
Banka kaynağından karşılanması, 

• Bankanın tasarruf sahiplerinden sağladığı fonları getirişi olmayan ve israf 
ölçüsüne varacak tutarlarda onanm-dekorasyon ve reklam harcamalarında 
kullanması, 
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• Bankanın uyguladığı yüksek faiz politikası sonucu, Merkez Bankası İnterbank 
piyasasındaki limitlerini tamamen kullanması, özel bankalarda kredi 
limitlerinin bulunmaması nedeniyle, yüksek maliyetli yabancı kaynaklar ile likidite 
ihtiyacının karşılanması yolunun seçilmesi nedeniyle Banka malî bünyesindeki 
zaafiyetin daha da artması, 

konuları işlenmektedir. 

Aynı raporda; 

Hakim hissedar konumundaki Demire! Grubuna doğrudan veya dolaylı olarak yeni kredi 
kullandırılmaması ve mevcut risklerinin tahsil edilmesi 

Likidite konusundaki zaafiyetin giderilmesi, 

-Krediportföyünde önemli bir paya sahip olan sorunlu kredilerin tasfiye edilmesi, 

Yabancı kaynakların duran değerlere yatırılmaması. 

Fiduciary nitelikli işlemlere son verilmesi, 

doğrultusunda uyanlara yer verilmiştir. 

Banka yönetiminin talimatlara uymaması nedeniyle Yönetim Kuruluna 14.04.1999'da bir 
Hazine temsilcisi atanmış, bankalar yeminli murakıplarmca düzenlenen 25.05.1999 günlü, R-2,2,2 
sayılı raporda da; Bankalar Yasasına aykırı uygulamalarıyla Bankanın güvenilir bir şekilde 
çalışmasını tehlikeye düşüren Banka yöneticilerinin imza yetkilerinin kaldırılmasının istenmesi 
suretiyle Bankanın malî bünyesindeki zaafiyetin ileri derecede olduğuna işaret edilmiştir. 

Tüm bu gelişmeler, Egebank A.Ş.nin zaman geçirilmeksizin, bankacılık işlemleri yapma ve 
mevduat toplama izninin kaldırılması ya da Fona devredilmesine ilişkin yetkinin kullanılmasını 
kaçınılmaz hale getirmiştir. 

Bakanlık Makamına sunulduğu belirtilen 23.06.1999 günlü raporda Bankanın malî 
bünyesine ilişkin bilgilere ayrıntılı biçimde yer verildikten sonra "...aktifteki donuklaşmanın malî 
bünye üzerinde yarattığı tahribatın Bankalar Kanunu'nün 64/1 maddesi kapsamında öngörülen 
tedbirlerle giderilemeyeceği kanaatine ulaşılmış ve Banka hakkında aynı Kanun'un 64/2 (4389 
sayılı yeni Bankalar Kanunu'nün 14/5 maddesi) maddesinin uygulanması gerektiği sonucuna 
varılmıştır" denilmektedir. " hususlarına değinilmiştir. 

Gökalp BAŞTÜRK Hakkında Düzenlenen Raporun Geciktirilmesi 

4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Kanununa muhalefet, zimmet, 
dolandmcılık suçlanndan Egebank Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Murat Demirel ve 
arkadaşları hakkında Ankara DGM Savcılığınca yürütülen soruşturma sırasında; 

Egebank A.Ş'nin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devrini müteakip Bankalar 
Yeminli Murakıpları tarafından 28.12.1999 tarihinde Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, 
Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanlığına hitaben yazılmış bir rapor hazırladıkları 
belirlenmiş, bu raporda; 
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"Yonna Financing Inc. ve Dina Imkor And Export Ltd. ve iktisat Bankası A.Ş. 
nezdinde hesaplarına ihtiyati tedbir konulması hususunda bankanın hukuk birimlerince 
harekete geçilmiştir. Gökalp BAŞTÜRK ekibimizce görüşlerine başvurulmak üzere çağrılmış 
olup, söz konusu şahsın daha önceki yazımızda da belirtildiği üzere yurtdışına çıkış yasağı 
konulması ve Organize Suçlar Müdürlüğünce alıkonularak sorgusunun yapılması gerektiği 
düşünülmektedir. " şeklinde ifadelere rastlanmıştır. 

Bu raporun 28.12.1999 tarihinde 2996 sayılı iç yazışmayla Banka ve Kambiyo 
Genel Müdürlüğüne gönderilmesine rağmen, 6 aya yakın bekletildikten sonra, 12 
Haziran 2000 tarihinde o zaman ki Hazine Müsteşarı Selçuk DEMİRALP imzası ile 
Emniyet Genel Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına intikal 
ettirildiği anlaşılmış, bunun üzerine bu raporun geciktirilmesine sebep olanlar hakkında 
DGM savcılığınca re'sen soruşturmaya geçildiği belirlenmiştir. 

Ceza Kovuşturulmasınm 6 aya yakın müddetle geciktirilmiş olduğunun 
görülmesi üzerine Savcılıkça yapılan yazışmalar sonucunda, söz konusu raporun 
Yeminli Murakıplar Kurulu Başkanlığınca 28.12.1999 tarihinde Hazine Müsteşarlığı 
Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğüne intikal ettirildiği, anılan Genel Müdürlüğün de 
Bankanm mülkiyeti Tasarruf Mevduatı Fonuna intikal ettirildiğinden, gerekli işlemlerin 
yapılması için 29.12.1999 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna gönderdiği tespit 
edilmiştir. 

Her ne kadar Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu Başkanı Zekeriya 
TEMİZEL'in 17 Kasım 2000 tarihli yazısında; 

* "30.12.1999 tarihinde Gökalp BAŞTÜRK ve temsilcisi olduğu Yonna ve Dina isimli 
şirketlerin İktisat Bankası ve Sümerbank nezdinde bulunan hesaplarıyla, iktisat Yatırım 
Menkul Değerler A.Ş. ve Ege Yatırım Menkul Değerler A. Ş nezdinde hesaplarında bulunan 
hisse senetleri üzerinde her türlü muhafaza tedbirlerinin alınması için mahkemeden tedbir 
kararı istendiğini ve aynı tarihte mahkemeden alınan tedbir kararı sonucu Yonna şirketinin 
İktisat Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki 180.000.000 adet Medya Holding Hisse Senedi ile 
Sümerbank A Ş Gayrettepe Şube nezdindeki 5.060.746 dolarlık hesabıyla Sümerbank A.Ş 
Gayrettepe Şube nezdindeki 34.548.000 TL. tutarındaki hesabı, Dina Şirketinin Ege Yatırım 
Menkul Değerler A.Ş nezdindeki 1.175.240.000 Medya Holding Senedi ile Sümerbank A.Ş. 
Gayrettepe Şube nezdindeki 234 164.000 TL. hesabı ile Gökalp BAŞTÜRK' ün A.Ş. 
Gayrettepe Şubesi nezdindeki 14.443.250 dolarlık hesabı üzerine ihtiyati tedbir konulduğunu, 
İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesinde gerekli alacak davalarının açıldığını" bildirmiş ise 
de; 

Ceza kovuşturulması yönünden Gökalp BAŞTÜRK hakkında yapılacak 
işlemlerin 6 aya yakın geciktirildiği görülmüştür. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Engin AKÇAKOCA' nın.28 
Mart 2001 tarihli yazısında ise: "4491 Sayılı Kanunla değişik 4389 Sayılı Bankalar Kanunun 
24. maddesinin 1. fıkrası çerçevesinde yapılan suç duyurularının 4389 Sayılı Kanunun geçici 
1. maddesinin uyarınca ilgili bakan tarafından yapılması nedeniyle Bankalar Yeminli 
Murakıplarının düzenlediği raporlar dolayısıyla TMSF tarafından Cumhuriyet Savcılıklarına 
suç duyurusunda bulunulmamaktadır " bilgisine yer verilmiştir. 

4389 Sayılı Kanunun geçici 1. maddesinin (c) bendinde, "Kurumun faaliyete başladığı 
tarihe kadar bu kanunda kuruma veya kurula verilen yeni görev ve yetkiler ilgisine göre, 
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Mülga 3182 sayılı Bankalar Kanunda belirtilen Bakanlar Kurulu, Bakan, Hazine 
Müsteşarlığı ile Bankalar Yeminli Murakıpları ve Yardımcıları, Merkez Bankası ve Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmaya devam olunur. 3182 Sayılı Bankalar 
Kanununda yer almayan ve bu kanunda getirilen düzenlemelerle ilgili yetkiler kurumun 
faaliyete başlayacağı tarihe kadar ilgili bakan tarafından kullanılır. " denilmektedir. 

Egebank A.Ş. Yöneticilerinin İmza Yetkilerinin Kaldırılmasının Geciktirilmesi 

a) Tespitler 

Bankalar Yeminli Murakıplarının düzenlediği 25.5.1999 tarih R-2, 2, 2 sayılı raporun 
sorumlular bölümünde; 

"3182 sayılı Bankalar Kanununun 38, 41, 44, 52, 56 ve TCK'nun 508-510 
maddelerine aykırı uygulamalar dolayısıyla hakkında kanunun 62/1. maddesinin uygulanması 
gereken sorumlular aşağıda verilmiştir. 

Raporun bundan önceki bölümlerinde açıklandığı üzere Bankalar Kanunun 38. 
maddesi ile TCK. nun 508-510 maddelerine aykırı uygulamaların, Bayraktar Grubunca 
kullanılan kredilerin Demirel Grubu firmaları tarafından üstlenilmesi ve payların satış 
bedelinin ödenmesi ile ilgili olarak düzenlenen bonolar için bankaca aval verilmesi ile 
birlikte ortaya çıktığı görülmektedir. Borç nakilleri ve aval verilmesi ile birlikte ortaya çıkan 
TCK. ve Bankalar Kanununa aykırı uygulamalara neden olan işlemlerin sorumluları ise 
banka yönetim kurulu başkanı Yahya Murat DEMİREL, Eski Yönetim Kumlu Üyesi Aydoğan 
SEMİZER, Banka Eski Genel Müdürü ve Eski Yönetim Kurulu Başkan Vekili M. Sami 
ERDEM, Banka Eski Genel Müdür Yardımcısı Turan ÖZEL, 

Borç nakilleri ile üstlenilen kredilerle aval kredisi sonucunda yasal olarak bankadan 
kredi kullanması mümkün olmayan Şevket DEMİREL Holding A.Ş. ile Üniversal Yatırım 
Holding A.Ş. ne kredi kullandırılmıştır. Söz konusu aykırı uygulamaların sorumluları ise 
banka Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Murat DEMİREL, eski Yönetim Kurulu Üyesi Aydoğan 
SEMİZER, Banka eski Genel Müdürü M. Sami ERDEM, Banka eski Genel Müdür Yardımcısı 
Turan ÖZEL, 

Ayrıca Banka yönetim kurulu tarafından 9.12.1998 ve 131/7 sayılı karar ile Denpa 
Uluslararası Dış Ticaret şirketine tahsis olunan kredi için Şevket DEMİREL Holding A.Ş. nin 
içinde bulunduğu muhtelif firmaların genel kredi sözleşmelerinde kefaletinin alınması şartı 
aranmıştır. Bilindiği üzere Şevket DEMİREL Holding A.Ş., Yahya Murat DEMİREL' in adı 
geçen grup firmasına %68.50 oranında ortak olması nedeniyle kredi kullandırılmaması 
gereken bir firmadır. Buna rağmen banka yönetim kurulu tarafından adı geçen firmanın 
kefaletinin alınması yoluna gidilmiş, bu uygulama ile de 3182 sayılı Bankalar Kanunun 41/2-
a ile TCK.nun 508, 510. maddelerine aykırılık oluşmuştur. Bu uygulamaların sorumluları ise 
Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Murat DEMİREL, Yönetim Kurulu Üyeleri P. Jale OKTAY, 
Ali Süha PAYA, RaifZİHNALİ, Genel Müdür Vekili Ertunç YALÇIN'dır. 

Daha önceki sayfalarda açıklanan uygulamaları gerçekleştiren banka yetkilileri, 
yetkisiz şekilde kredi kullandınmı yoluna gitmişler, bu uygulamalar ile Bankalar kanunun 44 
ve TCK. 'nun 508, 510. maddelerine aykırılık meydana gelmiştir. Söz konusu uygulamaların 
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sorumluları ise Yahya Murat DEMİREL, Aydoğan SEMİZER, M. Sami ERDEM, Turan 
ÖZEL ,dir. 

Gerek borç nakil sözleşmeleri ile kredilerin üstlenilmesi, gerekse aval verilmesinin 
banka kayıtlarına intikal ettirilmesi, bankalar kanunun 52 ve TCK'nun 508-510 maddelerine 
aykırılık oluşturmuştur. Bu aykırılığın sorumluları Yahya Murat DEMİREL, Aydoğan 
SEMİZER, M. Sami ERDEM, Turan ÖZEL 'dir. 

Yukarıda Bankalar Kanununun ilgili maddeleri ve TCK'nun 508-510. maddelerine 
aykırı uygulamaların bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek nitelik arz 
ettiği düşünülmektedir. Bu itibarla söz konusu yasaya aykırı uygulamaların sorumlusu olan 
şahısların, bankaları sorumluluk altına sokmasına neden olacak işlemleri imza etme 
yetkilerinin kaldırılması gerektiği, 

Sonuç olarak; 

Bankalar Kanununun 38, 41, 44, 52 ve 56. maddelerine aykırılığı tespit edilen 
uygulamalar dolayısıyla bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdüğü tespit 
edilen ve yukarıda isimleri bildirilen kişilerin Bankalar Kanununun 62. maddesine istinaden 
imza yetkilerinin kaldırılması gerektiği kanaatine varılmıştır. " denilmektedir. 

Bu raporun düzenlenme tarihi 25.5.1999 olduğu halde, Bankalar Yeminli 
Murakıpları Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuz KAYHAN tarafmdan ancak 04.10.1999 
tarihinde 2185 sayılı iç yazışmayla Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğüne gönderildiği, 
bu Genel Müdürlük tarafmdan 5.10.1999'da teslim alınmasına karşm 6.1.2000 tarihine 
kadar işlemsiz bekletildiği, ancak bu tarihte söz konusu rapor özetlenmek suretiyle ilgili 
Devlet Bakanının onayma sunulduğu, Devlet Bakanı Recep ÖNAL tarafmdan 6.1.2000 
tarihinde yani Egebank A.Ş.nin 22.12.1999 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 
devredilmesinden sonra raporun onaylandığı görülmektedir. Yani yedi aydan fazla 
murakıp raporunun gereği yerine getirilmeyerek zararm artmasına neden olunduğu 
gibi, banka Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredildikten sonra bu kişilerin imza 
yetkilerinin kaldırılmasının pratik bir faydası kalmamıştır. Bu zaman zarfında ilgili 
bankanın yetkinlerinin imza yetkileri devam ettiğinden, bankanm içinin boşaltılmasına 
devam olunmuştur. 

4389 sayılı Bankalar Kanununun 9/5-b maddesi gereğince, 'yapılan denetlemeler 
sonucunda, bu kanun veya ilgili diğer mevzuat hükümlerini ihlal ettikleri ve bankanm 
emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri tespit edilen banka mensuplarmm, 
haklarında kanuni kovuşturma istenmesini müteakip Kurulun talebi üzerine geçici 
olarak imza yetkilerinin kaldırılması zorunludur...'denilmektedir. 

b) Öneriler 

Bankaya geç el konulması ile ilgili olarak; 

Söz konusu DDK raporunda da belirtildiği üzere, 4389 sayılı Yasanın geçici 1. maddesi 
bankaların Fona devredilmesi yetkisini ilgili Bakana vermiştir. Recep ÖNAL ivedilikle 
kullanılması gereken bu yetkiyi kullanmamış, 4491 sayılı Yasa ile yetkinin devredildiği Bakanlar 
Kurulu, Yasanın yayımından iki gün sonra 21.12.1999'da Bankanm Fona devrine karar vermiştir. 
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Görevi gereği 64. madde kapsamında bulanan Egebank A.Ş.'yi sürekli izleyen ve sunulan 
raporlarla, sahibinin kaynaklarını istismar etmesi sonucu Bankanın her geçen gün zararının arttığını 
bildiğinden kuşku bulunmayan Devlet Bakara Recep ÖNAL, 23.06.1999 günlü raporla 
önerilmesine karşın, Bankanın Fona devrine karar vermekten çekinmiş, bu tutumunun sonucu 
31.12.1998 itibariyle 117.458 milyar TL olan zarar Bankanın Bakanlar Kurulu Kararıyla Fona 
devredildiği 21.12.1999'da 647.194 milyar TL'ye ulaşmıştır. 

Türk Ceza Yasasının 240. maddesinin yaptırıma bağladığı memuriyet görevinin 
kötüye kullanılması olarak değerlendirilmesi gereken eylem, Hazineden sorumlu Devlet 
Bakanı Recep ÖNAL'm görevi sırasmda ve bankacılık sektörünün düzenlenip 
denetlenmesine ilişkin Bakanlık göreviyle ilgili olarak işlendiğinden Anayasamızın 100, 
TBMM İç Tüzüğünün 107 ve Türk Ceza Yasasının 235. maddelerinin birlikte 
değerlendirilerek MECLİS SORUŞTURMASI açılması tavsiye edilmektedir. 

Gökalp Baştürk hakkında suç duyurusunda bulunulmaması ile ilgili olarak; 

28.12.1999 tarihinde görevli Bakan Recep ÖNAL'dır. Ancak, murakıpların 
yazılarında belirttikleri suçun tarifi Türk Ceza Kanununda öngörülen suç tiplerine ve 4422 
sayılı Kanundaki suç tiplerine uymaktadır. Yukarıda belirtilen sırf 'Bakan'ın suç duyurusunda 
bulunma yükümlülüğü sadece Bankalar Kanununda öngörülen suçlar açısındandır. Diğer 
kanunlardaki suçlar açısından ise, ilgili 'Bakan' ile birlikte, herhangi bir şekilde suçun 
işlendiğine muttali olan kamu görevlileri de TCK'nun 235 inci maddesi gereğince, yetkili 
makama suç duyurusunda bulunmak zorundadırlar. Bu durumda yukarıda anlatılan olayda, 
banka 22.12.1999 da fona devredilmesi nedeniyle, bu suça 29.12.1999 tarihinde muttali olan 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun o tarihteki yöneticileri Gazi ERÇEL, Süreyya Yüksel 
SERDENGEÇTİ, Aydın ESEN ve Erdal ASLAN'la ile birlikte dönemin ilgili Devlet Bakanı 
Recep ÖNAL'ın TCK'nun 235'inci maddesi anlamında cezai sorumluluğu bulunmakta olup; 

a) ilgili memurlar hakkında C. Savcılığına suç duyurusunda bulunulması, 

b) sorumlu Bakan Recep ÖNAL hakkında MECLİS SORUŞTURMASI açılması 
gerektiği 

düşünülmektedir. 

Banka yöneticilerinin imza yetkilerinin kaldırılmaması ile ilgili olarak; 

Yukarıdaki imza yetkilerinin kaldırılmasını isteyen raporu düzenleyen görevliler, aynı 
inceleme sonucunda 27.4.1999 tarih ve R-l, 1, 1 sayılı Bankalar Kanunu raporu ve 25.5.1999 
tarihli R-3, 3, 3 sayılı Türk Ceza Kanunu raporu düzenlemişler, bu raporlar üzerine dönemin 
ilgili Bakanı Hikmet ULUĞBAY tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 22.6.1999 
tarihli yazıyla suç duyurusunda bulunularak kanunda bahsedilen kanuni kovuşturma istenmiş 
ve başlatılmış, bu durumda 25.5.1999 tarihli R-2,2,2 sayılı raporda istenen geçici olarak imza 
yetkilerinin kaldırılmasının kararlaştırılması zorunlu hale gelmiştir. Buna rağmen, bu tür 
işlem ve kararlarda bir saatin bile önemi varken, 4 aydan fazla bir süre söz konusu rapor 
Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulunda bekletilmiş, 3 ay kadar da Banka ve Kambiyo 
Genel Müdürlüğü'nde tutularak ancak banka 22.12.1999'da fona devredildikten sonra 
6.1.2000 de Hazine Müsteşar Vekili Ferhat EMİL tarafından ilgili Devlet Bakanı Recep 
ÖNAL'ın onayına sunulabilmiştir. 
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Bu durumda, anılan raporun gereğini zamanında yerine getirmeyerek geciktirip, 
ilgili bankada zararın büyümesine yol açan Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu 
Başkanlığı ile Banka Kambiyo Genel Müdürlüğünün o dönemdeki yöneticileri, Hazine 
Müsteşarı A. Selçuk DEMİRALP ile o dönemdeki Banka Kambiyo Genel 
Müdürlüğü'nden sorumlu Müsteşar Yardımcısı'nın görevlerini kötüye kullandıkları, bu 
sebeple haklarında Ankara C. Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerektiği 
düşünülmektedir. 

İlgili Devlet Bakanı Recep ÖNAL'ın sözkonusu rapor kendisine onay için 7 ay 
gecikmeyle getirilmesine karşm bu gecikmeden sorumlu olanlar hakkında idari ve adli 
yönden gereğini yapmayarak görevini ihmal ettiği düşünülmektedir. Bu sebeple 
hakkında MECLİS SORUŞTURMASI açılması yerinde olacaktır. 

Ayrıca; 

Egebank ile ilgili olarak; 

Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Murat DEMİREL ve arkadaşları hakkında İstanbul 
Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığımn 2001/232 sayılı 23.2.2001 tarihli 
iddianamesiyle 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununa muhalefet ve 
TCK'nun 313. Maddesinde düzenlenen cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak suçlanndan 
kamu davası açılmış, yargılama halen İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2002/205 esas 
dosyasında devam etmektedir. 

Aynı kanaatler, Ankara DGM Cumhuriyet Savcısı Nuh Mete Yüksel tarafından 
hazırlanan 2.8.2001 tarihli yazıda da paylaşılmış, konunun TBMM'ye sunulmak üzere Adalet 
Bakanlığına gönderildiği, Adalet Bakanlığınca söz konusu yazımn 9.8.2001 tarih ve 27772 
sayılı yazı ile DGM savcılığına iade edildiği, bunun üzerine 14.1.2003 tarihinde Cumhuriyet 
Savcısı Talat ŞALK tarafından; 

Bakanlar açısından Başsavcılıklarınca soruşturma yapılamayacağı, ancak, TBMM 
tarafından yapılabileceği, 

TMSF yöneticileri sanıklar Gazi ERÇEL, Süreyya Yüksel SERDENGEÇTİ, Aydın 
ESEN ve Erdal ASLAN'in 4389 sayılı Bankalar Kanununun 24. maddesi çerçevesinde suç 
duyurularının ilgili Bakan tarafından yapılacağı, bu sebeple anılan kişilerin Bankanın içini 
boşaltmaktan dolayı ceza tahkikatının yapılmasını geciktirmekten sorumlu olamayacakları, 

Selçuk DEMİRALP'in ise isnad edilen suçlan işlediğine ve hakkında kamu davası 
açılması gerektirir delil bulunmadığı, 

Gerekçeleriyle evrakın takipsizlikle sonuçlandınldığı anlaşılmıştır. 
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VII. Yurtbank A.Ş. Hakkında Gereken Tedbirlerin Alınmaması 

a) Tespitler 

Devlet Denetleme Kurulunca düzenlenen 10.1.2003 tarih ve 2003/1 sayılı rapor ve ek 
raporunda özetle; 

"Yurt Ticaret ve Kredi Bankası A.Ş. 07.09.1993 gününde kurulmuştur. 

Balkaner Grubunun Bankada hissedar pozisyonuna gelmesi, 1994 yılının Mart ayında 
sermayenin 75 milyar TL'den 200 milyar TL'yeyükseltilmesi sırasında gerçekleşmiştir. 

Bankalar yeminli murakıplarıma düzenlenen raporlarda; Bankanın mali 
bünyesinin ciddi bir biçimde zayıflaması ve yükümlülüklerini karşılamada zor duruma 
düşeceğinin anlaşılması üzerine Hazine Müsteşarlığının 21 Şubat 1995 günlü, 7675 sayılı Onayı 
ile Banka birinci kez izleme kapsamına alınmıştır (Ek:l). 

Bankanın, 64. madde kapsamına alınmasından kısa bir süre sonra Banka ve Kambiyo 
Genel Müdürlüğü tarafından Murakıplar Kurulu Başkanlığına gönderilen 14 Mart 1996 günlü, 
128 sayılı yazıda; Bankanın malî bünyesindeki sorunların büyük ölçüde aşıldığı belirtilerek, 
Bankanın izleme kapsamından çıkarılması konusunun Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulunca 
değerlendirilmesinin uygun olacağı ifade edilmiştir (Ek:2). Banka ve Kambiyo Genel 
Müdürlüğünün yazısına Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanlığınca verilen 705 sayılı 
yanıtta; Bankanın izleme kapsamından çıkarılmasına ilişkin net bir ifade kullanılmamasına karşın 
(Ek:3), Bankayı 64. madde kapsamından çıkarmaya yönelik çalışmalar olumlu sonuç vermiş. 

Hazine Müsteşarlığı tarafından düzenlenen 19 Nisan 1996 günlü, 16093 sayılı yazı ile ilgili 
Devlet Bakanlığı 'ndan (H. Ufuk SÖYLEMEZ) 96/631 sayılı Onay alınıp Bankanın izleme 
kapsamından çıkarılması sağlanmıştır (Ek:4). Oysa, onaydan üç gün önce düzenlendiği anlaşılan 
16 Nisan 1996 günlü, R- 1 sayılı murakıp raporunda, Bankanın izleme kapsamında tutulmasına 
devam edilmesi gerektiği belirtilmektedir (Ek: 5). 

Banka, izleme kapsamından çıkarılmasından altı ay sonra dönemin ilgili Devlet Bakanının 
(Güneş TANER) 31 Aralık 1997 günlü, 62698 sayılı Onayı ile ikinci kez izlemeye alınmıştır (Ek:6). 

Bankanın ikinci kez izleme kapsamında tutulması aşamasında, Hazine Müsteşarlığı 
tarafından daha etkin bazı önlemlerin uygulanmaya konulmasına çalışılmış, alınan önlemlerin 
Hazine Müsteşarlığı adına izlenebilmesi için de, bir Hazine temsilcisinin Bankaya Yönetim Kurulu 
Üyesi olarak atanması sağlanarak, bu kişinin katılmadığı Banka Yönetim Kurulu kararlarının 
geçerli kabul edilmemesi esası benimsenmiştir (Ek: 7). 

Bankanın ikinci kez izlemeye alınmasında, 30 Eylül 1997 günlü aktifin %53.35'ini 
oluşturan miktardaki kredilerin %86.45'inin kullandırıldığı kredi değerlilikleri bulunmayan 25 
firmanın risk bakiyesinin 25.300 milyar TL olması ve çoğunun Bankanın hakim sermaye grubu ile 
doğrudan veya dolaylı ilişki içinde bulunması etkili olmuştur. 

Bankalar yeminli murakıplarıma düzenlenerek 1998 yılının Kasım ayında Banka ve 
Kambiyo Genel Müdürlüğüne gönderilen malî bünye inceleme raporunda; Bankanın likidite 
sıkıntısının yüksek düzeye ulaştığı, bunun giderilmemesi durumunda Bankanın varlığını 
sürdürmesi olanağının kalmayacağı belirtilmiştir (Ek: 8). 
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Bu rapor üzerine, Banka tarafından Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü ve T. C. Merkez 
Bankasına yollanan yazılarda; Bankadan vadesiz mevduatın çekilişinin yanında, vadesi henüz 
gelmemiş mevduatın vadesinin bozulması yönünde müşteri istemlerinin yoğunlaştığı belirtilmiş, 
çözüm olarak da TCMB 'deki mevduat munzam karşılıklarının iadesi ve Hazinece Bankaya kredi 
verilmesi önerilmiştir (Ek:9). 

Bankanın, mevduat munzam karşılıklarının iadesi veya Hazine ya da TCMB tarafından 
kredi açılması yönündeki 12 Kasım 1998 günlü istemleri konusunda, Hazinenin istemi üzerine 
TCMB tarafından düzenlenen 12 Kasım 1998 günlü, 122404 sayılı yazıda net bir görüş 
bildirilmemiştir. Ancak, Hazine Müsteşarlığı tarafından dönemin ilgili Devlet Bakanına sunulan 
12 Kasım 1998 günlü, 76657 sayılı Onayda mevduat munzam karşılıklarının iadesi ya da reeskont 
kredisi kullandırılması konularında TCMB'nin de uygun görüş belirttiğinin ifade edilmesi üzerine 
dönemin Devlet Bakanı, Hazine Müsteşarının önerisini kabul ederek 98/2047 sayılı Onayı 
imzalamıştır (Ek: 10). 

Hazine Müsteşarlığı tarafından ilgili Devlet Bakanından (Güneş TANER) alınan 20 Kasım 
1998 günlü, 79300 sayılı Onay ile, Bankanın malî bünyesinin güçlendirilmesine yönelik önlemlere 
ek olarak; sermayenin 30 trilyon TL'ye çıkarılması, grup risklerinin teminatını oluşturmak üzere 
rehin konusu yapılan grup firmalarından birisinin yatırım ortaklığına dönüştürülerek halka arzı 
sonucunda sağlanacak gelirin grup risklerinin tasfiyesinde kullanılması, maddi teminat karşılığı 
konut kredisi kullandırılarak grup risklerine mahsup edilmesi uygun görülmüştür (Ek: 11). 

Tüm bu desteklerle Bankanın malî yapısındaki kötüye gidiş önlenememiş olmasına karşın 
bu aşamada en köklü çözüm olarak görünen Bankanın TMSF'ye devrine ilişkin bir çabaya 
yetkililerce girilmemiştir. Bunun aksine; Hazine Müsteşarlığı tarafından 14 Ocak 1999 günlü, 
3309 sayılı yazı ile ilgili Devlet Bakanı Hikmet ULUĞBAY'dan bir Onay alınarak, Bankanın acil 
likidite gereksiniminin karşılanmasında kullanılmak üzere TMSF tarafından Bankaya ödenmiş 
sermayesi tutarı olan 10 trilyon TL'yi aşmamak ve kontrollü kullandırılmak kaydıyla mevduat 
yapılması sağlanmıştır (Ek: 12). 

Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünce 14.01.1999 ve 27.01.1999 günlerinde gelişmeleri, 
Bankanın son durumunu ve sonucunda yapılması gerekenleri içeren taslaklar hazırlanarak 
Müsteşarlık ve Bakanlık "Olur" una sunulmuştur. 

Bu taslaklardan 14.01.1999 günlü olanında Banka hakkındaki gelişmeler anlatılarak, 
sonuç olarak "...Banka hisselerinin mülkiyetinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikaline ve 
Banka kaynaklarını istismar edenler hakkında genel hükümler çerçevesinde takibat yapılmasına 
imkan vermek üzere, Banka hakkında 3182 sayılı Bankalar Yasası'nın 64/2. maddesinin 
uygulanması suretiyle yönetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na tevdi edilmesi..." şeklindeki 
saptama ve isteğe yer verilmiş, ancak söz konusu taslak Bakanlık Makamınca onaylanmamıştır 
(Ek: 13). Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün, Bankanın bankacılık işlemleri yapma ve 
mevduat kabul etme yetkisinin kaldırılması isteği de onay görmemiştir. 

Bankalar yeminli murakıplarıma hazırlanan 26.01.1999 günlü, M-3/5, M-3/8 sayılı 
mütalâaya dayanarak, Hazine Müsteşarlığınca hazırlanan 27.01.1999 günlü yazı üzerine 
TMSF'den aynı tarih itibariyle Bankaya yeniden 10 trilyon TL mevduat yapılması uygun 
görülmüştür (Ek: 14). 

Banka Yönetim Kuruluna atanan Hazine temsilcisi de; 25.12.1998 ve 22.01.1999 günlü 
yazılan ile; Banka malî bünyesinin, taahhütlerini karşılayamayacak düzeyde bozulmuş olduğunu 
bildirmiştir (Ek: 15-16). 
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Müsteşarlıkça ilgili Devlet Bakanından alınan 16.03.1999 günlü, 18895 sayılı Onay ile 
Balkaner Grubuna ait As Yapı Endüstrisi A.Ş. isimli firmanın Yurtbank'ta rehinli bulunan %51 'lik 
payının mülkiyetinin 12.240.000.- TL iz bedeli üzerinden Bankaya devrine izin verilmiştir (Ek: 17). 
Bu işlem yapılırken, murakıplarca düzenlenen 24.02.1999 günlü, M-6/12, M-8/13 sayılı mütalâada 
belirtilen; donuk bir aktif yapıya sahip olan Bankanın bu yapısında herhangi bir olumlu 
gelişmenin sağlanmadığı, Balkaner Grubuna kullandırılan kredilerin geri dönüşlerinin tamamen 
Ali Avni Balkaner'in kişisel tutumuna bağlı olduğu, dolayısıyla sadece pasifini yönetmeye çalışan 
bu sektördeki Bankanın hareket alanının son derece sınırlı olduğu yönündeki uyanlar dikkate 
alınmamıştır (Ek: 18). 

11 Mayıs 1999 günlü, R-4 ve R-2 sayılı Rapora dayanılarak Bankalar Yeminli Murakıplar 
Kurulu Başkanlığınca düzenlenen 1341 sayılı yazıdan Bankanın malî durumunun her geçen gün 
daha kötüye gittiğinin anlaşılmasına karşın (Ek: 19), Hazine Müsteşarlığı tarafından Bankaya ek 
olanaklar sağlanması yönündeki girişimler bu aşamada da devam etmiş, bu amaçla ilgili Devlet 
Bakanı Hikmet ULUĞBAY'dan alınan 10 Haziran 1999 günlü, 41814 sayılı Onayla (Ek:20), 
Bankanın 3 trilyon TL'lik ek mevduat yapılması istemi uygun görülmüştür. 

Yurtbank'ın malî yapısını düzeltmek amacıyla gerçekleştirilen bu girişimler Bankanın 
batmasını önleyememiş ve ilgili Devlet Bakanının (Recep ÖNAL) 21 Aralık 1999 günlü, 93612 
sayılı Onayı çerçevesinde (Ek:21), Bankanın temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve 
denetiminin TMSF'ye devredilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı Taslağı Başbakanlığa 
iletilmiş ve aynı gün alınan Bakanlar Kurulu Kararıyla Bankanın TMSF'ye devri sağlanmıştır. " 
hususlarına yer verilmiştir. 

Gerek 3182 sayılı Yasanın yürürlüğü döneminde, gerek 4389 sayılı Yasanın geçici 1. 
maddesinin yürürlükte olduğu dönemde bankaların rehabilitasyonuna, tasfiyesine ve Fona devrine 
ilişkin yetkilerin kullanılması ilgili Bakana aittir. Bakanın yetkisi 64. ve 14. maddelerde 
belirtilenlerle de sınırlı değildir; her iki Yasanın diğer kurallarıyla başka önemli yetki ve görevler 
de verilmiştir. Bu bakımdan özelikle izleme aşamasındaki bankalara ilişkin tüm gelişmelerin 
Bakanın bilgisine sunulmakta olduğunun ve önlemlerin Bakanın uygun görmesiyle uygulama 
konulduğunun kabulü gerekir. Bu olgu Bakanın sorumluluğunun yasal dayanağım oluşturmaktadır. 

b) Öneriler 

Söz konusu DDK raporunda da belirtildiği üzere, Yurt Ticaret ve Kredi Bankası A.Ş. malî 
bünyesinin ciddi bir biçimde zayıflaması nedeniyle 21.02.1995 gününde, 3182 sayılı Yasanın 64/1. 
maddesi uyannca izleme kapsamına alınmış, 19.04.1996'da izleme kapsammdan çıkanlmasına 
karşın, büyük bölümü Bankanın hakim sermaye grubu ile ilişkili 25 şirkete kullandınlan kredilerin 
malî yapıda meydana getirdiği olumsuzluklar nedeniyle 31.12.1997 günlü Bakan Onayı ile yeniden 
izleme kapsamına alınmıştır. Banka malî bünyesinin güçlendirilmesi amacıyla 12.11.1998'de 
mevduat munzam karşılıklan iade edilmiş, 20.11.1998'de rehin konusu bir Grup firmasının halka 
arzına olanak sağlanmış ancak malî yapıda bir gelişme olmamıştır. 1995 yılından itibaren verilen 
her türlü desteğe karşın malî bünyesi düzelmeyen Bankanın 10.11.1998 günlü, R-l, R-7 sayılı 
Raporda, TMSF'ye devri ya da tasfiyesi önerilmişse de, Hazine Müsteşarlığının bu öneriye de 
değinen 14.1.1999 günlü, 02/30-2 sayılı yazısı üzerine Bakan Hikmet ULUĞBAY, Fona devir ya 
da tasfiyeye karar vermek yerine, TMSF'nin Bankada 10 trilyon TL mevduat yapmasını uygun 
bulmuştur. Aynı Bakan, 27.01.1999 günlü bir Olurla Bankaya 10 trilyon TL ve 10.06.1999 günlü 
bir başka Olurla da 3 trilyon TL daha mevduat yapılmasını sağlamıştır. 

22.07.1999 gününden itibaren Hazineden sorumlu Devlet Bakanlığı görevim Recep ÖNAL 
üstlenmiştir. Bakan Hikmet ULUGBAY'ın üç ayn oluruyla, TMSF'nin Bankaya 23 trilyon TL 
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mevduat yapması, Bankanın Fona devri konusunda karar verilmesini daha da müşkül duruma 
getirmiştir. Bu gecikme sonucunda, 1998 yılının ilk 9 ayında 61.624 milyar TL olan zarar, 
Bankanm Bakanlar Kurulu Kararıyla TMSF'ye devredildiği 21.12.1999 gününde, Banka 
kaynaklarının hakim sermayedar gruba ait şirketlere aktarılmasına devam olunmasıyla 348.218 
milyar TL'ye ulaşmıştır. 

Zararın bu miktara ulaşmasına, bankalar yeminli murakıplarının önerileri doğrultusunda 
Bankanın tasfiyesine ya da Fona devrine karar vermek yerine, 1995 yılmda izleme kapsamma 
alınmış Bankaya, her türlü malî olanağı sağlamak suretiyle görevini kötüye kullanan Bakan 
Hikmet ULUGB AY'ın eylemleri neden olmuştur. 

Türk Ceza Yasasının 240. maddesinin yaptırıma bağladığı memuriyet görevinin 
kötüye kullanılması olarak değerlendirilmesi gereken eylem, Hazineden sorumlu Devlet 
Bakam Hikmet ULUĞBAY' m görevi sırasında ve bankacılık sektörünün düzenlenip 
denetlenmesine ilişkin Bakanlık göreviyle ilgili olarak işlendiği kanaatiyle, 

Devlet Bakanı Hikmet ULUĞBAY hakkında MECLİS SORUŞTURMASI açılması 
gerektiği düşünülmektedir. 

3. DİZİ PUSULASI 

2.3.1 BAZI BANKALARA İLİŞKİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMAMASI 

ÖZEL RAPOR EKLERİ: 

Sıra No 

1. 

2. 

3. 

Adet 

1 Klasör 

1 Klasör 

1 Klasör 

Açıklama 

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu 10.1.2003 tarih ve 2003/1 
sayılı rapor ve ekleri 

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu 9.10.2002 tarih ve 2002/10 
sayılı rapor ve ekleri 

DGM Dosyası 
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T.C. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının 
Araştırılarak Almması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 

Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu (10/9) 

PARA, BANKACILIK, HAZİNE, DIŞ TİCARET VE 
GÜMRÜK KONULARI 

ÖZEL RAPOR: 

2.3.2 Hazine, BDDK ve TMSF'nin Bankalara İlişkin İşlemleri 
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1. GİRİŞ 

Türk bankacılık sektörüne ilişkin olarak Bankalar Kanunu'na göre mali durumu 
bozulan bankalara el koyma süreci, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimine 
geçen bankalann işlemleri ile devir, tasfiye ve satış süreçleri, halen sektörde bulunan 
bankalann denetimi ile ilgili olarak Hazine Müsteşarlığı ve Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu (BDDK)'nun faaliyet ve işlemleri ile bağımsız denetim kuruluşlannın 
faaliyetleri, Komisyonumuzca incelenmiş ve konuya ilişkin tespit ve değerlendirmeler 
raporun ilerleyen bölümlerinde açıklanmıştır. 

2. İNCELEME 

I. BANKALAR KANUNUNA GÖRE HAKLARINDA TEDBİR İSTENEN 
BANKALARLA İLGİLİ İNCELEME 

a) Tespitler 

Hazine Müsteşarlığınca ilgili Devlet Bakanlığına sunulan 01.09.1999 tarihli "Türk 
Bankacılık Sistemi, Sorunlu Bankalar ve Alınması Gereken Tedbirler Hakkında" ki notta 
özetle Türk Bankacılık Sektörü irdelenmiş ve mali bünyesi bozuk bazı bankalarla ilgili 
mevcut Bankalar Yasası kapsamında tedbirler alınması istenmiştir. Haklannda tasfiye karan 
alınması önerilen bankalar sıralanmış buna ilave olarak söz konusu notun 10. sayfasında 
Bankalar Kanunu'nun 14. maddesinin 1, 2 ve 3 nolu fıkralannda yazılı tedbirlerin 
uygulanabileceği bankalar sayılmıştır. 

Bu bankalar sırasıyla Pamukbank T.A.Ş,. Etibank A.Ş., Bayındırbank A.Ş., Kıbns 
Kredi Bankası, Türk Ticaret Bankası A.Ş., İnterbank A.Ş., Bankekspres A.Ş. belirtilmişken, 
söz konusu listede olmakla beraber tarafımıza gönderilen bu bilgi notunda 2 bankanın isminin 
üzerinin kapatıldığı görülmektedir. İsmi kapatılan 2 banka ile ilgili olarak da mali 
yapılanndaki sorun olarak hakim grup risklerinin yüksekliği belirtilmiştir. 

Komisyonumuzca söz konusu bilgi notunun aslı 24.04.2003 tarih ve 262 sayılı yazı ile 
BDDK'dan talep edilmiş, adı geçen kurumun 06.05.2003 tarih ve 5312 sayılı yazılannda 
"örneği üzerinde halen faaliyetlerine devam etmekte olan bankaların isimleri, 

yaşayabilecekleri itibar riski ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu 'nun 22. maddesinin 7 numaralı 
fıkrası hükmü dikkate alınarak kapatılmıştır." beyanı sonucunda bankalann isimlerinin 
öğrenilmesi mümkün olamamıştır (EK 1). 

Aynca, bilgi notunun sonuç kısmında "Türk Bankacılık Sisteminin içerisinde yer alan 
ve mali bünyesi had safhada bozulmuş olan bankalar sistemin tümünü tehdit etmektedir. 
Yukarıda da arz edildiği üzere, 4389 Bankalar Kanunu Bankaların mali bünyelerinin 
iyileştirilmesine veya mali bünyeleri iyileştirilemeyecek derecede bozulmuş olan bankalara 
yönelik tedbirleri açık bir şekilde düzenlemiştir. Bu tedbirlerin yürürlüğe konulmaması 
nedeniyle, yukarıda durumları özet bir şekilde sunulan bankaların mali bünyelerindeki 
bozulma daha da büyüyerek artmakta ve onarılması imkansız hale gelmektedir. Nitekim, bu 
bankaların 30.09.1998 talihinde 559 trilyon TL. olan birikmiş zararları toplamı 31.05.1999 
tarihinde 1.010 trilyon TL. 'na ulaşmıştır. Ayrıca, bu bankaların mevcudiyetlerini sürdürmek 
çabasıyla sektör ortalamasının üzerinde ve oldukça yüksek maliyetlerle fon topladıkları ve 
toplanan bu fonların yaklaşık % 80 oranında zarara dönüştüğü de dikkate alındığında, tedbir 
almaktaki zaman kaybının neden olacağı sorunun vehameti tüm açıklığı ile ortaya 
çıkmaktadır. 
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Yukarıda isimleri zikredilen bazı bankaların içinde bulundukları olumsuzlukların 
temel nedeni banka sahiplerinin banka kaynaklarını bankacılık ilke ve teamüllerine uygun 
olmayan şekilde kullanmış olmalarından kaynaklanmaktadır. Bu durum Türk Bankacılık 
Sisteminin en temel hastalığıdır. Bu gerçek de nazara alınarak yeniden düzenlenen ve 
23.06.1999 tarihinde yürürlüğe giren 4389 sayılı Bankalar Kanunu, sorumlu ortakların mali 
ve hukuki sorumluluklarına gidilmesine imkan sağlayan tedbirler içermektedir. Bu tedbirlerin 
uygulanması oluşturulacak olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 'nun veya adı 
geçen Kurul oluşturulana kadar ilgili Bakanın yetkisi dahilindedir. Yukarıdaki bilgilerin ışığı 
altında, bu bankaların mevcut sahiplik ilişkilerinin korunması halinde sorunlarının 
çözümünün imkan dahilinde olmadığı, dolayısıyla bu bankalarda tasfiye veya devir 
yöntemleri kullanılmak suretiyle mevcut sahiplik ilişkisinin giderilmesine yönelik her türlü 
tedbirin daha fazla zaman kaybına neden olmadan bir an önce uygulanmasının kaçınılmaz 
hale geldiği sonucuna ulaşılmaktadır. " uyarısında bulunulmuştur. 

Bilgi notunda konu edilen bankalardan Egebank A.Ş., Sümerbank A.Ş., Yaşarbank 
A.Ş.,Yurtbank A.Ş. ve Esbank A.Ş.'ye 21.12.1999 tarihinde Fon'a devir karan alınmıştır. 
Yalnız raporda konu edilen ve haklarında 4389 sayılı Yasanın 1, 2 ve 3 nolu fıkralarla ilgili 
tedbir talep edilen bankalardan Etibank A.Ş.'ye 27.10.2000, Bayındırbank A.Ş.'ye 09.07.2000 
ve Pamukbank T.A.Ş.'ye 18.06.2002 tarihinde el konulmuştur. Bu bankalann Fon'a devir 
zaran ve fonlama zaran aşağıda gösterilmiştir. 

Banka Adı 

Etibank. 

Bayındırbank 

Pamukbank 

Fona Devir Tarihi 

27.10.2000 

09.07.2001 

18.06.2002 

FONA DEVİR 
ZARARI (MİLYAR 
TL) 

480.012 

153.709 

5.709.236 

Fonlama Zararı 
(Milyar TL) 

1.033.950 

* 

* 

* Bu bankalar halen faaliyette olduğundan fonlama zararları kesinleşmemiştir. 

b) Öneriler 

Cumhurbaşkanlığı Makamına bağlı Devlet Denetleme Kurulu'nca geç el konulan 
bankalara ilişkin hazırlanan 10.1.2003 tarih 2003/1 sayılı rapora istinaden 
Komisyonumuzca gerekli incelemeler yapıldıktan sonra sorumluluğu bulunan ilgili 
Devlet Bakanları hakkında Özel Rapor 2.3.1'de Meclis soruşturması açılması 
istenilmiştir. Bununla birlikte gerekli bilgi ve belgelere bankacılık sırrı gerekçesiyle 
ulaşılamadığından soruşturma komisyonu açılması talebinde bulunulmamakla beraber 
diğer bazı bankalar için Bankalar Yasası'nın gerekli tedbirlerini uygulamayanlar 
hakkında; 

Başbakanlık Teftiş Kurulu koordinatörlüğünde; Başbakanlık Müfettişi, Sayıştay 
Denetçisi, Hesap Uzmanı, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Denetçisi ve Bankalar 
Yeminli Murakıbından oluşacak bir komisyon tarafından inceleme ve soruşturma 
yapılması tavsiye edilmektedir. 
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II. DEMİRBANK A.Ş. VE ULUSALBANK A.Ş. HAKKINDA İNCELEME 

Demirbank A.Ş. ile İlgili İşlemler 

a) Tespitler 

1953 yılında kurulmuş olan Demirbank A.Ş.'ye BDDK'nın 06.12.2000 tarih ve 123 
sayılı karan ile Demirbank'ın temettü hariç ortaklık haklarıyla yönetim ve denetimi 4389 
sayılı Bankalar Yasası'nın H.maddesinin 3.fıkrası gereğince TMSF'ye devrine karar 
verilmiştir. 

Bu konuda Bankalar Yeminli Murakıplarınca düzenlenen raporda; aktifinde ağırlıklı 
olarak Devlet İç Borçlanma Senedi bulunan ve bu menkul kıymet stokunu % 90'a varan 
kısmını overnight (günlük) fonlayan bankanın Kasım ayındaki ani olarak faiz yükselişi ile 
borçlanmada kullandığı kağıt stoklarının değerinin düşmesi ile borçlanma yeteneğinin giderek 
azaldığı, bunun sonucunda ciddi bir likidite sıkıntısı içerisine girdiği 22.11.2000 gününde 
oluşan veya oluşturulan kriz ortamında İMKB repo piyasasında overnight faizlerin yükseldiği 
ve bankaca bu piyasadaki faizlerin daha da yükselmemesi için T.C. Merkez Bankası açık 
piyasa işlemleri(APİ) yoluyla kendisini fonladığı belirtilmiştir. 

T.C. Merkez Bankası'ndan fonlamasım yapan Demirbank'a Merkez Bankasınca 
piyasa koşullarının çok üzerinde % 660 gibi bir faiz yürütüldüğü, böylelikle bankanın günlük 
zarar rakamlarının önemli ölçüde arttığı, diğer yandan bankanın portföyündeki kağıtların 
değerinin düşmesinden dolayı borçlanma limitlerinin azaldığı tespitlerinin yanında, T.C. 
Merkez Bankası'nca Demirbank'ın likidite krizi yaşadığı dönemlerde mevduat munzam 
karşılıklarının serbest bırakılmasına yönelinmemesi ve 04.12.2000 tarihindeki 19 milyon 
USD'lik döviz tevdiat munzam karşılığının Demirbank'a iade edilmemesi, yine 05.12.2000 
gününde bankanın açık piyasa, bankalararası para piyasası ve döviz ve efektif piyasalarında 
işlem yapma limitlerinin kaldırılması sonucunda Demirbank piyasalardan çıkartılmış, bunun 
sonucunda da BDDK bir gün sonra Demirbank'ın TMSF'ye devredilmesi kararını vermek 
zorunda kalmıştır. 

Bankalar Yeminli Murakıpları tarafından düzenlenen bankanın devrine ilişkin mali 
bünye raporunda Ekim/2000 sonu bilançosunda özkaynaklan 308 trilyon TL., 10 aylık kan 76 
trilyon TL. olarak gösterilmiştir. 

Devlet Denetleme Kurulu'nun 10.01.2003 tarih ve 2003/1 sayılı Araştırma ve 
Denetleme Raporunda (EK 2); 

"Bankanın mali piyasalarda Kasım ayındaki dalgalanmalar sonucu yaşadığı kriz 
sonrasında TMSF'ye devredilme nedeni, sahip olduğu yüksek tutarlı Devlet Kağıtları ağırlıklı 
menkul kıymet portföyü ve bu portföyü günlük borçlanmalar ile taşımasıdır. Taşınan 
portföyün TCMB tarafından fonlanan kısmına Merkez Bankası yüksek faiz işletmiş, ayrıca 
fonlamasım da kesmiştir. Banka zararının kredi karşılıkları hariç tamamı söz konusu menkul 
kıymetlerin değerlerinin azalması ve bu kıymetlerin fonlama giderlerinden oluşmaktadır. 
TCMB 'ye olan yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden kaynaklanan Banka portföyündeki 
Devlet Kağıtlarına murakıplarca önerilen takas işleminin uygulanması durumunda likidite 
dengesi kurulabilir, Bankanın TMSF'ye devri önlenebilir ve milli bir banka olarak yaşaması 
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sağlanabilirdi. Nitekim, 18.06.2001 günlü gönüllü takas uygulamasının sonuçları Banka 
kağıtlarına indirgendiğinde gelir-gider ve likidite dengesinin kurulduğu ortaya çıkmaktadır. 

26.10.2001 'de HSBC Bank'a satılan Demirbank'a aktarılan kaynaklar ile devredilen 
net öz kaynak tutarı dikkate alındığında, Demirbank T.A.Ş. 'nin satılmamış iştirakleri dışında 
kamuya toplam maliyeti 1 milyar 737 milyon USD olmaktadır. " hususlanna yer verilmiştir. 

Yukandaki raporlarda da belirtildiği üzere; gerek İMKB piyasalan, gerekse 
bankalararası para piyasasında faizlerin yükselmesi sonucunda tonlamasını büyük ölçüde 
Merkez Bankası APİ'ye yönlendiren Demirbank'ın borçlanmasına Merkez Bankasınca piyasa 
koşullannın üzerinde faiz işletilmesi ve para piyasalanndan çıkartılması suretiyle Bankanın 
mağdur edildiği anlaşılmaktadır. 

b) Öneriler 

Bu bağlamda; Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından Demirbank'ın 
TMSF'ye devri ile ilgili olarak başta Merkez Bankası olmak üzere sorumluluğu bulunan diğer 
yetkililer hakkında soruşturma açılmıştır. Sözkonusu soruşturma raporu yeterli 
görülmediğinden Başbakanlık tarafından ikinci bir soruşturma istenmiştir. 

Bununla birlikte Komisyonumuza bilgi veren gerek Demirbank'm sahibi Halit 
CINGILLIOĞLU gerekse BDDK ve TCMB'nm yetkililerinin ifadelerinden anlaşılacağı 
üzere Kasım 2000 krizine neden olan ve sonuç olarak da Demirbank'ın TMSF'ye 
devredilmesi sonucuna yol açan süreçte bazı özel ve kamu bankalarının piyasayı 
manüple ettiği iddiaları da dahil olarak 

Yukarıda belirtilen hususlarm Özel Rapor 2.2.1 ile birlikte Başbakanlık Teftiş 
Kurulu'nun koordinatörlüğünde Başbakanlık Müfettişlerinden, Merkez Bankası 
Müfettişlerinden ve Bankalar Yeminli Murakıplarından oluşturulacak bir heyet 
tarafından çok yönlü olarak araştırılmasının, incelenmesinin ve sonucundan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanhğı'na bilgi verilmesinin yerinde olacağı düşünülmektedir. 

Ulusalbank A.Ş. ile İlgili İşlemler 

a) Tespitler 

Saudi Amerikan Bank T.A.Ş. unvanı ile faaliyet göstermekte olan bankanın sermayesi 
1997 yılında Halit CINGILLIOGLU'nun hakim ortağı olduğu Malta'da kurulu Ephesus 
Limited adlı şirkete devredilmiş ve bankanın unvanı Ulusalbank T.A.Ş. olarak değiştirilmiştir. 
2000/Kasım ayına kadar belirgin bir sorunu olmayan buna karşılık tek başına kamu iç 
borçlanmasının % 3,95'ini finanse eden Banka Aralık/2000 ayında yoğun olarak yaşanan mali 
kriz sonucunda portföyünde bulunan Devlet -Tahvili ve Hazine Bonolannı İMKB ve 
TCMB'ndan yüksek faiz oranlanndan fonlamak zorunda kalmıştır. Bu nedenle krizle birlikte 
bankanın zaran olağanüstü artarak 2000 yılının tamamında 183.598 milyar TL. olarak 
gerçekleşmiştir (EK 3). 

Kasım/2000 ve Şubat/2001 krizlerine bağlı olarak önemli ölçüde zarar eden bankaya, 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 28.02.2001 tarih ve 189 sayılı karan ile 
bankanın temettü hariç ortaklık haklan ile yönetim ve denetimi 4389 sayılı Bankalar 
Yasası'nın 14.maddesinin 3 numaralı fıkrası uyannca TMSF'ye devri kararlaştınlmıştır. 
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Oysa 4389 sayılı Bankalar Yasası'nın 7.maddesinin 2. fikrasmda banka kuruculannın; 

"bb) Tasfiyeye tâbi tutulan bankerler, bankalar, sigorta şirketleri ve para ve sermaye 
piyasalarında faaliyet gösteren kurumlarda ve Fona devredilen bankalarda doğrudan veya 
dolaylı olarak yüzde on ve daha fazla bir oranda pay sahibi olmaması, 

be) Hakkında 14 üncü madde uyarınca işlem yapılmakta olan bir bankada doğrudan 
veya dolaylı olarak yüzde on ve daha fazla oranda veya bu oranın altında olsa dahi yönetim 
veya denetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren pay sahibi olmaması" 

gerektiği hükmü karşısında 06.12.2000 tarihinde Halit CINGILLIOĞLU'nun 
hakim olduğu Demirbank'a el konulması sonucunda söz konusu şahsm sahibi olduğu 
diğer bir banka olan Ulusalbank'ın yönetimini elinde bulundurması yasal olarak 
imkansız hale gelmiştir. Yasa gereği, Banka Kuruculuğu koşullarını yitiren Halit 
CINGILLIOĞLU'nun Ulusalbank'taki hisselerine el konulması gerekirken bunun 
BDDK tarafından zamanmda yerine getirilmediği iddialarma karşılık, bu dönem 
sürecinde Ulusalbank'ta mevduatı bulunan ve TMSF'ye kredi borcu bulunan 
CINGILLIOĞLU Ailesine ait firmalar için işlem yapılmaması da Devlet Denetleme 
Kurulu raporunda tenkit edilmekle beraber bu işlemlere yönelik herhangi bir 
soruşturma yapılmadığı anlaşılmıştır. 

Diğer yandan TCMB'nca Demirbank'a uygulanan açık piyasa işlemleri piyasası 
(APİ) ve İnterbank'tan borçlanma yetkisinin kaldırılması işleminin benzeri Ulusalbank 
için de yapılmış olmasına karşm BDDK Yönetimince bu bankaya zamanmda el 
konulmaması hususunun da araştırılması gereği ortaya çıkmıştır. 

b) Öneriler 

Yukarıda belirtilen hususlarm Özel Rapor 2.2.1 ile birlikte Başbakanlık Teftiş 
Kurulu'nun koordinatörlüğünde Başbakanlık Müfettişlerinden, Merkez Bankası 
Müfettişlerinden ve Bankalar Yeminli Murakıplarından oluşturulacak bir heyet 
tarafından çok yönlü olarak araştırılmasının, incelenmesinin ve sonucundan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bilgi verilmesinin yerinde olacağı düşünülmektedir. 
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III. SİTEBANK A.Ş., MİLLİ AYDIN BANKASI T.A.Ş. (TARİŞBANK), KENTBANK 
A.Ş., EGSBANK A.Ş. VE BAYINDIRBANK A.Ş.'NİN. 09.07.2001 TARİHİNDE 
TMSF'YE ALINMASI 

a) Tespitler 

Şubat 2001 krizi sonrasında hemen hemen tüm bankalar açık pozisyonlarından dolayı 
olumsuz etkilenmişler ve mali bünyelerinde bozulmalar oluşmuştur. Bankalar Yeminli 
Murakıplarınca bir çok bankada düzenlenen mali bünye raporlarında çoğu bankanın 
31.03.2001 tarihli bilançoları analize tabi tutulmuştur. Tüm bankacılık sektörünün mali yapısı 
ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Müteakiben bankacılık sektörünün sağlamlaştınlmasına 
yönelik olarak Haziran/2001 tarihinde kağıt takası ile bankaların pozisyon ve likidite açıklan 
giderilmeye çalışılmıştır. Buna rağmen bazı bankaların öz sermayelerinin yetersizliği tespit 
edilmiş ve bu bankaların hakim ortaklarına sermaye ilave etmesi için belli bir süre 
verilmişken, bu süre beklenmeksizin yukanda isimleri zikredilen 5 bankaya el konma 
gerekçesi komisyonumuza gönderilen mevcut bilgi ve belgelerden anlaşılamamıştır. Örnek 
olarak Kentbank'ın devri için Bankalar Yeminli Murakıplannca düzenlenen Bankalar 
Kanunu'nun 14/3 ve 4 maddeleri kapsamında bir raporunun olmadığı anlaşılmış olup, söz 
konusu raporlann devirden sonra düzenlenmiş olması da dikkat çekici bulunmuştur. (EK 4) 

Diğer yandan; söz konusu 5 bankadan 3 veya 4'üne ya el konulmasına ilişkin 
IMF, Hükümet, Hazine Müsteşarlığı ve BDDK arasında gizli yazışma ve görüşmelerin 
olduğu, ayrıca bankalar arasında el koymada taraflı davranıldığı, daha kötü durumda 
bankaların da bulunduğu ve IMF istememesine rağmen bazı bankalara da el konulduğu 
iddiaları mevcuttur. 

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanlığı'nın WEB sitesinde yayınlanan 
Türk Basınından Haberler bölümünün 11.07.2001 tarihli sayfasında "5 Banka Fona 
Devredildi, Mevduatlar Güvence Altında" başlıklı haberinde; 

"BDDK; Bayındırlık, EGS Bank ve Kentbank'a içleri boşaltıldığı, Tarişbank ile 
Sitebank'a ise mali durumlarını iyileştirmeye yönelik önlemler alınmadığı gerekçesiyle 
el konulduğunu açıkladı. 

BDDK'nın dün aldığı kararla bünyesindeki banka sayısı 18'e yükseldi. BDDK 
Başkanı Akçakoca, bu bankalara 3-4 hafta daha süre tanınsaydı daha ucuz bir çözüm 
yolu bulunabileceğini, ancak, IMF'nin katı davrandığını kaydetti." 

"Faturası 3,5 Katrilyon" başlıklı haberde de; 

"BDDK Başkanı Engin Akçakoca, 5 bankanın devrinin fona 3-3,5 katrilyon 
liraya mal olacağını açıkladı. Akçakoca, bu bankaların iyileştirilmesi için gösterilen 
çabanın IMF tarafından devamının uygun görülmediğini söyledi. 

IMF şartlarının yerine getirilmesinin nasıl bir etkisi olacağı konusunda ise 
Akçakoca, şimdi IMF'nin bir toplantı yapıp taahhüt ettikleri miktarı serbest bırakması 
gerektiğini vurguladı. Akçakoca, "bundan sonra programın sürmesi çok önemli, 
sürmesi gerek" ifadesini kullandı." denilmektedir. 
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Diğer yandan, IMF Başkanı Köhler'in, Türkiye'ye verilecek 1,5 milyar dolarlık ikinci 
dilim kredinin kullanımı konusunda, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ile Başbakan 
Yardımcıları Mesut Yılmaz ve Devlet Bahçeli'ye hitaben yazdığı mektupta, yukarıda bahsi 
geçen bankalara el konulması yönünde telkinde bulunulduğu iddia edilmektedir. Yukarıda yer 
alan haberlerde de BDDK Başkanı Engin Akçakoca'nın açıklamaları bu iddiaları teyit eder 
niteliktedir. 

Bütün bu bilgiler ışığında, söz konusu 5 bankaya BDDK tarafmdan el konulması 
işlemlerinin, kendine yasa ile verilen görevleri bağımsız olarak aldığı kararlarla yerine 
getirmesi gerekirken hükümetin telkinleri doğrultusunda ve kendi insiyatifi dışmda, 
Hazine menfaatlerini zarara uğratacak şekilde gerçekleştiği kanaatine ulaşılmıştır. 

b) Öneriler 

Yukarıdaki tespitler ve iddialar doğrultusunda, söz konusu 5 bankaya el 
konulması hususunda, 

Başbakanlık Teftiş Kurulu koordinatörlüğünde; Başbakanlık Müfettişi, Sayıştay 
Denetçisi, Hesap Uzmanı, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Denetçisi ve Bankalar 
Yeminli Murakıbından oluşacak bir komisyon tarafmdan inceleme ve soruşturma 
yapılması tavsiye edilmektedir. 
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IV. 4743 SAYILI YASA İLE EKLENEN 4389 SAYILI BANKALAR KANUNUNUN 
GEÇİCİ 4.MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÜÇLÜ DENETİM 

a) Tespitler 

Komisyonumuzca 24.04.2003 tarih ve 271 sayılı yazı ile talep edilen 4743 sayılı Yasa 
gereği sektördeki bankaların sermayelerinin yeterliliğine yönelik yapılan üçlü denetim 
sonuçlarına ilişkin; tüm bankalar için 1. ve 2. bağımsız denetim sonuçlan ile Bankalar 
Yeminli Murakıpları tarafından hazırlanan raporlar ve bankalara tebliğ edilen nihai metinler 
talep edilmiştir. Bu yazıya cevaben BDDK'nın 30.04.2003 tarih ve 5107 sayılı yazısında (EK 
5) ise; 

"Bilindiği gibi, 4743 sayılı Kanun ile eklenen 4389 sayılı Bankalar Kanununun Geçici 4 
üncü maddesi çerçevesinde bankacılık sisteminde güven ve istikrarı korumak ve ekonomik 
krizlerin bankaların sermayeleri üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf etmek amacıyla, 
Türkiye'de kurulu mevduat kabulüne yetkili özel sermayeli bankaların kapsam dahilinde 
olduğu, bankacılık sektörünün yeniden yapılandırması programı uygulanmıştır. Söz konusu 
programın sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi için öncelikle bankaların mali tablolarının 
bankaların gerçek mali durumlarını gösterip göstermediğinin tespit edilmesi gerektiğinden, ilk 
önce üç aşamalı bir denetim yapılmıştır. Denetimlerin ilk aşamasında bankaların 31.12.2001 
bilanço tarihi itibariyle düzenlenen mali tabloları, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 13 üncü 
maddesinin (2) numaralı fıkrası ve Bağımsız Denetim ilkelerine ilişkin Yönetmelik hükümleri 
çerçevesinde, ilgili dönem için sözleşme yapılan birinci bağımsız denetim kuruluşu 
tarafından, 4389 Sayılı Bankalar Kanununun Geçici 4 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Özel 
Bağımsız Denetimin Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte düzenlenen ilave esas, usul ve 
talimatlar da dikkate alınarak denetlenmiştir. Daha sonra bu denetim, ikinci bir bağımsız 
denetim kuruluşu tarafından denetim ilke ve esaslarına uygunluk yönünden değerlendirilmiştir. 
Son olarak, bağımsız denetim kuruluşlarınca düzenlenen rapor ve mali tablolar, Kurumumuz 
tarafından yapılan gözetim ve denetim sonuçları ile karşılaştırılarak Bankaların nihai mali 
tabloları ile mali durumları ortaya konulmuş ve söz konusu mali tablolar bankalara tebliğ 
edilmiştir. 

Bu bağlamda, Kurumumuz tarafından yapılan gözetim ve denetim sonuçları 
çerçevesinde hazırlanan nihai mali tablolar 3 aşamada gerçekleştirilen yerinde denetim 
sonucu hazırlanan tablolarla farklılık arz edebilmektedir. Bu nedenle nihai rapor niteliğinde 
olmayan ve yerinde denetim sonucu hazırlanan raporların kamuya açıklanması 
bilgilendirmeden ziyade karışıklığa neden olacaktır. 

Bankacılık sektörü çok hassas dengeler üzerinde ve kırılgan bir zeminde faaliyetlerini 
sürdürmektedir. En ufak bir spekülasyon bankacılık sektörüne çok önemli zararlar 
verebilmektedir. Bankacılık sırrı niteliğinde olan ve bankaların nihai durumunu yansıtmayan ve 
yerinde denetimler sonucu hazırlanan raporların üçüncü kişiler tarafından bilinmesi ve bu 
bilgilerin kamuoyuna intikal etmesi durumunda önemli sorunlarla karşılaşılması ihtimal 
dahilindedir. Bununla birlikte, gerek bankacılık sektörünün gerekse de ülkemizin içinde 
bulunduğu hassas ve kırılgan dengeler dikkate alındığında bu tür verilerin gizliliğinin 
sağlanamaması durumunda sistemik krizlere yol açılması da muhtemeldir. Bu kapsamda, 
bankaların mali bünyelerine ilişkin elde edilen bilgi ve belgelerin titizlikle saklanmaları ve 
muhafaza edilmeleri gerekmektedir. 
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Ayrıca, Kurumumuz tarafından bankalara bildirilen mali tablolar haricinde nihai 
durumu yansıtmayan verilerin piyasada yer bulması veri kargaşası yaratabilecek, hangi 
verilerin güvenilir hangi verilerin güvenilir olmadığı sorunu ortaya çıkacak ve birer güven 
müessesi olan bankacılık sektörünün itibarı önemli ölçüde sarsılabilecektir. Özellikle, bazı 
basın ve yayın kuruluşlarının zaman zaman eksik bilgiye dayanan, bazı kişi ve kurumları 
yıpratmaya dönük, bazen kamuya mal olmuş bilgilerin çarpıtılması suretiyle haber ve 
yorumlar yaptığı da dikkate alındığında; Türkiye ekonomisi için çok önemli olan sektörün 
yıpratılmaması için azami gayret göstermenin gereği daha da artmaktadır. 

Diğer taraftan, yukarıda bahsedildiği üzere bu raporlar, bankaların mali durumlarının 
tespitine yönelik düzenlenmişlerdir. Yolsuzluk ve yolsuzluğa neden olan işlemlerin tespitinde ise, 
mali bünye raporları ve bağımsız denetim raporları değil, bu amaçla düzenlenen mevzuata 
aykırılık raporlarının incelemeye konu edilmesi gerekmektedir. Halen piyasada faaliyet 
gösteren bankalarla ilgili inceleme sonuçlarını içeren bu raporlar ancak, Kurum/Kurul 
tarafından Bankalar Kanunu uyarınca tesis edilen işlemlerin uygunluğunun denetimi amacıyla 
kullanılabilecek mahiyettedir. Kurumumuzun işlemlerinin hukuka uygunluğunun denetimi ise yine 
aynı Kanun uyarınca idari mahkemeler tarafından yerine getirilmektedir. Ayrıca, Kanunun 
geçici 4 üncü maddesi kapsamında yapılan denetim ve tesis edilen idari kararlar banka 
sermayelerinin mevzuatta yer alan limitlere uyumlu olup olmadığını ve sermaye eksikliği var 
ise bunların giderilmesini amaçladığından, talep edilen belge ve bilgilerin Komisyonunuzun 
kurulma amacı olan yolsuzlukların sebepleri, sosyal ve ekonomik boyutlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesine hizmet etmeyeceği düşünülmektedir. 

Bununla birlikte, bahse konu bilgi ve belgelerin açıklanması sistemin hayatiyeti 
yanında, Bankalar Kanunu açısından suç da teşkil etmektedir. Bankalar Kanunun 3 üncü 
maddesinin 8 inci fıkrasında yer alan "Kurul üyeleri ile Kurumun her türlü personeli, 
çalışmaları ve denetlemeleri sırasında ilgililere ve üçüncü kişilere ait öğrendikleri sırları bu 
konuda kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar ve kendi yararlarına 
kullanamazlar, "hükmü ile 22 nci maddesinin 7 numaralı fıkrasında yer alan "Bu Kanunun 
uygulanmasında ve uygulanmasının denetiminde görev alanlar, görevleri sırasında 
öğrendikleri bankalar ile bunların iştirakleri, Kuruluşları ve müşterilerine ait sırları bu Kanuna 
ve özel kanunlarına göre yetkili olanlardan başkasına açıklayamazlar ve kendi yararlarına 
kullanamazlar." hükmü, Kurumumuzun sır kapsamında olan bilgi ve belgeleri Kanunen 
yetkili olmayan kişi ve kuruluşlara açıklamasını da engellemektedir. 

Ancak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen bankalara ilişkin olarak 
10.04.2003 tarih ve 191 ve 192 sayılı yazılarınız ile talep etmiş olduğunuz mali bünye 
raporları ile bağımsız denetim raporlarının da sır kapsamında bazı bilgiler içerdiği 
düşünülmekle birlikte bu bilgiler, gerek bahse konu bankalar gerekse bankacılık sektörü için 
hayatiyet arz etmediği ve Kurumumuzun bu bilgileri Komisyonunuza sunmaktan kaçındığı ya 
da imtina ettiği izlenimine yol açmamak için sır kapsamında olabilecek bilgilerin 
saklanmasına ilişkin Bankalar Kanununun ilgili hükümleri de hatırlatılmak suretiyle 
Komisyonunuza intikal ettirilmiş ya da Komisyonunuzca görevlendirilen uzman personelin 
incelemesine sunulmuştur. Ancak, hali hazırda faaliyetlerini sürdüren bankalara ilişkin bilgi 
ve belgelerin titizlikle korunması, hem bu bankaların faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde devam 
ettirebilmesi, hem de bankacılık sektörünün sağlam bir yapıya kavuşturulabilmesi için önem 
arz etmektedir. 

Kurumumuz, yolsuzlukların tespiti ve gerekli tedbirlerin alınmasında ihtiyaç duyulan 
bilgi ve belgeleri Komisyonunuza tevdi etmekten kaçınmamaktadır. Ancak, istenen bilgi ve 
belgelerin yolsuzluk kavramı ile birlikte kamuoyuyla paylaşılmasının doğuracağı ekonomik ve 
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hukuki sakıncaların değerlendirilmesi, bankacılık sırrı kapsamındaki bilgilerin korunması, 
ülkemizin ekonomisi açısından hayati önem taşıyan bankaların ve bankacılık sisteminin 
itibarının korunması ve artırılması, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması 
Kurumumuzun asli görevlerindendir. Ayrıca, sistemde bulunan bütün bankaların mali 
bünyelerine ilişkin talep edilen bilgi ve belgelerden yola çıkılarak varsa yapılmış bir 
yolsuzluğun tespiti de imkan dahilinde bulunmamaktadır. 

Bu çerçevede, bankaların mali bünyelerine ilişkin Kurumumuzca tesis edilen idari 
işlemler başvuruya bağlı olarak idare mahkemelerince denetlenmekte, yolsuzluk olarak 
nitelenebilecek hususlarla ilgili Kurumumuzca düzenlenmiş raporlar gereği için ilgili 
savcılıklara gönderilmekte ve talebiniz halinde bu bilgiler Komisyonunuza da sunulmaktadır. 
Ancak, ilgi yazınızla talep edilen bilgi ve belgeler mahiyetleri itibarıyla Bankalar Kanununda 
tanımlı bankacılık sırrı niteliğinde bilgileri içermesi yanında Bankalar Kanununun geçici 4 
üncü maddesi kapsamında yerinde denetimler sonucu hazırlanan raporlarda yer alan ve nihai 
nitelik taşımayan bilgilerin kamuoyu ile paylaşılmasının sektörde, dolayısıyla ekonomide 
onarılması güç zararlara sebebiyet verebileceği düşüncesiyle, Kurumumuz görev ve 
sorumlulukları ile Bankalar Kanunu hükümleri dikkate alınarak ilgide kayıtlı yazınız gereği 
yerine getirilememiştir." denilmektedir. 

b) Öneriler 

Komisyonumuza intikal eden iddialara göre söz konusu üçlü denetimde bazı 
bankalarm sermaye yeterliliklerinin olmadığı tespitlerine karşm sermaye yeterlilik 
rasyolarının yüksek belirlendiği, bağımsız denetim raporları ile Murakıplarca 
düzenlenen raporlar arasında önemli farklılıklar olduğu, bazı bankaların aktiflerindeki 
sabit kıymet ve iştiraklerinin enflasyon muhasebesi uygulamasında abartılı şekilde 
değerlemeye tabi tutularak öngörülen rasyoların tutturulduğu ileri sürülmektedir. 
BDDK tarafından yukarıda belirtilen yazıdaki gerekçelerle konuya ilişkin bilgi ve 
belgeler Komisyonumuza verilmediğinden, söz konusu iddialar Komisyonumuzca 
incelenememiştir. 

Konuya ilişkin iddiaların Başbakanlık Teftiş Kurulu'na intikal ettirilerek en az 
bir Bankalar Yeminli Murakıbınm da bulunduğu bir denetim ekibince incelenmesi 
tavsiye edilmektedir. 
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V. BAĞIMSIZ DENETİME İLİŞKİN İNCELEME 

a) Tespitler 

Bağımsız denetim kuruluşlarına 4389 sayılı Kanunun 13üncü maddesinin 2. fıkrasında 
yer verilmiştir. 

Kanun hükmüne göre "Bankaların genel kurullarına sunacağı yıllık bilançoları ile 
kar ve zarar cetvellerinin bağımsız denetim kuruluşlarınca onaylanması şarttır. Bağımsız 
denetim kuruluşlarının kurulmasına, çalışmalarına, faaliyetlerinin geçici veya sürekli olarak 
durdurulmasına ilişkin esaslar Merkez Bankası ve Türkiye Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'nin görüşü alınarak Kurulca 
düzenlenir. Bağımsız denetim kuruluşları, bu kanun uyarınca yaptıkları faaliyetler dolayısıyla 
üçüncü kişilere verecekleri zararlardan sorumludurlar" denilmektedir. 

Daha önce, "Bankalarda Bağımsız Denetim Yapacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar 
Hakkında Yönetmelik"le gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 3182 sayılı Kanunun 54üncü 
maddesine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmelikte amaç, bankaların 1211 sayılı Kanunun 43 
üncü maddesi gereğince bir örneği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na verilecek olan 
denetim raporunu hazırlayabilecek ve bunların yayımlanacak bilanço ile kâr ve zarar 
cetvellerini onaylayabilecek bağımsız denetim kuruluşlarının yetkilendirilmeleri, faaliyetleri 
ve yetkilerinin kaldırılmasına ilişkin esasları düzenlemek olarak açıklanmıştır. 

Yönetmeliğin 17 inci maddesi, Yönetmeliğin uygulanma esaslarının gerekli görülecek 
durumlarda Müsteşarlıkça çıkarılacak tebliğlerle düzenleneceğini içermektedir. Ancak 4389 
sayılı Kanunun 13/ 2nci madde fıkrasıyla, tebliğ çıkarmak yetkisi Kurula verilmiştir. 

4389 sayılı Kanunun 3/11 ve 13/2nci maddelerine dayanılarak "Bağımsız Denetim 
Yapacak Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Yetkilerinin Geçici veya Sürekli Olarak 
Kaldırılması Hakkında Yönetmelik" isimli yönetmelik Kurum tarafından düzenlenerek 
31.1.2002 gün ve 24657 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 

Bu yönetmelikte; bankalar ve özel finans kurumlarınca yayımlanacak bilanço ile kâr 
ve zarar cetvellerini onaylayabilecek bağımsız denetim kuruluşlarının yetkilendirilmesine, 
yetkilerinin geçici veya sürekli olarak kaldırılmasına ilişkin esaslar düzenlenmiştir. 

Bu yönetmeliğin 1 inci maddesinde amaç şu şekilde ortaya konulmuştur: "Tasarruf 
sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasını temin için, bankaların faaliyetlerinin güven 
ve açıklık içinde sürdürülmesine ve kamunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesine yönelik 
olarak, yetkili bağımsız denetim kuruluşlarınca; 4389 sayılı Bankalar Kanunu kapsamındaki 
bankaların ve özel finans kurumlarının hesap ve kayıtlarının anılan Kanunun 13 üncü 
maddesine göre yürürlüğe konulan hesap ve kayıt düzenine ilişkin mevzuata uygunluğunun 
denetlenmesine ve yapılan denetim sonucunda oluşturulan görüş çerçevesinde yayımlanacak 
bilanço ve kâr ve zarar cetvelleri ile konsolide mali tabloların onaylanmasına ilişkin esas ve 
usullerin belirlenmesi. " 

Yönetmeliğin 2nci maddesinde, bankalarda ve özel finans kurumlarında bağımsız 
denetim yapma yetkisi almış kuruluşlar ile 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümleri 
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çerçevesinde faaliyet gösteren bankalar ve özel finans kurumlarının bu Yönetmelik 
hükümlerine tabi oldukları açıklanmıştır. 

Söz konusu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde denetim yetkisinin kaldırılmasına ilişkin 
hükümlere yer verilmiştir. Bu kapsamda yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ettikleri tespit 
edilen kuruluşların, tespit edilen aykırılıkların mahiyetine bağlı olarak bağımsız denetim 
yapma izninin geçici veya sürekli olarak kaldırılması Kurula bırakılmıştır. 

Yetkileri geçici veya sürekli olarak kaldırılan kuruluşlar yetki iptali gerekçesiyle 
birlikte bağlı bulundukları meslek odalanna "Mesleki ahlak ve disiplin yönünden" 
incelenmek üzere bildirilmektedir. 

Komisyonumuzca BDDK'ya hitaben düzenlenen 10.04.2003 tarih ve 193 sayılı 
yazıda TMSF'ye devredilen bankaları denetleyen bağımsız denetim kuruluşlarının söz konusu 
bankalar zarar etmelerine rağmen haklarında olumlu rapor düzenledikleri, ancak buna karşılık 
anılan bağımsız denetim kuruluşları hakkında herhangi bir yasal ya da hukuki işlem 
yapılmadığı iddiası ile TMSF'ye devredilen bankaları denetleyen bağımsız denetim 
kuruluşlarının bildirilmesi ve söz konusu bankaların TMSF'ye devri öncesi düzenlenen son 
bağımsız denetim raporları ile bu bankaları denetleyen bağımsız denetim kuruluşları hakkında 
yapılan yasal işlemlere ilişkin belgeler istenmiştir. 

Bu konudaki BDDK'nın 24.04.2003 tarih ve 4803 sayılı cevabi yazısı gizlilik 
kaydıyla komisyonumuza gönderilmiştir. 

Söz konusu BDDK yazısı ile Komisyonumuza gönderilmiş bulunan, TMSF'ye 
devredilen bankaların Fona devir öncesi yıl sonu bağımsız denetimlerini gerçekleştiren 
kuruluşların listesi EK 6'da verilmiştir. Söz konusu yazının incelenmesi sonucunda bu 
kuruluşlardan Ergin Uluslararası Denetim ve YMM A.Ş. ile Engin SMMM A.Ş.'nin denetim 
yetkisi kaldırıldığı, ayrıca DRT YMM A.Ş. ile KPMG Cevdet Süner YMM A.Ş. hakkında ise 
ikazda bulunulduğu anlaşılmıştır. 

Ancak, gerek mülga 3182 sayılı Bankalar Kanunu 54/5 maddesi gerekse 4389 sayılı 
Bankalar Kanunu 13/2 maddesi kapsamında bağımsız denetim kuruluşlarının yapmış olduğu 
faaliyetler sonucunda üçüncü kişilere verecekleri zararlardan sorumlu olduğu hükme 
bağlanmışken yukarıda belirtilen ve usulsüz işlemleri veya denetim ilkelerine ilişkin 
yönetmelik hükümlerine aykırı uygulamaları sabit olan bağımsız denetim firmaları için bu 
bankaların TMSF'ye devredilmesinde dolayı oluşan Hazine zararı dolayısıyla bugüne kadar 
Hazine Müsteşarlığı'nca tazminat davası açılmadığı tespit edilmiştir. 

Diğer yandan, TMSF'ye devredilen Sümerbank A.Ş., Etibank A.Ş., Kentbank A.Ş., 
EGSbank A.Ş. ve Toprakbank T.A.Ş.'yi denetleyen DRT YMM A.Ş.'nin yalnızca 
uyarılmasının nedenleri anlaşılamamış olup, bu YMM firmasının halen T.C. Merkez Bankası, 
T.C. Ziraat Bankası, T. İş Bankası, T.-Halk Bankası ve T. İthalat ve İhracat Bankası gibi 
yaklaşık tüm kamu bankaları ve bankacılık sektörünün en büyük bankalarını denetlemesi de 
bankacılık sektöründeki rekabet koşullarını bozduğu düşünülmektedir. 

Kaldı ki, DRT YMM A.Ş.'nin T.C. Merkez Bankası ve T. İthalat ve İhracat 
Bankasındaki aynı nitelikli Irak alacaklan için BDDK'nm yayınladığı "Karşılıklar 
YönetmeliğT'ne göre değişik görüşler beyan etmesi ve kamu bankalannın 2001 ve 2002 yılı 
sonu itibariyle enflasyon muhasebesine göre iştiraklerini ve sabit kıymetlerini değerlemesi ile 
T.İş Bankasının iştirak ve aktif kıymetlerini değerleme yöntemlerinde farklılık arzetmesi de 
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ayrıca inceleme konusu yapılmasını gerekmektedir. T. İş Bankasının 2001 yıl sonu enflasyon 
muhasebesine göre sabit kıymetleri 291 trilyon liradan 1.319 trilyon liraya çıkmasına rağmen 
Türkiye'de en yaygın şube ve hizmet binası ağına sahip T. Ziraat Bankasının sabit 
kıymetlerinin enflasyon muhasebesine göre 297 trilyon lira olarak değerlendirmesi de adı 
geçen YMM firmasının uluslar arası standartlar ve BDDK'mn Tebliğine göre değil her 
bankanın özel şartlarına göre rapor düzenlediği izlenimini uyandırmıştır. 

b) Öneriler 

Bankalar Kanununda yaptırıma bağlanan ve bağımsız denetim kuruluşlarının 
yapmış oldukları faaliyetler sonucunda üçüncü kişilere verecekleri zararlardan sorumlu 
oldukları hükmü uyarınca üçüncü kişi sıfatıyla TMSF'nin ve Hazine'nin maruz kaldığı 
zararlar nedeniyle gerek yukarıda belirtilen ve sorumlulukları tespit edilen bağımsız 
denetim firmalarına ve gerekse incelemeler sonucunda sorumlulukları tespit edilecek 
bağımsız denetim firmalarına karşı TMSF ve Hazinece tazminat davası açılması 
gerektiği kanaatiyle, 

Konunun incelenmek üzere BDDK ile ilgili DEVLET Bakanlığı ile HAZİNENİN 
bağlı olduğu DEVLET BAKANLIĞINA GÖNDERİLMESİ tavsiye edilmektedir. 
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VI. İKTİSAT BANKASI VE TRADE DEPOSİT BANK LTD. İLE İLGİLİ 
İŞLEMLER 

Bankanın Fona Devri ve Trade Deposit Ltd. Bank İşlemleri 

a) Tespitler 

1927 yılında Denizli İktisat Bankası T.A.Ş. adı altında Denizli'de kurulan Banka 1984 
yılında çoğunluk hisseleri Erol AKSOY ve ailesi tarafından satın alınarak unvanı "iktisat 
Bankası Türk Anonim Şirketi" olarak değiştirilmiştir. Bankanın temettü hariç ortaklık haklan 
ile yönetim ve denetimi 14.3.2001 tarihi itibariyle Bankalar Kanunu'nun 14/3 ve 4. maddeleri 
kapsamında TMSF'ye devredilmiştir. 

Bankanın devir tarihi itibariyle zararı 1.953.172 milyar TL.'dır. Bankanın TMSF'ye 
devredilmesine yol açan faktörlerin başında Bankanın hakim ortağı AKSOY ailesine ait olan 
ancak banka ile bir ortaklık ilişkisi olmayan Kıbrıs'ta kurulu Trade Deposit Bank LTD.(TDB) 
tarafından toplanan mevduatın Grup firmalarına kredi olarak kullandırılması ve TDB'de 
yaşanan mevduat çekilişinin Bankaca yapılan depolarla finanse edilmesi oluşturmaktadır. 

Konuya ilişkin Devlet Denetleme Kurulu'nun 12.07.2002 tarih ve 2002/7 sayılı İktisat 
Bankası T.A.Ş.'ye ilişkin Araştırma ve Denetleme Raporunda bankanın fona devri ile ilgili 
olarak özetle(EK 7); 

"Bankanın TMSF'ye devrinde önemli rol oynayan işlemlerden biri de KKTC'de Off-
shore Bankacılık Yasasına göre 1994 yılında kurulan ve ana hissedarları Erol AKSOY ve 
ailesi olan TDB'nin İktisat Bankasına devredilmesidir. TDB'nin mevduat sahipleri ağırlıklı 
olarak Türkiye'de yerleşik mudilerden oluşurken, kredi müşterilerinin tamamına yakınını, 
Erol AKSOY Grubu Firmaları oluşturmaktadır. TDB'nin, KKTC'de kurulu bir banka 
olmasına rağmen mevduatı iktisat Bankası üzerinden topladığı ve iktisat Bankası aracılığıyla 
kredi kullandırdığı, iktisat Bankası ile Trade Deposit Bank arasındaki mevcut fıduciary 
işlemlerini iktisat Bankası Genel Müdürlüğünde bulunan Trade Deposit Bank temsilciliğinin 
yürüttüğü murakıp raporlarında ifade edilmiştir", hususlanna yer verilmiştir. 

Yine aynı raporda; 

"14. madde kapsamında bulunan bir bankanın mali bünyesini yakından ilgilendiren 
bir devir işleminde inisiyatif BDDK tarafından üstlenilmemiş, engellenmeyen devir işlemi 
sonucu TDB nezdinde bulunan offshore mevduat TMSF'ye prim kesintisi dahi yapılmadan 
garanti kapsamına alınmış, ayrıca TDB'nin aktifinde bulunan ve tahsil kabiliyeti bulunmayan 
kredilerin devralınmasıyla Bankanın aktif yapısı daha da bozulmuştur. Mevduatın güvenceye 
alınmasını sağlayan devir işlemi, kamu maliyesine yaklaşık 250 milyon dolar yük 
getirmiştir." 

hususları ifade edilmiştir. 

Anılan raporun "Banka ile ilgili özellik gösteren işlemler" bölümünde Trade Deposit 
Bank Ltd'nin bankaca devralmmasma ilişkin işlemler özetle; 

"Bankalar Yeminli Başmurakıbı ... tarafından düzenlenen 17.07.2000 günlü, R-7 
sayılı Mali Bünye Raporunda; Avrupa ve Amerika Holding A.Ş,ye kredi /adlandıran 
kuruluşların arasında Trade Deposit Bank Ltd. (TDB) 'in bulunduğu, TDB'nin KKTC'de 
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kurulu bir off-shore banka olduğu, faaliyetlerini İktisat Bankası aracılığıyla sürdürdüğü, 
Bankanın organizasyon şeması içinde TDB'ye ait temsilciliğin de yer aldığının belirlendiği, 
TDB'nin merkezinin KKTC olmasına rağmen bu ülkede faaliyet gösterdiğine ilişkin bir 
bulguya rastlanmadığı, mevduatını iktisat Bankası üzerinden topladığı ve iktisat Bankası 
aracılığıyla kredi kullandırdığı, Banka ile TDB arasındaki mevcut fıduciary işlemlerini İktisat 
Bankası Genel Müdürlüğünde bulunan TDB temsilciliğinin yürüttüğü ifade edilmiştir. 

Aynı Raporda; TDB'de yaşanabilecek olası likidite krizinin iktisat Bankasına da 
sıçrama eğilimi taşıdığı, aralarında hukuki bir bağ olmasa da TDB'nin İktisat Bankası ile, 
kendi adına mevduat toplatacak ve kredi kullandırtacak kadar yakın ilişki içinde olduğu, 
TDB'de yaşanan mevduat çekilişini iktisat Bankasının finanse etmek zorunda kalacağı, 
Bankanın TDB ile Park Avenue Banka kaynak bulmak ve bulunan kaynaklarla finanse edilen 
kredilere aracılık etmek gibi bir işlevi yerine getirmekten vazgeçmesi gerektiği ifade 
olunmuştur. 

(Murakıp) ... tarafından düzenlenen 06.11.2000 günlü, R-l sayılı raporda; iktisat 
Bankasının TDB'de ortaklık payının bulunmadığı, buna karşılık AKSOY ailesi üyelerinin 
hissedar olarak gözüktüğü, TDB'nin kullandırdığı kredilerin tamamına yakınının Erol AKSOY 
Grubuna aktarıldığı, kaynakların iktisat Bankası aracılığıyla toplanan mevduat olduğu, TDB 
adına toplanan mevduatlardan çekilişler yaşanınca çekilen mevduatı finanse etmek amacıyla 
Banka tarafından TDB'ye depo yapıldığı, 31.10.2000 itibariyle depo tutarının 76.070.000 
USD'ye ulaştığı belirtilmektedir. 

Aynı Raporda; TDB'nin kuruluş amacının disponibilite, munzam ve stopaj 
sorumlulukları olmaksızın Türkiye'den kaynak toplamak ve toplanan bu fonları ağırlıklı 
olarak Erol AKSOY Grubunun finansman gereksiniminin karşılanmasında kullanmak olduğu. 
İktisat Bankasında Erol AKSOY Grubuna ait kredilerin TDB'ye kaydırıldığı, TDB'nin 
faaliyette olması ve bu banka adına Türkiye'den mevduat toplanması nedeniyle İktisat 
Bankasının faaliyetlerinin önemli bir kısmının denetim dışında kalacağı, banka mali 
bünyesindeki tahribatın kesin çizgilerinin ancak TDB'nin bilançolarının detaylı olarak 
incelenmesi halinde saptanabileceği ifade edilmiş, sağlıklı ve doğru bir analiz ve eksiksiz bir 
değerlendirme yapılabilmesi, TDB'nin gerçek bilançosunun ortaya konulabilmesi için 
TDB 'nin iktisat Bankasına devri veya tasfiyesi isteminde bulunulmuştur. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından iktisat Bankası 
T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına hitaben 28.11.2000 günlü, BDDK2.Değ.01/32-2-2209 
sayılı bir yazı gönderilmiştir. Yazıda bankalar yeminli murakıpları tarafından 31.12.1999 ve 
30.06.2000 günlü mali tablolar üzerinden yapılan mali bünye incelemelerinin sonuçlan 
değerlendirilmiş, Bankanın mali bünyesinin sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasını teminen 
Bankalar Yasasının 14/2. maddesi uyarınca alınması gereken önlemler sıralanmış, "Trade 
Deposit Bank'm tasfiye edilerek veya şubeye dönüştürülerek Bankanın gerçek mali bünyesinin 
netleştirilmesi" de bu önlemler arasında yer almıştır. 

BDDK'mn bu yazısına dayanarak, İktisat Bankası Yönetim Kurulu 01.12.2000/61 sayı 
ile "K.K.T.C.'de kurulu olan TDB'nin tüm aktif ve pasiflerinin Banka'nın Malta Şubesi'nce 
devrahnmasına oybirliği ile" karar verilmiştir. (Ek:22) 

04.12.2000 gününde iktisat Bankası T.A.Ş. ve TDB arasında imzalanan sözleşmeyle; 
"İktisat Bankası, Borçlar Kanununun 179. maddesi uyarınca, TDB'ye ait toplam mevduat ve 
b-edileri ile bunlara bağlı alacak ve borçları Malta Şubesine devredilmek üzere almış, her iki 
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taraf da sözleşmenin kurulması ve uygulamasına ilişkin hükümlerde Türk Hukuku ve Türk 
Yasalarının geçerli olduğunu kabul etmiştir" (Ek:28). 

iktisat Bankası T.A.Ş. Yönetim Kurulunun 11.01.2001/3 sayılı Kararının 5. 
maddesinin 4. paragrafında; "TDB'de çalışanların kontratlarının fesh edildiği, TDB Genel 
Kurulu'nun toplanarak tasfiye kararı aldığı, KKTC nezdinde resmi mercilere yapılan 
başvurularla TDB'nın fesih sürecinin başlatılmış olduğu, hesap devirlerini takiben Malta 
Şubesine devrolunan hesaplar için müşterilere yeni hesap cüzdanı verilerek bildirimde 
bulunulduğu" belirtilmektedir. 

iktisat Bankası Yönetim Kurulunun 01.12.2000 ve 11.01.2001 günlü kararlarında tüm 
aktif ve pasiflerin devri öngörüldüğü halde, İktisat Bankası ile TDB arasında yapılan 
sözleşmenin I. maddesinde bilançonun sadece kredi ve mevduat kalemleri ile bunlara bağlı 
alacak ve borçların devrinden söz edilmiştir, iktisat Bankasında 01.12.2000 günlü Yönetim 
Kurulu Karan ve B.K. 179. maddesine göre düzenlenmiş tüm aktif ve pasif kalemleri gösterir 
bir devir bilançosu ve envanteri de bulunmamaktadır. 

Banka Teftiş Kurulu tarafından düzenlenen Temmuz 2001 günlü raporda (Ek:29); 
04.12.2000 gününden itibaren TDB yetkililerinin kaşe ve imzalan bulunmayan mevduat ve 
kredi listeleri üzerinden, TDB'nin devir işlemlerinin başlatıldığı, daha sonraki tarihlerde ise 
herhangi bir yazılı talimat olmaksızın çeşitli düzeltme ve değişiklikler yapılarak TDB'den 
devir envanteri ve devir bilançosu sağlanmadan işlemlerin tamamlandığından söz 
edilmektedir. Güvenilir kayıt sistemi ve hiç bir yasal belge olmadan yapılan haydi birleşme 
Bankaca 14.12.2000 günlü bir yazıyla BDDK'ya bildirilmiştir. Yazıda, Aralık ayının ilk 
haftası içerisinde BDDK'nın istemi doğrultusunda Trade Deposit Bank'ın tasfiyesine 
başlandığı, TDB'deki tüm aktif ve pasif hesapların Banka kayıtlarına aktarıldığı ifade 
edilmiştir. 

Bu yazı üzerine BDDK tarafından Banka yönetimine gönderilen 22.12.2000 günlü 
yazıda Kurumun 28.11.2001 günlü yazısında, Trade Deposit Bank nezdindeki depoların 
bankaya nakit girişi sağlayacak şekilde tasfiye edilmesinin kastedildiği, nakdi giriş 
sağlanmadan gerçekleştirilecek kaydi birleşmenin Bankanın mali bünyesine olumlu bir 
katkısının olmayacağının açık olduğu, bu itibarla nakdi tahsilat yapılmaksızın TDB'nin aktif 
ve pasif hesaplarının Banka kayıtlarına alınmasının uygun görülmediği ifade edilmek 
suretiyle 28.11.2000 günlü yazı içeriği düzeltilip, hata tamir edilmeye çalışılmışsa da Banka 
yöneticilerince yapılan emrivaki kabullenilmiş, gerekli direnç gösterilmemiştir. Bu yazı 
üzerine Banka yönetimince BDDK'ya gönderilen 1.2.2001 günlü yanıtta; 30.11.2001 gününde 
TDB'nin olağanüstü genel kurulunda tasfiye kararı alındığı, TDB'nin aktif ve pasiflerinin 
04.12.2000 gününde İktisat Bankası Malta Şubesine devredildiği, devir işlemleri bilgisinin 
mudilere 05.12.2000 gününden itibaren bildirildiği, 22.12.2000 günlü yazının ise 02.01.2001 
gününde ellerine geçtiği. TDB'den devralınan aktif ve pasiflerin tekrar TDB'ye devrinin 
hukuken gerçekleşmesinin olanaklı olmadığının belirlendiği, bu nedenle Bankanın BDDK 
tarafından belirtilen talimatları yerine getirmekte acz içinde kaldığı ifade edilmiştir. 

Devir sonucunda Bankanın aktifine 04.12.2000 gününde Banka döviz alış kurları 
üzerinden toplam 300.346 milyar TL (karşılığı 447.668.783 USD) olan krediler ve muhtelif 
alacaklar kalemi eklenirken, pasifine toplam 168.426 milyar TL (karşılığı 251.050.366 USD) 
olan mevduatlar intikal ettirilmiştir. Banka tarafından TDB'ye yapılan 193.830.680 USD'lik 
depo ise, Bankanın aktifinde depo alacağı, TDB'nin pasifinde ise kaynak olarak gözükmesi 
nedeniyle devir sırasında depo alacağı ile kaynak borcunun düşülmesi yoluna gidilmiştir. 
Böylelikle Bankanın aktifinde TDB'den olan alacak olarak görünen tutar devir sonucu 
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TDB'nin kullandırdığı kredilerde yerini almıştır. Murakıp raporlarına göre 04.12.2000 günlü 
kurlar üzerinden TDB'den devralınan pasif kalemlerin 89.864 milyar TL'si ile aktiflerin 
276.269 milyar TL'si Erol AKSOY Grubu ve AKS Grubu firmalarına ilişkin tutarlardan 
oluşmaktadır. Devralınan aktif kalemlerin bakiye 24.077 milyar TL'si (35.888.600 USD'nin 
04.12.2000 talihli kurdan TL karşılığı) Irak ve Rusya'dakı çeşitli bankalardan olan tahsil 
kabiliyeti bulunmayan alacakları içermektedir. 

Banka tarafından TC. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kuruluna yollanan 09-
01.2002 günlü, 563 sayılı yazı (Ek:30) ekinde yer alan Banka müfettişi Murat DEMIRAY 
tarafından düzenlenen 09.01.2002 günlü yazıda özetle; (Ek:31/1) TDB'nin iktisat Bankasına 
devredilmesine ilişkin çalışmaların 04.12.2000 günlü devir sözleşmesi ile başladığı, devir 
işleminin Genel Müdürlük Malta Operasyon Birimi personeli tarafından Bankanın o 
dönemdeki üst düzey yöneticilerinin gözetiminde yapıldığı, devrin TDB'ye ait devir envanter 
ve bilançosu bulunmaksızın imzasız ve kaşesiz listeler üzerinden gerçekleştirildiği. Banka 
tarafından devir işlemlerine ilişkin bilgi ve belgelerin istendiği ancak istenilen bilgi ve 
belgelerin Bankaya sunulmadığı ifade edilmiştir. Devre ilişkin yasal anlamda belge niteliğine 
haiz olmayan ve müfettiş yazısının ekinde yer alan belgeler Ek:31 'dedir. Bu yönde Bankanın 
yönetim kurulu üyeleri ile devir işlemini gerçekleştiren şahıslardan devir bilançosu ve buna 
ilişkin eklerin kendilerinde bulunmadığına dair noter aracılığı ile bilgi alınmıştır (Ek:3J/86-
92). 

Bankalar yeminli murakıpları tarafından düzenlenen 06.11.2000 günlü. R-l sayılı 
Rapora göre Bankaca TDB'ye yapılan depo tutarı 31.10.2000 itibariyle 76.070.000 USD'dir. 
Banka tarafından BDDK'nın talimatı uyarınca TDB'nin tüm aktif ve pasifinin devralınmasına 
karar verilmesini izleyen bir ayda depo tutan 117.760.68U USD artışla 193.830.680 USD'ye 
ulaşmıştır. 

Bankalar yeminli murakıpları tarafından Trade Deposit Bank'ın tasfiyesinin 
tamamlandığı belirtilen 22.12.2000'den sonra, bankalar mevduatı hesabı içerisinde Trade 
Deposit Bank'a ait 1.120 milyar TL tutarında, 02.01.2001 vadeli mevduat bulunduğu 
saptanmış olup, bu tutar 19.01.2001 gününde 1.174 milyar TL karşılığı 1.755.664 USD 
olarak İktisat Turkish Supreme Fund N. V.nin ABN AMRO Bank Willemstadt (Curacao 
Şubesi) nezdindeki hesabına transfer edilerek kapanmıştır. 

Banka müfettişlerinden ... tarafından düzenlenen iktisat Bankası ile Trade Deposit 
Bank Ltd. arasında vadesi 01.01.2000 gününden sonraki tüm MM işlemleri ile Hazine işlem 
limitlerinin aşılması nedenlerini inceleyen soı~uşturma raporunda (Eylül 2001); iktisat 
Bankası ve Trade Deposit Bankın hakim hissedarı Erol AKSOY'un KKTC de kurulu TDB'nin 
kaynaklarını grup şirketlerine kredi olarak aktardığı, Ekim 2000 'den itibaren TDB'de 
toplanan mevduatlardan çekilmeler başlaması üzerine iktisat Bankası Hazine Birimine, 
yönetim kurulu karan olmaksızın bizzat talimat vererek TDB'nin 10 milyon USD'lik banka 
limitinin çok üzerinde olan tutarlarda (193 milyon USD) plasman yaptırmak suretiyle TDB'ye 
kaynak aktardığı, böylece TDB'den çekilen mevduatların İktisat Bankasına finanse ettirildiği, 
TDB lehine yapılan plasmanların hergün yenilenmesi suretiyle daha önceki dönemlerde 
kullanılan plasmanların kapatıldığı, bu dönemde meydana gelen limit aşımlarının Hazine 
Risk Yönetimi Birimi tarafından raporlandığı, 04.12.2000 gününde TDB'nin Bankaya devri 
ile 193 milyon USD'lik plasmanın da Bankaya devredilerek zararın büyümesine neden 
olunduğu ifade edilmiştir. 

Devir öncesi Bankanın aktifinde depo nedeniyle TDB'den kaynaklanan potansiyel 
zarardan oluşan yük 193.830.680 USD iken devir sonrası oluşan zarar niteliğindeki yük 
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447.668.783 USD'ye ulaşmıştır. Ayrıca devralınan 251.050.366 USD'lik mevduat nedeniyle 
Banka ek taahhüt altına sokulmuştur."" 

Açıklamalarında bulunulmuştur. İlgili Bölümün devamında ise; 

""Bir Off-Sbore bankasının merkezi Türkiye'de bulunan iktisat Bankasının Malta 
Şubesince devralınması suretiyle mevduatların TMSF güvencesi altına alınması amacıyla 
yapılan uy sulamalar a, BDDK'nın Bankalar Yasasının 14.maddesinin tanıdığı yetkileri 
yeterince kullanmaması yol açmıştır. 14.madde kapsamında bulunan bir bankanın mali 
bünyesini yakından ilgilendiren devir işleminde inisiyatif tamamen Bankaya bırakılmıştır. 
Bankanın mali bünyesindeki zaafıyetin giderilmesini amaçlayan rehabilitasyon sürecinde 14. 
maddenin (1) ve (2) numaralı fıkraları çerçevesinde geniş yetkilerle donatılan BDDK bu 
amaç doğrultusunda her türlü önlemi alma yetkisine sahip iken, bu yetkinin tam olarak 
kullanıldığını söylemek mümkün değildir. 

iktisat Bankasına BDDK tarafından yönetim kurulu üyesi olarak atanan Yalçın 
AMANVERMEZ tarafından düzenlenen 18.01.2001 günlü yazıda; (Ek:32/1-3) TDB'nin 
devralınmasının 31.12.2000 günlü bilançoyu olumsuz etkileyeceği ve esasen ayrı yasalara ve 
uygulamalara tabi iki ayrı ülkedeki (Kıbrıs ve Türkiye) bankaların yalnızca aktif ve pasif 
kalemlerinin toplamlarının bir bankanın hesaplarına kayden geçirilmesinin yanlışlığının 
ortaya konulduğu, nakit girdi sağlanmadan kay den iktisat Bankasının bilançosuna TDB'nin 
aktif ve pasifi ile devredilmesinin bir çok bakımdan yanlış olduğu, bu uygulama ile off-shore 
bankacılığı yapan TDB'deki mevduatın kaydi bir işlemle Devlet garantisine geçirildiği, devir 
tarihi itibariyle TMSF'ye tabi mevduatın miktarının hiçbir yükümlülük yerine getirilmeden 
artırıldığı TDB tarafından verilen krediler takip edilmeden ve tahsile yeltenilmeden iktisat 
Bankasının hesaplarına aktarıldığı ve bilançonun fiktif olarak büyütüldüğü, nakit koymadan 
aktif ve pasifi ile devredilen TDB'nin hâlihazır yükünün hiçbir takibe uğramadan doğrudan 
iktisat Bankasının yükü haline dönüştürüldüğü ifade edilmiştir. 

BDDK'nın 28.11.2000 günlü yazısı üzerine yapılan devir işlemi ile mali bünye 
anlamında TDB nezdinde bulunan off-shore mevduat, TMSF'ye prim kesintisi yapılmadan 
garanti kapsamına alınmıştır. Ayrıca, TDB'nin aktifinde bulunan ve tahsil kabiliyeti 
bulunmayan krediler Bankanın aktifine alınmış, böylelikle Bankanın aktifi daha da 
bozulmuştur. TDB tarafından Bankaya yaklaşık 250 milyon USD tutarındaki mevduatın geri 
ödenmesi taahhüdü yüklenirken, yaklaşık 450 milyon USD tutarında tamamen zarar 
niteliğindeki Erol AKSOY Grubu firmalarının kredi riski banka bilançosuna eklenmiştir. 
TDB'nin belgelerine ulaşılamadığından devir uygulamasının kamuya gerçek maliyeti tam 
olarak saptanamamaktadır." 

ifade edilmiştir. 

Ayrıca konuya ilişkin olarak Komisyonumuza gelen Bankalar Yeminli 
Murakıplannca düzenlenen 23.5.2003 tarih ve R-6, R-6, R-l sayılı Rapor ile 10.6.2003 tarih 
ve R-8, R-8, R-3 sayılı Rapor'un incelenmesi sonucunda (EK 7); yukarıda bahsi geçen DDK 
raporu ile ilgili olarak Kurum içinde bir Araştırma Komisyonunun görevlendirildiği, bu 
Araştırma Komisyonunun tespitleri sonucunda devir işleminin Bankalar Kanunu'nun 18. 
maddesine aykırı olduğu ve bu meyanda Banka yöneticilerinin sorumluluğunu belirlemek 
amacıyla işlemlerin Murakıplarca incelenmesinin istendiği anlaşılmıştır. 

Yine sözkonusu Murakıp raporlarında; anılan istem doğrultusunda yapılan 
incelemelerde Banka'ya dolayısıyla TMSF'ye yüklenilen zararın 493 milyon $ tutannda 
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olduğu, tüm Off-Shore mevduatı sahiplerine gönderilen sorular sonucunda yapılan 
ödemelerin bir kısmının fiktif olduğu yani mevduat sahibi olarak görünen kişilerin bu 
ödemelerle ilgisinin olmadığı hususları tespit edilerek Banka yöneticilerinin Bankalar 
Kanunu'nun 22/3. maddesi kapsamında sorumluluklarının bulunduğu tespitlerine yer 
verilmiştir. 

Bankalar Yeminli Murakıplarmca yapılan incelemenin kapsamının sınırlandırılması 
nedeniyle devir işlemlerinde BDDK yönetiminin sorumluluğunun irdelenmemiş olduğu 
Komisyonumuzca gözlemlenmiştir. 

b) Öneriler 

Sonuç olarak; Trade Deposit Bank LTD.'in Banka'nm Malta Şubesi ile 
birleştirilerek Kamunun yaklaşık 493 milyon $ zarara uğratılmasmda; Bankacılık 
Düzenleme Denetleme Kurulu Kararı olmaksızın BDDK Başkanı'nın yazısı ile TDB'ın 
şubeye dönüştürülmesinin Bankalar Kanunu'nun 9 ve 18 . maddesine göre mümkün 
değilken Banka'ya böyle bir talimat verilmesinin doğru olmadığı ve Bankalar 
Kanunu'nun 14. maddesi kapsamında devir sonrasında bu devri önleyebilecek gerekli 
tedbirlerin zamanında alınmadığı kanaatiyle dönemin BDDK Başkanı Zekeriya 
TEMİZEL ve diğer yetkililerinin sorumluluklarının belirlenebilmesi amacıyla 

Başbakanlık Teftiş Kurulu koordinatörlüğünde; Başbakanlık Müfettişi, Sayıştay 
Denetçisi, Hesap Uzmanı, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Denetçisi ve Bankalar 
Yeminli Murakıbından oluşacak bir komisyon tarafmdan inceleme ve soruşturma 
yapılması tavsiye edilmektedir. 

Ayrıca, Trade Deposit Bank'ın İktisat Bankasınm Malta Şubesi ile birleşmesinin 
gerçekleşmediğinin tespit edilmesine rağmen, daha sonra 15.3.2001 tarihinde Bankaya 
el konulması sırasmda söz konusu fiili birleşmeye göz yummak suretiyle kamunun 
yaklaşık 493 milyon $ zarara uğratılmasına neden olan başta dönemin BDDK 
yöneticileri olmak üzere TMSF yetkilileri ve İktisat Bankası yönetim kurulu üyeleri ve 
genel müdürü hakkında C. Savcılığına suç duyurusunda bulunulması gerektiği 
kanaatine varılmıştır. 

İktisat Bankasına Piyasa Yapıcılığı Görevinin Verilmesi 

a) Tespitler 

Devlet Denetleme Kurulu'nun 12.07.2002 tarih ve 2002/7 sayılı Raporunun "Banka 
ile ilgili özellik gösteren işlemler" bölümünün piyasa yapıcılığı görevi ile ilgili kısmında (EK 
8); 

"İktisat Bankası T.A.Ş., Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü ile 
imzaladığı 01.05.2000 günlü sözleşme ile piyasa yapıcısı unvanını kazanmıştır. Bu unvanın 
alınabilmesi için; 

Sermaye yeterliliği rasyolarının % 8'in altında olmaması, 

Yabancı para net genel pozisyon /sermaye tabanı rasyosunun %20'yi aşmaması, 
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Öz kaynak tutarlarının kâr hariç, değerleme farkları dahil, 10 trilyon TL'nin 
altında olmaması, 

Takipteki alacaklar (net) / öz kaynaklar (kâr hariç) rasyolarının %25'i geçmemesi, 

Takipteki alacaklar (brüt) /krediler rasyosunun % 10'u geçmemesi, 

- 1999 yılında ikincil piyasalardaki DİBS kesin alım satım işlemlerinin yıllık toplam 
hacminin 1,2 katrilyon TL'nin üzerinde olması, 

1999 yılında birincil piyasadaki DİBS alımlarının yıllık toplamının 200 trilyon 
TL'nin üzerinde olması, 

koşulları aranmaktadır. 

Başvuran bankalar içerisinde yukarıda verilen kriterlerden son ikisini sağlayanların 
listesi 17.04.2000 itibariyle Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü 
(KAFGM) tarafından Banka Kambiyo Genel Müdürlüğüne (BAKGM) bildirilmiştir(Ek:34/l-
2). Aynı tarih itibariyle Banka Kambiyo Genel Müdürlüğü tarafından verilen yanıtta; yapılan 
hesaplamalara göre gönderilen listede yer alan tüm bankaların ilk 5 kriteri sağladığı, ancak 
yerinde yapılan denetimler sonucunda düzenlenen duru bilançolar üzerinden yapılan 
hesaplamalarda listenin değişebileceği belirtilmiş ve hangi bilançonun değerlendirmelerde 
esas alınacağının KAFGM tarafından belirtilmediği ifade edilmiştir (Ek:35/l-2). Hazine 
Müsteşarlığı piyasa yapıcısı olacak bankadan öz kaynağın yeterli, aktifin seyyal ve likit 
olduğu bir mali bünye istemektedir. 

Hazine Müsteşarlığının piyasa yapıcısı olacak bankalardan beklediği standart 
rasyolar ve İktisat Bankası 'nın Duru Bilanço üzerinden gerçekleşen rasyoları aşağıda 
verilmiştir. 

Piyasa Yapıcısı Seçilmek için Yeterlilik Kriterleri 

Duru Bilançoda Olan 

Kriterler 

Asgari Sermaye Yeter. Standart Rasyosu 

Azami YP. Net Genel Pozisyon Rasyosu 

Asgari öz kaynak Tutan (Milyar TL.) 

Azami Takipteki Alacaklar/öz kaynaklar R. 

Azami Takipteki Alacaklar/Krediler R 

Olması Gereken 

%8 

%20 

10.000 

%25 

%10 

1998 

%2,28 

-

27.825 

%30 

%11,6 

1999 

%-41,9 

%411,6 

-69,718 

-%106,7 

%58,4 

Tablodan da anlaşılacağı üzere, Bankalar yeminli murakıplarının 1998 ve 1999 yılına 
ait mali bünye raporları sonuçlarına göre öz kaynakları yetersiz, aktifi seyyaliyetten yoksun 
ve mali bünyesi kur, kredi ve likidite riskine açık olan iktisat Bankasına, aranan koşulları 
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taşımadığı halde Hazine Müsteşarlığınca 21.04.2000 gününde piyasa yapıcılığı görevi 
verilerek dolaylı destek sağlanmıştır. " hususlarına yer verilmiştir. 

b) Öneriler 

Yukarıda belirtildiği üzere duru bilanço rakamlarına göre 1998-99 yılma ait mali 
bünye raporları dolayısıyla öz kaynakları yetersiz, aktifi kötü, likidite riskine açık olan 
İktisat Bankasmm Hazine Müsteşarlığınca seçilmemesi gerekirken 21.04.2000 tarihinde 
piyasa yapıcısı seçilmesi suretiyle Bankaya dolaylı destek sağlanmasında ve hakkında 
4389 sayılı Yasanın 14. maddesi kapsamında tedbir alınması gereken Banka için 
zamanında tedbir almmamasmda sorumluluğu bulunan Hazine Müsteşarlığı 
yetkililerinin belirlenebilmesi amacıyla konunun incelenmek üzere Başbakanlık Teftiş 
Kuruluna gönderilmesi tavsiye edilmektedir. 
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VII. TMSF KAPSAMINDAKİ BANKALARIN SATIŞ İŞLEMLERİ 

Sümerbank'ın Oyakbank'a Satış İşlemleri 

a) Tespitler 

TMSF kapsamındaki bankaların satışına ilişkin olarak hazırlanan eylem planı 
çerçevesi içerisinde başvurularda aranacak koşullar ve başvurulurda aranacak belgelere ilişkin 
yönetmelikler 05.11.2001 tarih 24221 sayılı ve 19.11.2001 tarih 24235 sayılı Resmi 
Gazetelerde yayımlanmıştır. Bu yönetmelikler çerçevesinde satışa çıkarılan bankaların ilgi 
göstermedikleri gerekçesiyle Sümerbank A.Ş., Egebank A.Ş., Yurtbank A.Ş., Yaşarbank A.Ş. 
ve Bankkapital A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifiyle Sümerbank bünyesinde birleştirilmesine 
26.01.2001 tarihinde BDDK ve TMSF Yönetim Kurullannca kararlaştmlmıştır. Daha sonra 
BDDK'nın 17.04.2001 tarihli kararıyla Ulusalbank T.A.Ş.'de tüm aktif ve pasifiyle 
Sümerbank A.Ş. bünyesine devren birleştirilmiştir (EK 9). 

TMSF Yönetim Kurulu 28.05.2001 tarih ve 92 sayılı kararıyla Sümerbank A.Ş.'nin 
hisselerinin satılmasına karar vermiş ve satışın koşullarını belirlemiştir. BDDK'nın 
13.06.2001 tarih ve 320 sayılı karan çerçevesinde OY AK ile bir gizlilik anlaşması yapılmış, 
Fon Yönetim Kurulunun 28.05.2001 tarih ve 92 sayılı karan ile ön inceleme yapılmasına 
olanak sağlanmıştır. 

TMSF 08.08.2001 tarih ve 157 sayılı karan ile Sümerbank A.Ş.'nin, OY AK tarafından 
istenilmeyen taşınmaz ve iştiraklerinin tahsilat dairesine ve krediler dahil diğer varlık ve 
yükümlülüklerinin Kentbank A.Ş. ve Etibank A.Ş.'ye aktanlması istenilmiştir. TMSF'nin 
09.08.2001 tarih ve 165 sayılı karan ile de Sümerbank A.Ş. hisselerinin OYAK'a devrine 
ilişkin hisse devir sözleşmesinin imzalanmasına karar verilmiştir. 

OYAK ile imzalanan 09.08.2001 tarihli hisse devir sözleşmesi kurallan aşağıda 
özetlenmiştir. 

Bankanın devir tarihinde öz kaynağının sıfır değerine eşit olarak satın alınması esastır. 
Bu nedenle, bankanın ödenmiş sermayesi ve devralınan dönem zaran birbirine eşit 
biçimde 133.4 trilyon TL. olacaktır. 

OYAK, bankaya 27 trilyon TL. sermaye koyacaktır. 

Bankanın devir tarihi itibariyle yabancı para açık pozisyonu olmayacaktır. 

TMSF'nin kesinleşmemiş bilançoda mevcut 672 trilyon TL. mevduatının tümü, 
bankada tutulan Devlet İç Borçlanma Senetlerinde belirtilen itfa tarihlerine paralel 
olarak tahsil edilen nominal tutarlann yansına eş değer ödemelerle nakden geri 
ödenecektir. TMSF bu mevduatı itfa tarihlerinden önce geri çağırmamayı ve ödeme 
şartlannda banka aleyhine değişiklik yapmamayı kabul etmemektedir. 

a) Hisse devir tarihi olan 10.08.2001 tarihinden, 31.12.2001 tarihine kadar söz konusu 
672 trilyon TL.'lık meblağ yıllık % 15 faiz tahakkuk ettirilecek ve faize ilişkin bu 
tutar 5 işgünü içerisinde ödenecektir. 
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b) Bankanın ya da 2001 yılı içinde OYAK Bank A.Ş. tarafından birleşmiş bankanın 
31.12.2001 tarihli bilançosu neticesinde ortaya çıkan dağıtılabilir net karının 110 
trilyon TL.'nm üzerinde olması halinde bu miktann üzerinde kalan kısmının % 50'si 
faiz olarak hesaplanarak TMSF mevduatına ödenecek faiz tutarına eklenecektir. 

Bu esasa göre hesaplanarak tahakkuk ettirilecek faiz tutarları toplamından ilk bend'te 
belirlenen ve ödenmiş olması gereken miktar düşüldükten sonra kalan miktar 31.12.2001 
tarihli bilançonun Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasını izleyen 5 işgünü içinde ve her 
halükarda en geç 15.02.2002 tarihinde TMSF'ye ödenecektir. 

c) 672 trilyon TL.'lık meblağ 01.01.2002 tarihinden itibaren (TMSF yönetimindeki 
bankalar hariç) aktif büyüklüğü en fazla olan 5 özel bankanın 02.01.2002 tarihinde 6 
aylık mevduata uyguladıktan faiz oranı ortalaması esas alınarak aşağıda belirtilen 
kısmi ödeme tarihlerindeki bakiye tutarları üzerinden söz konusu meblağ ilişkin faiz 
ödenecektir. 

Bankayı devralmış olduğuna OYAKBANK A.Ş.'nin 31.12.2002 tarihli bilançosundaki 
dağıtılabilir net karının 110 trilyon TL.'nin üzerinde olması halinde bu miktann üzerinde 
kalan kısmının % 37.5'i faiz olarak hesaplanarak TMSF'nin mevduatına ödenmiş bulunan 
faiz tutanna eklenecektir. 

Bankaya ya da birleşmiş banka 672 trilyon TL. tutanndaki TMSF mevduatımn OYAK 
tarafından alınması kabul edilen tanımlanyla faizleri 10 Ağustos 2001 tarihi itibariyle aşağıda 
belirtilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin nakden itfa tarihlerinde tahsil edilecek nominal 
tutarlannın yansı kadar ödemeler yapara iade edecektir. Buna göre TMSF'na; 

1- 03.04.2002 vadeli, defter değeri 409 trilyon TL. 3 ayda bir kupon ödemeli T27 
tanımlı kupon faizi % 14.27 olan Devlet İç Borçlanma Senedi karşılığında, 

2- 08.05.2002 vadeli defter değeri 390 trilyon TL. 3 ayda bir kupon ödemeli Tl3 
tanımlı kupon faizi % 24.68 olan Devlet İç Borçlanma Senedi karşılığında, 

3- 15.05.2002 vadeli defter değeri 532 trilyon TL. 3 ayda bir kupon ödemeli T14 
tanımlı kupon faizi % 19.40 olan Devlet İç Borçlanma Senedi karşılığında, 

4- 12.06.2002 vadeli defter değeri 288 trilyon TL. 3 ayda bir kupon ödemeli T16 
tanımlı kupon faizi % 36.15 olan Devlet İç Borçlanma Senedi karşılığında, 

Yukanda yer alan değerlerin nakden itfa edildikleri günü takip eden işgününde bu 
değerlerin yansı kadar ödeme yapılacaktır. 

Bankayı devralan Oyak Bank A.Ş.nin 31.12.2002 günlü bilançosundaki 
dağıtılabilir net kânnın 110 trilyon TL'nin üzerinde olması halinde bu miktann 
üzerinde kalan kısmının % 37,5'i faiz olarak hesaplanarak TMSF mevduatına ödenmiş 
bulunan faiz tutanna eklenecektir. 

TMSF, mevcut her tür demirbaş ve menkuller ile taşınmazlann mülkiyetinin 
Bankaya ait olduğunu kabul etmektedir, 

Bankanın devri tarihine kadar hizmet akitleri sona erdirilmiş tüm personelin 
ve devir tarihinde çalışmakta olan personelin tamamının devir tarihine kadar olan 
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hizmet sürelerine ilişkin gerek mevzuattan gerekse sözleşmeden doğan her türlü hak 
ve menfaatlerine ilişkin iddia, talep ve davalardan doğacak ödemelerden TMSF 
sorumludur. TMSF, Banka çalışanlarının sayısının devir günü itibariyle 2000'e 
indirilmesini sağlayacaktır. 

- Devir tarihini izleyen ilk iş gününde, OY AK, TMSF'ye nakden ve defaten hisse satış 
bedeli olarak 50 milyar TL ödeyecektir. 

Yapılan sözleşmeye ilişkin kimi ayrıntılar ekte verilmiştir. 

TMSF ile OYAK arasında 09.08.2001 gününde yapılan hisse devir sözleşmesi 
uyarınca 10.08.2001'de satış sözleşmesinde yer alan devre konu bilanço kalemlerinin bazdan 
yine TMSF bünyesinde bulunan Kentbank A.Ş. ve Etibank A.Ş.ye devredilmiştir. 

Sümerbank A.Ş. çatısı altında birleşmiş bulunan altı bankanın toplanı aktif büyüklüğü 
10.08.2001 itibariyle 6.300.295.794.218.530 TL'dir. Mudilere yönelik mevduat, kredi v.s. 
hesapların transferinden sonra sözleşmede öngörülen diğer bilanço kalemlerinin devirleri, 
devir bankalarına ve Tahsilat Daire Başkanlığına menkul değer transferi veya nakit 
hesaplaşma ile yapılmıştır. 

Banka hisselerinin OYAK'a devrine esas alınmak üzere tarafların ilk aşamada devir 
tarihi itibariyle üzerinde anlaştıkları 10.08.2001 günlü kesinleşmemiş bir bilanço 
oluşturulmuştur. Aynı zamanda Bankanın 31.05.2001 günlü bilançosundan hareketle bir 
proforma bilanço düzenlenmiştir. Bazı bilanço kalemleri devir bankalarına (Kentbank A.Ş. 
ve Etibank A.Ş.) transfer edilmiştir. Bu transferler yapılırken Etibank A.Ş. ve Kentbank A.Ş. 
Kent Serbest Bölge, TMSF için sanal şubeler yaratılmış ve şubeler cari hesaplan 
çalıştırılarak kararlaştırılan transferler yapılmaya başlanmıştır. Transferler 10.08.200l'den 
24.12.200 l'e kadar sürmüştür. 10.08.2001 gününden sonra gerçekleştirilen işlemler Banka 
yasal kayıtlarında ilgili olduğu güne kayıt edilmiş, ancak 10.08.2001 günlü kesinleşmiş 
bilanço oluşturulurken bu işlemler 10.08.2001'de gerçekleşmiş gibi kabul edilmiştir. 

b) Öneriler 

Sonuç olarak Sümerbank'ın Oyakbank'a devri sırasında toplam 1.651 trilyon TL.'lık 
mevduatın 672 trilyon TL.'sının TMSF tarafından plase edilmesi ve bu mevduata karşılık 
devir tarihi 10.08.2001 tarihinden 31.12.2001 tarihine kadar piyasa koşullanmn çok altında 
yıllık % 15 faiz ile, TMSF mevduatına düşük faiz uygulanması nedeniyle TMSF'nin zarara 
uğradığı dolayısıyla satış tutarının gerçek değerinin netleşmediği ve zararına bir satış olduğu, 
kaldı ki bu bankanın satılmayarak TMSF kapsamı altında bankacılık hizmetine devam etmesi 
veya tasfiye edilmesi halinde TMSF'nin daha kazançlı çıkacağı ortadadır. Yapılan protokol 
-gereğince bu satışın gerçek maliyeti Oyakbank'a devredilen Sümerbank'ın portföyünde 
bulunan Devlet İç Borçlanma Senetlerinin getirisiyle devredilen mevduatın maliyeti arasında 
banka lehine oluşan fark aynı zamanda Hazinenin zararını oluşturmaktadır. Bu farkın tespiti 
ticari sır kapsamında olması nedeniyle Oyakbank'tan öğrenilmesi mümkün olamamıştır. 

Ayrıca, Oyakbank'a kiralık olarak devredilen daha evvel Egebank'm Genel 
Müdürlük binası olarak hizmet veren gayrimenkulun TMSF'nin devralma maliyeti ile 
devir sırasındaki fark ve daha sonra Oyak Grubunun bu taşmmazı Denizbank'a yüksek 
fiyatla Genel Müdürlük binası olarak devredildiğine ilişkin iddialarla ilgili olarak; 
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Başbakanlık Teftiş Kurulu koordinatörlüğünde; Başbakanlık Müfettişi, Sayıştay 
Denetçisi, Hesap Uzmanı, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Denetçisi ve Bankalar 
Yeminli Murakıbından oluşacak bir komisyon tarafmdan inceleme ve soruşturma 
yapılması tavsiye edilmektedir. 

Bank Ekspres Bankın Tekten Grubuna Satış İşlemleri 

a) Tespitler 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 05.11.2000 tarihli 24221 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan "Banka kuruluşunda veya mevcut bankaların hisselerinin 
devralınmasına ya da TMSF bünyesinde Bulunan Bankaların Hisselerini Satın Almak Üzere 
Başvuracaklarda Aranacak Koşullara İlişkin Karar" ile başvurularda istenen belgelere ilişkin 
9.11.2000 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Bankaların Kuruluşu ve Hisse Devirleri İçin 
Yapılacak İzin Başvurularının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri 
çerçevesinde Fona ait Bank Ekspres A.Ş. hisselerini satın almak isteyenlerin 15.12.2000 
tarihine kadar yaptığı başvurulara ilişkin değerlendirmeler 22.12.2000 tarihine kadar 
tamamlanarak, gerekli koşullan taşıyan alıcılar belirlenmiş ve bu alıcılara TMSF tarafından 
atanan Yönetim Kurulunca ön inceleme yapma olanağı tanınmıştır (EK 10). 

Banka sahibi olacaklarda aranan koşullan taşımalan nedeniyle, Koç Holding A.Ş., 
Standard Bank London, Kazkommertsbank, Finansbank A.Ş. ve Tekfen Holding A.Ş.nin, 
Bank Ekspres A.Ş.de aynntılı inceleme yapmalanna BDDK ve TMSF Yönetim Kurullannca 
izin verilmiştir. Teklif verme süresi sonu olan 06.04.2001 tarihi itibariyle, Finansbank A.Ş. ve 
Standart Bank London, Türk mali piyasalannda meydana gelen dalgalanmalar nedeniyle teklif 
vermeyeceklerini, Koç Holding A.Ş. de sebep belirtmeksizin teklifte bulunmayacağını ortak 
yönetim kuruluna bildirmiş, Kazkommertsbank'tan ise herhangi bir teklif gelmemiştir. Tekfen 
Holding A.Ş. ise, Bank Ekspres A.Ş.nin bazı aktif ve pasif kalemlerinin bilanço dışında 
bırakılması koşulu ile görüşmeye hazır olduklannı belirtmişlerdir. 

TMSF Yönetim Kurulunun 17.4.2001 günlü, 63 sayılı Karan ile, Tekfen Holding 
A.Ş.nin teklifi üzerine görüşmeler yapmak ve vanlacak sonucu bir ay içinde değerlendirmesi 
için Fon Yönetim Kuruluna sunmak üzere Bank Ekspres A.Ş. Yönetim Kuruluna 
yetkilendirilmiştir. 

Tekfen Holding A.Ş. 1.6.2001 tarihli yazısı ile, Bank Ekspres A.Ş. hisselerini Tekfen 
Holding A.Ş. olarak devralmak yerine Tekfen Holdingin doğrudan ve dolaylı %97'sine sahip 
olduğu Tekfen Yatınm ve Finansman Bankası olarak devralmak istediğini belirtmiş ve devir 
tarihinin de en geç 30.6.2001 olmasını talep etmiştir. Bunun üzerine Bank Ekspres Yönetim 
Kuruluna verilen yetki 30.6.2001 tarihine kadar uzatılmıştır. Bank Ekspres A.Ş. Yönetim 
Kurulu, Bankanın satışım olumlu görmüş ve konunun BDDK'ya önerilmesine karar vermiştir. 

BDDK'nm 22.6.2001 günlü, 361 sayılı Karan ile; TMSF'nin Bank Ekspres A.Ş.deki 
29.837.690.518.200.-TL tutanndaki hissesinin bazı aktif ve pasifkalemlerinin Bankada 
kalması koşulu ile Tekfen Holding A.Ş.ye 30.6.2001 tarihi itibariyle devredilmesine, 
bilançonun diğer aktif ve pasif kalemlerinin ise defter değeri üzerinden 30.6.2001 tarihi 
itibariyle Etibank A.Ş.ye devredilmesine karar verilmiştir. 

Ekte yer alan bankanın devir şartlanna ilişkin protokol ile hisse devir sözleşmesine 
göre bankanın 0 öz kaynak ile satışına karar verilmiş ve buna ilave olarak TMSF'ca 141.042 
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milyar TL. tutarında belli bir tarihe kadar mevduat tutma taahhüdünde bulunulmuştur. Söz 
konusu mevduatın faiz oranı ve geri ödeme esaslan ise aşağıda verilmiştir; 

"TMSF Mevduatının Faiz Oram ve Geri Ödeme Esasları: 

a) Hisseler'in devir tarihi itibari ile, Fon'un Banka Nezdinde bulunan 141.042 milyar 
Türk Lirası tutarındaki mevduatı; 28.02.2002 tarihine kadar Banka'da açılacak olan vadesiz 
mevduat hesabında kalacak ve sözkonusu vadesiz hesap üzerine Türkiye İş Bankası, Ziraat 
Bankası, Akbank, Halk Bankası, Yapı Kredi Bankası'nın, Hisseler'in devir tarihinden itibaren 
28.02.2002 (dahil) tarihine kadar her ayın son günü itibariyle uyguladıkları vadesiz tasarruf 
mevduatı faizleri ortalamasının ilgili dönem toplamlarının basit aritmetik ortalaması esas 
alınmak sureti ile belirlenecek faiz tahakkuk ettirilecektir. Bu şekilde hesaplanan faiz 
02.01.2002 ve 01.03.2002 tarihinde TMSF'na ödenecektir. 

b) 01.03.2002 — 31.12.2002 tarihleri arasında TMSF mevduatına; faiz oranı 
tahsilinin yapılacağı her ay itibariyle Tasarruf mevduatı en yüksek beş bankanın; 01.03.2002 
tarihinden itibaren 31.12.2002 (dahil) tarihine kadar, her ayın son gününde, vadeli tasarruf 
mevduatına uyguladıkları bir yıllık vadeli mevduat faizlerinin ortalamasının on aylık 
toplamının basit aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle belirlenecek faiz nispetinin %5'i 
kadar eksiği ile bulunacak faiz nispeti üzerinden faiz tahakkuk ettirilecektir.Hesaplanan bu 
faiz ile mevduatın 1/3, 02.01.2003 tarihinde TMSF'a ödenecektir. 

c) 01.01.2003 - 31.12.2003 tarihleri arasında, bakiye TMSF mevduatına, (b) 
fıkrasındaki esaslara göre faiz tahakkuku yapılacaktır. Tahakkuk eden faiz ile mevduatı %'si 
02.01.2004 tarihinde TMSF'a ödenecektir. 

d) 01.01.2004 - 30.06.2004 tarihleri arasında, bakiye TMSF mevduatına, (b) 
fıkrasındaki esaslara göre faiz tahakkuku yapılacaktır. Tahakkuk eden faiz ile mevduatın 
tamamı 01.07.2004 tarihinde TMSF'a ödenecektir. " 

b) Öneriler 

30.06.2001 tarihi itibariyle Tekfen Holdinge satılan Bank Ekspres A.Ş.'nin 
yukarıda da belirtildiği üzere belirli bir oranda mevduat bulundurulması taahhüdü ile 
yapılması ve bu mevduata belirli bir süre vadesiz mevduat faiz oranının uygulanması 
dikkate alındığında bu işlemden dolayı TMSF'nin zarara uğradığı görülmektedir. 
Dolayısıyla yapılan satış işleminin gerçek maliyetinin ve bu işlemden dolayı Hazinenin 
zararının araştırılması gerekmektedir. 

Başbakanlık Teftiş Kurulu koordinatörlüğünde; Başbakanlık Müfettişi, Sayıştay 
Denetçisi, Hesap Uzmanı, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Denetçisi ve Bankalar 
Yeminli Murakıbından oluşacak bir komisyon tarafından inceleme ve soruşturma 
yapılması tavsiye edilmektedir. 

Demir-Halk Bank'ın (Nederland) N.V. Satış İşlemleri 

a) Tespitler 
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30.12.1992 tarihinde 10 milyon USD sermaye ile Hollanda'da kurulacak bankaya 
T.Halk Bankası A.Ş.'nin % 30 oranında iştirak etmesi Bakanlar Kurulu'nun 05.12.1992 tarih, 
92/3800 sayılı karan ile uygun bulunmuştur . 

13.10.1992 tarihinde Demirbank ile T.Halk Bankası A.Ş. arasında ortaklığa ilişkin 
sözleşme imzalanmıştır. 

Ticaret Bankası olarak faaliyetini sürdüren Demir-Halkbank'ın 31.12.2001 tarihi 
itibariyle yurt dışında bulunan 15 şubesi ve 1 İstanbul temsilciliğinde toplam olarak 280 kişi 
çalışmaktadır. 

Banka, 2001 yılı vergi sonrası kârı 18.756.000 EURO'yu ortaklarına da dağıtmayıp 
sermayeye katmıştır. 

Demir-Halkbank'ın hisselerinin % 70'ine sahip olan Demirbank'ın, Kasım/2000 ayı 
krizinden sonra TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) bünyesine alınmasıyla Demir-
Halkbank'ın hisselerinin % 70'i de TMSF'ye geçmiştir. 

Bu gelişmelerden sonra Demirbank T.A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş.'ye 13.9.2001 tarihli 
bir yazı göndererek, TMSF'nin Demir-Halkbank"ın hisselerinin şansına ilişkin yaptığı 
ihalenin sonuçlandığını ve TMSF'nin en iyi teklifi veren (84,5 milyon USD) Halit 
Cıngıllıoğlu - Aydın Doğan ortaklığına Demir-Halkbank'ın % 70 oranındaki hisselerini 
devretmek için görüşmelere başlama karan aldığını belirtmiş ve Demir Halkbank'ın ana 
sözleşmesinin 11. maddesine istinaden öncelikli satın alma hakkının kullanımına ilişkin 
T.Halk Bankasının görüşünü sormuştur. 

Bunun üzerine T.Halk Bankası T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına 20.09.2001 
tarih. 85165 sayılı bir yazı göndermiş ve Demirbank'ın görüş sorduğu 13.9.2001 tarihli yazıya 
atıfta bulunarak özetle; Banka'nın (20.09.2001 tarih ve 38 -01 sayılı) Yönetim Kurulu"nda 
temel misyonları ile örtüşmeyen veya azınlıkta olduklan iştiraklerde devamın 
benimsenmediği, Demir-Halkbank'ın faaliyetleri ile Banka'nın misyonunun örtüşmediği, 84,5 
milyon USD ile kısa vadeli borçlann ödenmesi veya hedef müşteri kitlesine plasman 
yapmanın daha uygun gözüktüğü, öncelikli satın alma hakkının kullanılmaması halinde % 
70'lik kısmın satışı ile Demir-Halkbank'taki % 30 hissenin Özelleştirme İdaresi'ne 
devredilmesi şeklinde görüşlerin oluştuğu belirtilerek bu görüşlerin değerlendirilip izlenecek 
yol hakkında talimat verilmesi istenilmiştir. 

İlgili Müsteşarlık cevaben gönderdiği 25.09.2001 tarih, 52321 sayılı yazıda T.Halk 
Bankası A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'nda oluşan görüşün kendileri tarafından da uygun 
bulunduğu belirtilmiştir. 

Netice olarak T.Halk Bankası, Demirbank'a cevaben gönderdiği 27.09.2001 tarih ve 
289 - 87195 sayılı yazıda Demirbank'a ait % 70 oranındaki hisselerin öncelikli alım hakkının 
kullanılmamasına Yönetim Kurulu'nca karar verildiği belirtilmiştir." 

TMSF tarafından da Demir-Halkbank'ın hisselerinin eski ortak Halil Cıngıllıoğlu ile 
Aydın Doğan ortaklığına devredilebilmesi için Banka'ya ön alım hakkını kullanıp 
kullanmayacağı 10.12.2001 tarih, 155/3159 sayılı yazı ile sorulmuş, cevaben gönderilen 
19.12.2001 tarih, 773 sayılı yazıda % 70 oranındaki hisselerin öncelikli alım hakkının 
kullanılmamasına karar verildiği belirtilmiş, bu yazıda Demir - Halkbank yerine Demirbank 
denildiği için yanlışlık 25.03.2002 tarih, 102 sayılı yazı ile düzeltilmiştir. 
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1 Şubat 2002 tarih, 24658 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
2002/3555 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3. maddesinde belirtilen; 

"4603 sayılı Kanunun 2 inci maddesinin l inci fıkrası hükmü uyarınca, bankaların 
yönetim kurulları, kârlılık ve verimlilik ilkelerini dikkate alarak, yeniden yapılandırma 
çalışmalarında yapacakları değerlendirmelere göre, bu Kararın l no. lu eki kapsamında yer 
alan ve iştigal konuları 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nda tanımlanmış olan iştiraklerindeki 
paylar konusunda; kontrol güçlerinin bulunup bulunmadığı, bunların sunduğu hizmetlerden 
maliyet avantajı elde edilip edilmediği hususlarını dikkate alarak, paylarını artırmak 
amacıyla yeni hisse edinmeye ve yeniden yapılandırma çalışmalarında ihtiyaç duyacakları l 
no.lu ekte yer alan iştiraklerini birleştirmek suretiyle yenilerini kurmaya ve birbirlerinin 
anılan ekte bulunan iştiraklerine katılmaya yetkilidirler. 

Bankaların yönetim kurullarınca; birinci fıkrada belirtilen kıstaslar dikkate alınarak, 
bankaların iştirak portföylerinden çıkarılmalarına karar verilen iştirak hisseleri, Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı'na devredilir." hükmü uyarınca T.Halk Bankası Yönetim Kurulu 
27.09.2001 tarih 39-1 sayılı karar ile Demir - Halkbank'a ait % 30 oranındaki hissenin 
Özelleştirme idaresi Başkanlığına devredilmesini kabul etmiştir. 

BDDK tarafından 06.12.2002 tarihinde el konulan Demirbank'ın hakim ortağı Halit 
Cıngıllıoğlu'nun 4389 sayılı Bankalar Yasasının 7.madde 2-bc'de "hakkında 14.madde 
uyarınca işlem yapılmakta olan bir bankada doğrudan veya dolaylı olarak % 10 ve daha fazla 
oranda veya bu oranın altında olsa dahi yönetim veya denetim kurullarına üye belirleme 
imtiyazı veren pay sahibi olmaması" hükmü gereğince Türkiye'de faaliyet gösteren bir 
bankada bankacılık lisansı alması mümkün değilken, adı geçene Demir-Halkbank'ın 
TMSF'deki iştirak kapsamında bulunan ve Türkiye'de de şube aracılığı ile faaliyet gösteren 
banka hisselerinin satışı etik olmadığı gibi yasa kapsamına da uygun olmadığı 
düşünülmektedir. 

Yukarıda da belirtildiği üzere 4603 sayılı yasa gereği T.Halk Bankası'nın yönetim 
kurullarının re'sen iştiraklerindeki paylarını artırmaları yetkisi varken, Halkbank yönetiminin 
bu hususu Hazine Müsteşarlığına sorma nedeni anlaşılamamıştır. Yalnız bu bankanın iştirak 
politikalarına ve temel misyonlarına uyuşmadığına karar veren T.Halk Bankası Genel Müdürü 
Emel ÇABUKOĞLU'nun 14.madde kapsamına alınan Demirbank'ın Yönetim Yurulu üyesi 
ve Genel Müdür Yardımcısı olması, Demir-Halkbank'ın % 70 hissesinin yansını satın alan 
Aydın Doğan'a ait Dışbank eski Yönetim Kurulu Başkanı Vural AKIŞIK'ın da bu yönetim 
kurulu kararında imzasının olması ayrıca dikkati çekmektedir. Halk Bankası Yönetim Kurulu 
Başkanı Vukal Akışık bu yönetim kurulu karan ve görüşlerinden sonra görevinden istifa 
ederek yine Aydın Doğan'ın hakim ortağı olduğu Dışbank'a Yönetim Kurulu Başkanı olarak 
atanması da bu işlemlerden dolayı 2531 sayılı yasaya aykınlık teşkil etmektedir. 

Demir-Halkbank Hollanda'da faaliyet gösteren tek kamu bankası olması, aynca Türk 
işçilerinin yoğun bulunduğu Almanya'da da bir çok şubesi ile hizmet verdiği gözönüne 
alındığında bu bankanın sermaye artınmına katılınmayarak bankanın % 30 hissesinin de 
Özelleştirme İdaresine devredilmesi sonucunda T.Halk Bankası'nın Almanya ve Hollanda 
daki işçi döviz havalelerini yabancı bankalar arasında komisyon ödemek zoruna bırakmış ve 
bankanın döviz girdisini azaltıcı işlemlere sebebiyet verildiği iddia edilmektedir. 

BDDK'mn Komisyonumuza gönderdiği cevapta (EK 11) da; 
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun 25.07.2001 tarih ve 140 sayılı Karan ile 
hisselerinin tamamı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen Demirbank 
T.A.Ş.'nin Demir Halk Bank N.V., Demir Kazakhstan, Demir Romania S.A., Demir 
Kyrgyz International, Demir Bulgaria A.D. ve Demir Romlease S.A.'den oluşan yurt dışı 
iştiraklerinin satışa sunulmasına karar verilmiştir. 

Aynı kararla, söz konusu iştiraklerin faaliyet gösterdikleri ülkelerde ve Türkiye'de 
satış ilanı yapılmasına, ilgilenen yatırımcılara gerekli incelemeyi yapmalarını teminen belli bir 
süre verilmesine, satışa sunulacak iştiraklerin bulundukları ülkelerde faaliyet gösteren 
Uluslararası Denetim Şirketlerine veya yatırım bankalarına satışa sunulacak hisselerinin 
değerlerinin tespit ettirilerek, sonuçlarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 
gönderilmesine ve satışa sunulacak iştiraklerin diğer ortaklan ile faaliyet gösterdikleri 
ülkelerin yetkili gözetim ve denetim organlarına bilgi verilmesi için satışı yürütmek üzere 
Demirbank T.A.Ş. Yönetim Kuruluna yetki verilmiştir. 

Söz konusu hisse satışları ile ilgilenen yatırımcılar tekliflerini TMSF'ye iletmiş ve 
verilen teklifler üzerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda; Demirbank T.A.Ş.'nin 
Demir Halk Bank N.V.'deki %70, Demir Kazakistan Bank'taki %99.96, Demir Kyrgyz 
International Bank'taki %60 ve Demir Bulgaria A.D.'deki %100 oranlarındaki hisselerine 
ilişkin olarak Halit Cıngıllıoğlu-Aydın Doğan tarafından yapılan, USD 95 milyon (peşin) 
tutarındaki teklif, 2 Ekim 2001 tarihli TMSF Yönetim Kurulu karan ile uygun bulunmuştur. 

Bu çerçevede, 5 Ekim 2001 tarihinde imzalanan Satış Vaadi Sözleşmesi 
kapsamında, ilgili ülkenin gözetim ve denetim otoritelerinin onaylannın da alınması üzerine, 
nakit bedelin tahsilatı karşılığı satış gerçekleşmiştir. 

Demir-Halk Bank (Nederland) N.V. ye ait bilanço ve gelir-gider tabloları 
incelendiğinde; 31.12.2000 tarihi itibariyle Demir-Halk Bank'ın aktif büyüklüğünün 
1.303.115 bin EUR (1.199.908.292 $), özkaynaklar toplamının 642 bin EUR 
(135.027.954$), aynı döneme ait dönem net kannın ise 24.880 bin EUR (22.909.504 $) olarak 
gerçekleştiği, 30.06.2001 tarihli itibariyle aktif büyüklüğünün 1.647.195 bin EUR 
(1.402.257.104 $), özkaynaklar toplamının 168.065 bin EUR (143.073.735 $), gelir-gider 
tablosundaki net karının 21.423 bin EUR (18.237.400 $) olarak gerçekleştiği 
görülmekte olup, 31.12.2001 tarihli bilançosunda ise aktif büyüklüğünün 1.799.862 bin EUR 
ya (1,588.918.174 $) yükseldiği, özkaynaklar toplamının 165.398 bin EUR (146.013.354$), 
dönem net kannın ise 18.756 bin EUR ya (16.584.281 $) gerilediği görülmektedir. 

Demir Halk Bank (Nederland) N.V.'nin değerlemesini yapan KPMG Corporate 
FinanceN.V. (EK 12); 

Banka'nın, 1998, 1999 ve 2000 yıllarına ait mali tablolardaki veriler ile 
30.06.2001 dönemine ait malî tablolan içeren dönemsel bilgi ve belgeler dikkate alınarak. 
2001-2004 yıllan için oluşturulan mali tahminler üzerinden "Bugünkü Değer Analizi" 
(Discounted Cash Flow) ve "Benchmark Analizi" olmak üzere iki metot kullanarak 
Banka'nın değerleme çalışmasını yapmıştır. Buna göre, 08.08.2001 tarihi itibariyle 
düzenlenen raporda söz konusu Banka'nın tahmini değeri 136.770 -145.888 bin 
Amerikan Doları (150-160 milyon EUR) arasında belirlenmiş, bu çerçevede, satışa 
konu edilen %70 oranındaki hissenin değeri ise 95.739 bin $-102.121 binS (105-112 
milyon EUR) aralığında tespit edilmiştir. 
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Banka'nın değerlemesi yapılırken, Hollanda yetkili mercilerinin, yüksek faiz oranları 
nedeniyle Türkiye'ye yönelik risklerin sınırlandırılmasına yönelik uygulamaların 
gündeme gelebileceği, yaşanan krizlerin Türkiye piyasasına yönelik olumsuz etkiler 
meydana getirdiğinden bahsedilmektedir. Ayrıca, yaşanan krizlerden dolayı, Türkiye'ye 
yönelik yüksek kredi riski nedeniyle, yetkili otoriteler tarafından Banka'dan yeni sermaye 
konulması talebinde bulunulduğu, Banka'nın değeri üzerinde bu hususların olumsuz 
etkiler doğuracağı hususları belirtilmiştir. Bu bağlamda, Hollanda Merkez Bankasının 
Mart 2001 tarihinden geçerli olmak üzere Türkiye riskleri için % 200 oranında karşılık ayırma 
zorunluluğu getirmiş olduğu da gözden uzak tutulmamalıdır. 

Demir Halk Bank (Nederland) N.V. ile birlikte TMSF'ye ait hisseleri Doğan-
Cıngıllıoğlu konsorsiyumuna devredilen diğer yurt dışı iştiraklerden Demirbank Bulgaria 
A.D. ile Demir Kazakhstan Bank ve Demir Kyrgyz International Bank'ı değerleyen Arthur 
Andersen A. A. Aktif Analiz S.M.M.M. A.Ş. değerleme metotu olarak "Adjusted Net Assets" 
yöntemini kullanmış ve değerleme çalışmasında 30.06.2001 tarihi itibariyle mevcut mali 
tablolar esas alınmıştır. 

BDDK'nın komisyonumuza gönderdiği bilgi notunda bankanın satıştan evvel KPMG 
firmasına 30.06.2001 tarih baz alınarak yaptırılan değerleme raporunda % 70 hissenin 95.7-
102.1 milyon USD olarak değer biçilmesine rağmen bu bankanın 84.5 milyon USD satılması 
da inceleme konusu yapılmalıdır. Zira DDK tarafından Demirbank'a ilişkin düzenlenen 
inceleme ve araştırma raporu eklerinde bu bankanın 31.12.2000 tarihi itibariyle değeri 
yaklaşık 306 milyon USD olarak gösterilmiştir. Bu durum karşısında 31.12.2000-30.06.2001 
tarihleri arasında bankanın aktif yapısında herhangi bir bozulma olmadığı halde KPMG 
firması tarafından değerlemenin nasıl yapıldığı ayrıca araştırılmalıdır. 

Komisyonumuzca T. Halk Bankasından Demir-Halkbank ile olan kredi ve mevduat 
ilişkileri sorulmuş fakat bu bankadan ticari sır nedeni ile cevap alınamamıştır. 

b) Öneriler 

Yukarıda anlatılan şekilde; değerleme firmasınca devredilecek %70 hissenin 
değerleri 95,7 - 102,1 milyon dolar tespit edilmesine; DDK'nm Demirbank'a ait 
düzenlediği araştırma ve inceleme raporu ekinde bu bankanın 31.12.2000 tarihi 
itibariyle yaklaşık değeri 306 milyon dolar olarak saptanmasına karşın, 84,5 milyon 
dolara; aynı zamanda Demirbank'a el konulduğundan Bankalar Kanunu 7/2.be 
hükmünce banka sahibi olması mümkün olmayan Halit Cıngüiıoğlu'na satılması eylemi; 
TMSF kapsamında olması nedeniyle Bankalar Kanunu 3/8 maddesi gereğince Devlet 
malı olan banka hisselerinin; aynı madde ve fıkra gereğince Devlet memuru sayüan 
BDDK yetkililerince, satımı sırasında pahasına fesat karıştırarak TCK 205. maddeye 
muhalefet ettikleri düşünüldüğünden satışı gerçekleştiren BDDK üyeleri ve TMSF 
yöneticileri hakkında C. Savcılığına suç duyurusunda bulunulması gerektiği 
düşünülmektedir. 

Ayrıca bu hususta, Başbakanük Teftiş Kurulu koordinatörlüğünde; Başbakanlık 
Müfettişi, Sayıştay Denetçisi, Hesap Uzmanı, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 
Denetçisi ve Bankalar Yeminli Murakıbından oluşacak bir komisyon tarafından 
inceleme ve soruşturma yapılması tavsiye edilmektedir. 
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VIII. TASARRUF MEVDUAT SİGORTA FONU'NA İNTİKAL EDEN BANKALARIN 
İŞTİRAK SATIŞLARI HUSUSU 

Komisyonumuza intikal eden bilgi ve belgelerden TMSF'ye devredilen bir çok 
bankanın iştiraklerinin piyasa değeri hatta defter değerinin altında bile satışı gerçekleştirildiği, 
satışların üçüncü kişilere gerçekleştirildiği iddiaları yer almıştır. Komisyonumuzca TMSF 
nezdinde yapılan incelemede TMSF yönetimince genel kabul görmüş ihale yöntemleri 
gerçekleştirilmediği, bir çok iştirakin teklif alma veya pazarlık yöntemiyle alelacele satışının 
gerçekleştirildiği gözlemlenmiştir. 

Diğer yandan komisyonumuza gelen bilgi ve belgelerden de anlaşılacağı üzere bazı 
iştiraklerin de yine Bankalar kanununun 14. madde kapsamında el konulan bankaların eski 
ortaklarına satışının yapıldığı saptanmıştır. Buna ilişkin örnek uygulamalar aşağıda 
verilmektedir. 

a) Tespitler 

Batı Sigorta A.Ş.'nin Satışı 

Sümerbank bünyesindeki, Bankalar Kanunu 14. maddesine göre el konulan 
Yaşarbank'ın iştiraki konumundaki Batı Sigorta A.Ş.'nin satışı, bu bankanın eski ortağı olan 
Yaşar Holding A.Ş.'ye yapılmıştır. 

Yaşar Holding A.Ş.'ye 09.07.2001 tarihinde vermiş olduğu Batı Sigorta A.Ş.'nin % 49 
hissesinin bedeli olarak 1,5 trilyon TL. tutar Sümerbank A.Ş. yönetimi tarafından 12.07.2001 
tarihinde uygun görülmüş ve satışı gerçekleştirilmiştir. 

Söz konusu satış işleminde defter değerinin 1.970 milyar TL. olan bu şirketin satışının 
defter değerinden düşük olması makul görülmemektedir. 

Sümer Factoring Hizmetleri A.Ş.'nin Satışı 

Sümerbank bünyesindeki, Sümer Factoring Hiz. A.Ş. TMSF kayıtlanndaki değeri 
2.752.432 milyon TL. iken, bu şirket 13.02.2002 tarihinde 1.177.000 milyon TL. bedelle 
Erdem Ersoy ve Kadir Erdil Yılmaz'a devredilmiştir. 

Romanian International Bank S.A.'nın Satışı 

Sümerbank bünyesindeki, Romanian International Bank'ın TMSF kayıtlanndaki 
değeri 7.122.819.981.899 TL. iken, bu şirket 22.05.2002 tarihinde 6.702.368.640.940 TL. 
bedelle Daniel Roberts/Merchantbank'a devredilmiştir. 

b) Öneri 

Yukarıdaki iştirak satışlarında açıkça görüleceği üzere bu iştirakler hem piyasa 
değerlerinin hem de defter değerlerinin çok altında bedellerle satıldığı, yeni bir sigorta ve 
factoring şirketinin kuruluşu özel izin ve prosedüre dahil olduğu, yeni kurulacak bu tür 
şirketlerin sermaye koşullannın zorluğu ve aktifindeki taşınmazların gerçek değerleride 
gözönüne alındığı takdirde söz konusu sigorta şirketinin eski ortaklarına ve factoring 
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şirketinin de mali piyasada bilinen kişilerin dışında kişilere satılması işlemlerinde TMSF'nin 
zararının olduğu kanısı uyanmıştır. 

Yukarıdaki bankanın satışı defter değerinin altında bir bedelle yapıldığı, ayrıca 
bankacılık lisansının satın alınmasının tüm ülkelerde zor koşullar içerdiği kuruluş ve izin 
sürecinde büyük montanlı asgari bir sermayeyi koymayı gerektirmesi de gözönüne alınarak bu 
tür lisans satışlannda bankadaki hissenin piyasa veya defter değerinin yanında şerefiye 
payının da önemli bir rakam arzettiği dikkate alındığında bu satış işleminin sonucunda 
TMSF'nin zararı olduğu ortadadır. 

İştirak satışlarına ilişkin liste EK 13'te verilmiştir. 

Bu hususta, Başbakanlık Teftiş Kurulu koordinatörlüğünde; Başbakanlık 
Müfettişi, Sayıştay Denetçisi, Hesap Uzmanı, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 
Denetçisi ve Bankalar Yeminli Murakıbından oluşacak bir komisyon tarafmdan 
inceleme ve soruşturma yapılması tavsiye edilmektedir. 
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IX. TASARRUF MEVDUAT SİGORTA FONU'NUN ŞUBE SATIŞLARI 

a) Tespitler 

Komisyonumuza Bayındırbank Eski Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Şener'in 
"Bayındırbank Antalya Havalimanı Şubesi" satışı ile ilgili olarak gönderdiği şikayet 
dilekçesinde (EK 14); 

"Bayındırbank Antalya Havalimanı Şubesi dış hatlar gelen yolcu bölümünde 1998 
yılında açılmış bir şubedir.Şubenin gelen yolcu bölümünde gümrük hattı dışında özel izinle 
kurduğu bir döviz büfesi (change office) mevcuttur. Şube hava limanındaki firmalara hizmet 
vermenin yanısıra bu change office aracılığı ile yurt dışından gelen turistlerden (2001 yılında 
yaklaşık 5 milyon turist girişi olmuştur.) döviz/efektif alışı yapmakta ve bu işlerden hiçbir 
riske girmeden yılda yaklaşık USD 4 milyon kar sağlanmaktadır. Ölü sezon tabir edilen kış 
aylarındaki karı, 01.01.2001-06.03.2001 tarihleri arasında bile yaklaşık 200 milyar TL.dir. 

27.12.2001 tarih 159 sayılı yönetim kurulu kararma göre 25 milyar TL. bedelle özel 
bir bankaya satılmak/devredilmek istenen şube ile ilgili gelişmeler aşağıdaki gibidir. 

1-Banka yönetim kurulu 27.12.2001 tarih 159 sayılı kararına göre şubeyi hiçbir İhale 
duyuru vs.ye gerek görmeden 25 milyar TL.ye satmaya karar vermiştir. Nebil İlseven 
27.12.2001 günü saat. 19.08 de alıcı bankadan gelen bir talebe aynı gün olur vermiş ve 
31.12.2001 tarihinde tarafıma uygulamayı yapmam için yönetim kurulu karan ve ilgili 
bankaya yazılmış bir yazı ve alıcı bankadan gelen talep yazısı gönderilerek devir işlemlerini 
yapmam istenmiştir. 

2-Yönetim kurulunun kararının tarafıma ulaştığı 31.12.2001 tarihinden itibaren 
9.1.2002 tarihine kadar yaptığım itirazi yazışmalar ve Banka Genel Müdürü Nebil İlseven'den 
gelen cevaplar ekte verilmektedir. 

3-Gönderilen yazışmalardan sonra Nebil İlseven'in 10.01.2002 tarihinde tarafıma 
gönderdiği elektronik posta mesajı ekte verilmektedir. 

4-Bankada ilgili işlemlerle sorumlu olmama rağmen Bankanın, EGS Bank ile 
birleşmesinden sonra Nebil İlseven'in yazı tarihinde bankada imza yetkisi olmayan 'risk 
yönetimi müdürü' ile imzalayıp bankalara gönderdiği teknik malzeme ve söz konusu şubeyi 
EGS Bankın kapanan şubesiymiş gibi göstererek tekrar satmaya çalıştığı yazı ektedir. 

5- Ek 4 de belirtilen yazıda (bu yazı bankada tarafımca ve diğer yetkililerce hiç 
görülemediğinden ve yazının gittiği bazı bankacı arkadaşlar şahsımı malzeme satış işi ile 
benim ilgileneceğimi düşünürek aradıklarında konu öğrenilmiş ve bu şekilde bazı sayfaları 
temin edilmiştir.). Kapanan bir şube gibi gösterilerek satılmak istenen bu şubenin değeri 
tarafımca bazı bankacı arkadaşlara anlatılmış ve ekteki tekliflerin verildiği öğrenilmiştir 

6- Yönetim Kurulunun 12.02.2002 tarih 38 sayılı karanna göre şubenin USD 
1.400.000.-fiyatla ihale ile (bankalara gönderilen yazıda bu şubeninin özellikleri yaptığı iş ve 
karlılık durumu belirtilmesine rağmen ) 27.01.2001 tarihinde 25 milyar TL.ye satılmak isten 
bankaya satıldığını gösterir yönetim kurulu kararı ektedir. " 
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Yukarıda bahsi geçen Bayındırbank A.Ş.'nin eski genel müdür yardımcısı Mahmut 
Şener'in, BDDK Danışman Vekili Erdal Aslan'ın BDDK Başkanlığına gönderdiği 08.01.2002 
tarih ve 57 sayılı yazısında da; BDDK Başkanlığının 18.12.2002 tarihli şifahi talimatlarıyla 
konunun kendisi tarafından incelendiği ve konuya taraf olarak şikayetçi Mahmut Şener, 
Bayındırbank Yönetim Kurulu Üyeleri Nebil İlseven, Oğuz Aktan, Suphi Bilgin ve Azmi 
Yıldırım, Banka Denetleme Kurulu Üyeleri Turan Özbay ve Mahir Kadayıfçı, Bayındırbank 
Hukuk Müşaviri Çelik Göz ile Denizbank A.Ş. Genel Müdürü Hakan Ateş ile şifahi 
görüşmeler yapıldığını, bu görüşmelerde tamamen farklı ve karşıt iki görüş ortaya konduğunu 
belirterek özetle; 

"Dilekçe sahibi Mahmut Şener'in şifahi ifadelerinde, yazılı dilekçesinde yer almayan 
ciddi suçlamalar bulunmaktadır. Bu suçlamaların yazılı olarak ifade edilmemesinin nedenini, 
ilgili, belgeye dayandırılmaması olarak açıklamıştır. 

Dilekçe sahibinin şifahi ifadelerinde yer alan görüşler aşağıda özetlenmiştir. 

-Ben ikaz etmese idim birinci satış gerçekleştirilecek ve Devlet çok büyük bir 
zarara uğrayacaktı, iş akdinin feshi, satış olayıyla çok yakından ilgilidir. Ben bu olaya çomak 
sokmakla işlerini bozdum. Bu nedenle iş akdim feshedilmiştir. Satış işlemine yardım 
etse idim şu anda çalışıyor olacaktım. 

-Şubenin bedeli 4 milyon $ civarındadır, ikinci satışta bile çok ucuza 
satılmıştır. Şu anda bile ben bu şubeyi 2 milyon $'a satarım. 

-Ayrıca ikinci ihaleye yapılan çağrı sonucu Denizbank dışındaki diğer 3 
teklifin gelmesini, tanıdığım bankacılara telefon etmek suretiyle ben temin ettim. 

-Birinci satış kararından sonra vaki ikazım üzerine Genel Müdür Nebil 
İlseven'in "ne karıştırıyorsun, satalım komisyonumuzu alalım" şeklinde bir ifadesi 
olmuştur. 

-Müfettiş raporları, benim üzerimde baskı kurmak için ısmarlama 
düzenlettirilmiştir. Nitekim İlseven bu 3 raporu masası üzerinde tutup, zaman 
zaman bana "bu raporları ne yapacağız" diye alay ederdi. 

-İlseven'in bu satış işleminde kasıtlı bir kötü niyeti vardır. Kendisinin 
Zorlu ile ortak bir teknoloji şirketi bulunmaktadır. 

Mahmut Şener'in özellikle Gn. Md. Nebil ilseven'e yönelik şahsi suçlamaları üzerine, 
tekrar görüşme yaptığım Nebil ilseven bu suçlamaların tamamen hayali olduğunu, iddia 
sahibinin akli dengelerinin kaybolduğu yönünde şüpheleri olduğunu ifade etmiştir. Zorlu ile 
ortak şirket konusunda ise, böyle bir durumun olmadığını, ancak Zorlu grubunda çalışan bir 
kişinin de içinde bulunduğu 8 kişi ile birlikte internette eğitim alanında bir şirket 
kuruluşunda pay sahibi olduğunu ancak daha sonra o işten ayrıldığını ifade etmiştir. 

Bu temaslar neticesi varılan sonuç ve edinilen kanaat aşağıda özetlenmiştir. 

A) Bankanın Antalya Dış Hatlar Terminali Şubesi'nin birinci satışında, 
konunun tam incelenmeden ve tüm bilgilere sahip olmadan acele ile davranılması 
görünüş olarak bir ihmal ya da geniş davranma durumunu çağrıştırsa da herhangi bir 
suistimal kanaatini destekleyecek bulgulara ulaşılamamıştır. 
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B) Mahmut Şener'in iş akdinin feshi olayında ise, fesih kararına dayanak teşkil 
eden müfettiş raporu ile ilk satış tarihi arasında ki zaman farkı nedeniyle, fesih kararı 
ile satış olayı arasında bir ilişki olmadığı kanaatine varılmıştır. 

C) Ancak Mahmut Şener hakkında Banka müfettişlerince düzenlenen ve sonucunda 
"Görevden Çıkarma" cezasının öngörüldüğü ve "Edip Tunç Akkan'a hisse senedi karşılığı 
kredi" konusundaki raporda yer alan hususların, ayrıca Bankalar Yeminli Murakıplarıma da 
(Bankalar Yeminli Başmurakıbı Veysel Oğuz ve Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı Enis 
Gültekin) Mahmut Şener'in yazılı ifadesine de başvurularak incelendiği saptanmıştır. Mahmut 
Şener'in konuya ilişkin 10 sayfalık cevabi açıklaması neticesinde Bankalar Yeminli 
Murakıplarının hazırlamış oldukları raporda, ilgiliyi sorumlular arasında göstermedikleri 
öğrenilmiş, bu husus görüşülen Bankalar Yeminli Başmurakıbı Veysel Oğuz tarafından teyit 
edilmiştir. 

Bu durumda Banka müfettişlerince "görevden çıkarılma" cezası öngörülmek suretiyle 
tecziyesi öngörülen Mahmut Şener'in aynı olayla ilgili olarak hazırlanan Bankalar Yeminli 
Murakıpları raporlarında sorumlular arasında gösterilmemesi önemli bir çelişki olarak 
görülmektedir, ilgilinin Mahkemeye başvurması veya konuyu medyaya intikal ettirmesi 
halinde bu durumun ortaya çıkması BDDK aleyhinde bir durum olarak 
değerlendirilebilecektir. Bu bakımdan, Banka Teftiş Kurulu raporunun, Başkanlık 
Makamınca uygun görülecek kişilerden oluşan bir komisyonca (Bankalar Yeminli 
Murakıpları, Denetleme Dairesi) yeniden incelenerek durumun değerlendirilmesinin ve 
Mahmut Şener hakkında yapılacak işlemin ve/veya dilekçesine verilecek cevabın buna göre 
düzenlenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. " 

Şeklinde BDDK Başkanlığına raporda bulunmuştur. Daha sonra BDDK Danışman 
Vekili Erdal Aslan'ın 18.12.2002 tarih ve 53 sayılı yazısı ile Kurum Başkanlığına gönderdiği 
yazıda Bayındırbank eski Genel Müdür Yrd. Mahmut Şener'in iş akdinin feshi ve Antalya Dış 
Hatlar Terminali Şubesinin satışına ait prosedürün en azından işlem üzerindeki iddiaların 
açıklığa kavuşturulması açısından incelenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir belirtilmesi 
üzerine yukarıda bahsi geçen yazının üzerine soruşturmanın bizzat ve yeniden Erdal Aslan 
tarafından yapılması gerektiği şeklinde yazıya Makam Notu düşüldüğü görülmüştür. Bu 
yazışmada komisyonumuzun bu konudaki bilgi ve belgeleri talep ettiği bir süreye kadar hiçbir 
incelemenin yapılmadığı ortaya çıkmıştır. 

Komisyonumuza intikal eden bilgi ve belgelerden Bayındırbank'in Antalya 
Havaalanındaki Şubesinin satışı ile ilgili 27.12.2001 tarihindeki Yönetim Kurulu Karan 
aşağıda belirtilmiştir. 

"Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Ragıp Nebi! Ilseven'in Başkanlığında 
toplantı açıldı ve gündem maddesinin müzakeresine geçildi. 

I- Fon Bankası statümüz gereği operasyonel etkinlik kazanmak amacıyla, kapatılması 
düşünülen şubelerimizden Antalya Havalimanı Şubemizin, devir ve satışı ile ilgili olarak, 
Denizbank A.Ş. 'nin Bankamıza göndermiş olduğu 27.12.2001 tarihli yazılarındaki; 

a- Müdür ve 13 çalışanının kıdem tazminatları yükümlülüğü ile birlikte, devralınması, 

b- Şube lokali kira akdinden doğan yükümlülüklerin devralınma tarihinden itibaren 
kendilerine ait olması, 
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c- Şubenin mevcut demirbaşları ve menkulleri için 25 milyar TL bedel ödemek 
kaydıyla devir alınması, 

istek ve teklifleri, Yönetim Kurulumuzca uygun görülmüştür. 

Bu nedenle satış ve devir işlemleri hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, 

2- Devir ve Satış işlemlerinin kesinleşmesini takiben, Antalya Havalimanı Şubemizin 
kapatılmasına ve bu işlemler iîe ilgili olarak Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, 

karar verildi." 

Bu Yönetim Kurulu kararından da anlaşılacağı üzere söz konusu şubenin satışı ile 
ilgili olarak Denizbank'ın dışında hiçbir bankadan teklif alınmadığı ve bu şubenin satışı ile 
ilgili olarak da bir fiziblite raporunun olmadığı ortaya çıkmaktadır. 

Yalnız şikayetçi Bayındırbank eski Genel Müdür Yrd. Mahmut Şener'in iddiası bu 
yönetim kurulu toplantısı ve kararının 27.12.2001 tarihinde sabah 09.30'da alındığı iddiasına 
karşılık aşağıda belirtilen Denizbank'ın bahsi geçen şubenin satın alınması için Bayındırbank 
A.Ş.'ye 0 212 292 23 95 numaralı faks ile gönderdiği Teklif Mektubunun üzerindeki saatin 
19.08 olması da ayrıca dikkati çekmektedir. Daha sonra şikayetçi Mahmut Şener'in 
31.12.2001 tarihinde Bayındırbank Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Hukuk 
Müşavirine gönderdiği elektronik postada; 

"Yukarıda bahsi geçen satışı 31.12.2001 günü öğrendiğini adı geçen şubenin haftada 
7 gün 24 saat çalıştığını, 1998 yılındaki faaliyetinde 25.12.2001 tarihine kadar 82.005.880 
USD'lık döviz girdisi sağladığı, bu işlemlerden komisyon ve kur farkı olarak 
7.320.932.310.987 TL. (10.003.927 USD) gelir sağlamış, son derece karlı bir şube olduğu, bu 
yılkı komisyon ve kur farkı gelirinin ise 25.12.2001 tarihine kadar 4.620.010.343.146 TL. 
(3.823.727 USD) olduğu, bu şubenin her dönemde kar analizi şubemizceyapılmakta olduğu 
ve bu şubenin ölü sezonu olarak tabir edilen Kasım/Aralık döneminde dahi şubenin 
03.12.2001-28.12.2001 tarihleri arasında 91.342.144.00 TL. komisyon ve kur farkı geliri elde 
ettiği, buna karşın YILLIK 180.000 USD KİRA VE 80 MİLYAR TL. CİVARINDA PERSONEL 
GİDERİ olduğu beyan edilmiş, 

Bu şubenin satışı sokak arasındaki sıradan bir banka şubesinin satışı yapılırcasına 
ihalesiz yapıldığı, bu satışın Türk Bankacılık Sistemine, özel finans kurumları ve döviz 
büfelerine yönelik bir duyuruyla ihale yöntemiyle yapılmasının gerekirse kamu menfaati 
açısından bir kamu bankasına satış veya devrinin uygun olacağı, 

Bankanın iştirakleri ve gayrı menkullerin satışı için ihale süreci yürütüp teklifler bir 
komite huzurunda açılıp kayda alınırken bu şubenin satışında böyle bir sürecin 
yürütülmediği, şubenin efektif alım işlemlerini gerçekleştirdiği özel bilgisayar yazılımının 
dahi bu satış fiyatından daha fazla fiyat edebileceği ve sonuç olarak ihalenin iptali gerektiği" 
vurgulanmaktadır. 

Daha sonra adı geçen Genel Müdür Yrd. İle Genel Müdür Nebil İlseven arasında 
elektronik posta yazışmalan olmuş, bu arada Genel Müdür Nebil İlseven şubenin satışı ile 
ilgili olarak bu satışın yalnız şubedeki devredilecek menkullerin bedeli olduğu, asıl bedelin 
kapatılması düşünülen şubenin 14 personelinin kıdem ve ihbar tazminatları ile birlikte hizmet 
akitlerinin devam ettirilmesi yükümlülüğünün de karşı tarafça kabul edilmiş olması olarak 
değerlendirilmesi gerektiği şeklinde bir savunmayı içermektedir. 
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Oysa Denizbank'm Nebil İlseven'in dikkatine gönderdiği 27.12.2001 tarih ve 341 
sayılı yazıda; 

"Bankanızın Antalya Havalimanı Şubesini, mevcut şube müdürü ve 13 çalışanı ile 
birlikte istihdam ederek ve sözkonusu çalışanların kıdem tazminatı yükümlülükleri ait olmak 
üzere devralmak istiyoruz. 

İki parçadan oluşan şube lokali için tarafınızca mülk sahibine peşin ödenmiş kiranın, 
devralma tarihimizden itibaren geçerli olacak karşılığını Bankanıza ödemeyi kabul ediyoruz. 

Şubenin mevcut tüm demirbaş ve menkulleri ile birlikte yukarıda koşullarla 
Bankamıza devri için 25.000.000.000 TL. teklif ediyoruz. 

Her şeyden önce ülkemizin kıt kaynakları içinde önemli bir değere sahip ulusal 
servetimizi koruyan ve ekonomiye katkıya devam etmesini sağlayan, bunun yanısıra şubede 
görev yapan meslekdaşlarımızın görevlerini sürdürmesine ve istihdama katkıda bulunan 
çabalarınıza ve Bankamıza gösterilen ilgiye teşekkür ediyor, alınacak kararın ülkemize ve 
sektörümüze hayırlı olmasını diliyoruz. " beyanı karşısında şubenin hem demirbaşlarının hem 
de kiralık mülkünün devredildiği açıkça ortaya çıkmaktadır. 

Kaldı ki, Denizbank'm 16.01.2002 tarih ve 11 sayılı yazısında; Antalya Havalimanı 
Şubesinin çalışanlarıyla birlikte devralmak istediklerini, bu taleplerinin banka yönetim kurulu 
tarafından onaylandığım, yalmz söz konusu şubenin mülk sahibi konumunda olan FAG ile 
temasa geçildiği ancak FAG ile sonuçlandırılacak görüşmelerin gerçekleştirilemediği 
belirtilmiştir. Gerek yukandaki şikayetçi Mahmut Şener'in ihbarı gerekse Denizbank'm bu 
yazısı üzerine söz konusu Antalya Havaalanı Şubesi tekrar ihaleye çıkarılmış, bu ihaleye 
Alternatifbank, Dışbank, Finansbank ve Denizbank katılmışlar, açık atırma sonucunda şube 
lokali, demirbaşlar ile personel istihdamını kapsar şekilde en yüksek fiyat veren Denizbank'a 
1.400.000 USD'ye satılmasına karar verilmiştir. 

Bu satışa Bayındırbank eski Genel Müdür Yrd. Mahmut Şener, BDDK Başkanı Engin 
Akçakoca'ya gönderdikleri yazıda itiraz etmiş, bu itirazında; 

- Alıca bankanın kirayı yükselterek işletmeci firmayla anlaştığı, 

- AHL İşletmesine halen % 20 ortak olan Bayındır Holding'in ise şubenin devrine 
"Bankaca alınacak olan ihale bedeli 1.4 milyon USD'nin Bayındırbank'tan BDDK 
Tahsilat Dairesine devredilen Bayındır Grubu borçlarına mahubu kaydı" ile izin 
verdiği, BDDK Tahsilat Dairesi görevlilerinin ise Bayındır Holding yetkililerine söz 
konusu meblağı bir şekilde (faiz indirimi veya faiz oranı düşümü v.s.) ödeme sözü 
verdikleri, 

Bu suretle devralan bankanın ihale bedelini Bayındırbank'a gönderdiği ve devir 
işlemlerinin birkaç gün içinde tamamlanacağı, 

Duyumları tarafıma ulaşmakta olup, 15.04.2002 tarihli görüşmemizde işlemler 
hakkında soruşturma açtıracağınızı belirttiğinizi bilgilerinize arz ederim." Hususlarını 
içermektedir. 
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b) Öneri 

Sonuç olarak, TMSF kapsamında Bayındırbank bünyesinde bulunan ve dosyadaki 
bilgi ve belgelerde her yıl yaklaşık 3,5 milyon USD kazanç sağlayan bir şubenin neden 
satışına karar verildiğinin yanında, yıllık kazancı 3,5 milyon USD olan bir şubenin 
fizibilitesinde gerçek değerinin en azından bir bağımsız denetim şirketine yaptınlması 
hususuna uyulmadığının yanında birinci satıştaki gerek teklif alma, gerekse fiyatın 
belirlenmesinde usulsüzlük olduğu açıkça ortada iken bu hususun BDDK'nın bünyesinde 
görev yapan Bankalar Yeminli Murakıplarına incelettirilmesi gerekirken BDDK Danışmanına 
inceletilmesine bir anlam verilememiştir. Kaldı ki, adı geçen Erdal Aslan'ın düzenlediği bilgi 
notunda ihalenin incelenmeden ve bilgilere sahip olmadan acele davranıldığı ve bu ihalede 
ihmal ya da "manası tam olarak anlaşılamayan" geniş davranma durumunu çağırttığı ama 
herhangi bir suistimal kanaatini destekleyecek bulgulara ulaşamadığı beyanı karşısında başta 
bu konuda duyarsız kalan BDDK üst yönetimi, TMSF üst yönetimi ve Bayındırbank yönetimi 
hakkında soruşturma yaptınlması ve şubenin 31.12.2001-21.12.2002 tarihleri veri kabul 
ederek bir bağımsız denetim şirketine yeniden değerleme yaptınlması ve bu değerleme 
sonucunda TMSF'nin dolayısıyla Hazinenin zaran oluşursa müsebbiplerinden tahsili yoluna 
gidilmesine yönelik soruşturma yapılması gerekmektedir. 

Aynca, yine TMSF kapsamındaki bankalann diğer şube satışlannda da gerçek 
değerlerinin çok altında satışlann yapıldığı iddialan komisyonumuza intikal etmiştir. Bu 
iddialara yönelik ön incelemede bir banka şubesinin yaklaşık özel maliyet bedelinin 100 ya da 
150 bin USD arasında ettiği gözönüne alındığında bir çok şubenin teklif alınma yöntemiyle 7-
25 bin USD arasında satıldığı ve hatta bazı şubelerdeki menkullerin leasing ile alınmış olduğu 
ve leasing bedellerinin TMSF tarafından ödendiği gözönüne alındığında bu satış bedelleri 
daha da aşağı seviyede olmaktadır. 

Bu arada TMSF kapsamına alınan bazı bankalann birleşme veya tasfiyeden evvel 
TMSF yönetimince bankanın taşınır veya taşınmazlannın gerçek değerler altında hiçbir ihale 
ve değer tespiti yapılmadan gerçek değerlerinin çok altında fiyatla satıldığı iddialannın da 
araştınlması gerektiği görüşündeyiz. 

Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak; Başbakanlık Teftiş Kurulu 
koordinatörlüğünde; Başbakanlık Müfettişi, Sayıştay Denetçisi, Hesap Uzmanı, 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Denetçisi ve Bankalar Yeminli Murakıbından 
oluşacak bir komisyon tarafından inceleme ve soruşturma yapılması tavsiye 
edilmektedir. 
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X. BDDK VE TMSF KAPSAMINDAKİ OFF-SHORE BANKACILIK 
UYGULAMASI 

a) Tespitler 

Komisyonumuza intikal eden TMSF kapsamındaki faal bankalardan Bayındırbank'm 
iştiraki konumunda Kıbns'ta bir off-shore bankası olduğu ve bu off-shore bankasında usulsüz 
işlemler ve bazı TMSF kapsamında olması gereken kredilerin bu bankanın aktifinde takip 
edildiği iddiaları üzerine Bayındırbank Genel Müdürlüğünden off-shore bankalar ile ilgili 
bilgiler istenmiş ve adı geçen bankadan gelen yazıda halen Kıbns'ta faal Demirbank'tan 
devralınan bir off-shore bankası olduklannı ve bu bankada 12.05.2003 tarihi itibariyle 
32.689.986 EURO ve 139.598.637 USD olmak üzere toplam 174.250.022 USD'lık kredi 
bakiyelerinin olduğu ortaya çıkmıştır (EK 15). 

Bayındırbank Genel Müdürlüğünden elde edilen bilgilerden BDDK'ca el konan bazı 
bankalann hakim ortaklannın risklerinin TMSF kapsamında olması gerekirken Bank2000 off-
shore bankasına intikal ettirildiği, bu gruplann ise Cıngıllıoğlu, Toprak, Süzer ve Medya 
grubuna ait olduğu anlaşılmıştır. 

Demirbank'a el konulduktan sonra HSBC Banka satışı sırasında HSBC Bank 
tarafından kabul edilmeyen ve Demirbank tarafından kullandınlmış bir çok kredinin bilahare 
yine Bank2000 adlı off-shore bankasına intikal ettirildiği tespit edilmiştir. Bu kredilerin 
içinde büyük montanlı kısmının Doğan Grubu ve Petrol Ofisi kredilerinin teşkil ermesi ve bu 
kredilerin vadeleri geldikten sonra 2008 yılına kadar uzun vadeye de yayılmış olması 
hususlannın da aynca araştınlması gerektiği görüşündeyiz. 

Bu arada yine Demirbank'ın eski hakim ortağı Cıngıllıoğlu'na ait Dynamicbank Kıbns 
off-shore bankası ile Bank2000 off-shore bank arasında ilişkiler bulunduğu ve Bank2000 off-
shore'nın da 2001-2002 yıllannda bir çok nakdi ve gayrinakdi kredinin kullandınldığı 
iddialan da bulunmaktadır. Kaldı ki, Bank2000'le 27.09.2002 tarihinde Süzer Grubuna intikal 
eden Atlas Finansal Şirketine 2.225 bin EURO kredi kullandınlması bu hususlan 
doğrulamaktadır. 

Komisyonumuza intikal eden bir belge de ise Dynamicbank ve Bank2000 arasındaki 
kredi temlik sözleşmesinde Medya Holding'e ait kredinin Bank2000'e aktanldığı ve bu 
krediyi talep eden Medya Holding'in Finans Koordinatörünün ve kredi sözleşmesinde imzası 
bulunan kişinin Eski Bayındırbank Genel Müdürü ve halen TMSF Başkan Yardımcısı 
konumunda bulunan Nebil İlseven olduğu iddialan yer almaktadır. Bu kredinin toplamının 
yaklaşık 540 milyon USD'ya baliğ olduğu ve kredi işleminin de Çukurova Grubu ile Medya 
Grubu arasında piyasada muhabbet kart olarak bilinen Atel Firmasının ürettiği telefon hazır 
kart işleminden kaynaklı iddialan da bulunmaktadır. 

Aynca, 2002 yılında el konulan Toprakbank'm Kıbnsta bulunan off-shore bankasının 
da incelenmesi gerektiği görüşündeyiz. 

b) Öneri 

Sonuç olarak, 4389 sayılı Bankalar Kanunu mevzuatına tabi olmayan bu bağlamda 
denetimden uzak bulunan off-shore'lann bir an önce tasfiye edilmesi gerekirken TMSF 
kapsamına alınan bazı bankalann risklerinin off-shore banka aktanlması ve bu aktanlan 
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kredilerin vadesi geldiğinde tasfiyesi yerine kredilerin vadelerinin uzatılması hatta bu 
bankalardan yeniden kredi kullandırılması bankacılık teamüllerine uygun değildir. 

Aynca, DemirHalkbank'm Aydın Doğan ve Halit Cıngıllıoğlu'na satışı sırasında adı 
geçen 2 iş adamı ve bankacının hakim ortağı bulunduğu şirketlerin risklerinin tasfiye 
edilmeden Bank2000'e aktanlmasıyla bir ilişkisinin olup olmadığının araştınlması, aynca 
Bank2000'in kuruluşundan bugüne kadar tüm kredi ve mevduat işlemlerinin ve halen bu off-
shore'nın fonlanması maliyeti ile aktif getirişi de gözönüne alınarak, kar-zarar tahlilinin de 
yapılarak mevzuata ve bankacılık ilke ve teamüllerine aykın işlem ve uygulamalannın ve 
DynamicBank, Bank2000 off-shore Bank ile bu işlemlerin gerçekleştirildiği tarihte 
Bayındırbank Genel Müdürü olan Nebil İlseven'in Medya Holding işleri ile ilgili 
sorumluluklannm tespiti amacıyla konunun araştınlması gerekmektedir. 

Başbakanlık Teftiş Kurulu koordinatörlüğünde; Başbakanlık Müfettişi, Sayıştay 
Denetçisi, Hesap Uzmanı, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Denetçisi ve Bankalar 
Yeminli Murakıbından oluşacak bir komisyon tarafından inceleme ve soruşturma 
yapılması tavsiye edilmektedir. 
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XI. BANKALAR KANUNUNA GÖRE İŞTİRAK SINIRLAMASI İLE İLGİLİ 
ÇELİŞKİLİ DÜZENLEMELER 

Gerek 3182 sayılı Bankalar Kanununda gerekse 23.6.1999 tarihinde yürürlüğe giren 
4389 sayılı Bankalar Kanununda, bankalann mali kurumlar dışındaki ortaklıklara 
yapabilecekleri iştirak yatırımları için özel bir sınırlama getirilmiştir. 

Ancak, 19.12.1999 tarih ve 4491 sayılı Kanun ile Bankalar Kanunu 12/1.maddesindeki 
iştirak sınırlaması kaldırılmış, bununla birlikte ortaklık paylan genel kredi sınırlamalan 
içerisinde dikkate alınmıştır. Daha sonra 12.05.2001 tarih ve 4672 sayılı Kanunla Bankalar 
Kanunu 12. maddesindeki iştirak sınırlaması yeniden getirilmiştir. Buna göre bankalar mali 
kurumlar dışındaki bir ortaklığa kendi öz kaynaklanmn en fazla % 15'i oranında iştirak 
edebilirler, bu iştiraklerin toplam tutan banka öz kaynaklanmn % 60'ını aşamaz. 

19.12.1999 tarihinden 4672 sayılı Yasa ile yeniden düzenleme yapıldığı 12.05.2001 
tarihine kadar geçen süreçte iştirak edinimlerindeki özel sınırlamanın kaldınlması ve iştirak 
sınırlamalannın genişlemesinden dolayı; 

a Başta T. İş Bankası, Dışbank ve Vakıflar Bankası olmak üzere bankalann 
iştiraklerinde önemli artışlar olduğu, 

• Bu artışlann başta Dışbank'ın hakim ortağı Doğan Grubu ve T. İş Bankasının, 
Petrol Ofisi'nin hisselerini iştirak edinmesi ile Vakıflar Bankasının Bayındır 
Grubu'na ait Romanya'daki BTR Bankasındaki kriz nedeniyle Bayındır 
Grubuna ait bazı şirketlerinin hisselerini devralmak suretiyle bu iştirak 
sınırlannın genişlemesinden yararlandığı, 

Q Esasında bu sınırlamalann kaldınlması veya genişletilmesinin bu ve buna 
benzer işlemlerin yapılmasına imkan vermek amacıyla yapıldığı, 

iddia edilmektedir. Nitekim bu tür uygulamalara müteakiben iştirak edinimlerine 
ilişkin özel sınırlamalar tekrar getirilmiştir. 
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XII. TMSF KAPSAMINA ALINAN ESBANK A.Ş. İŞLEMLERİ 

a) Tespitler 

Komisyonumuza intikal ettirilmemekle beraber Başbakanlık Teftiş Kurulu 
Başkanlığından gelen yazışmalardan anlaşılacağı üzere Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme 
Kurulunun 15.05.2002 tarih 2002/4 sayılı Denetleme Raporunda TMSF bünyesine dahil 
edilen Esbank'ın işlemleri ile ilgili hususlara değinilmiş ve bu kapsamda raporun içeriğine 
ilişkin Başbakanlık Başmüfettişi Ahmet Yılmaz tarafından yapılan değerlendirmede 
Esbank'ın 1998-1999 ve 2001 tarihlerine ilişkin zararları kıyaslanarak, bankanın 1990 
yılındaki devir aşamasında 597.760 milyar TL. olan zararının Etibank A.Ş. ile birleştirilmesi 
ve tasfiyesi tarihi olan 02.07.2001 tarihine kadar 2.2 milyar USD'a yükselmesinin nedenleri 
BDDK'ya sorulmuş ve bankanın yönetim ve denetimim devlete intikal etmesinden sonra 
içinin tekrar boşaltılması olarak değerlendirilebilecek süreçte zarara konu kalemlerin 
analizinin yapılması talep edilmiş, BDDK ve TMSF başkanlıklarınca bankanın mali yapısının 
1994 yılından itibaren bozulmaya başladığı belirtilmiş, ekonomik konjonktürün grup 
şirketlerinin kullandığı kredilerin geri dönüşümünü olumsuz yönde etkilediği, finansman 
kaynak maliyetlerinin aşın ölçüde yükselmesinin riski artırdığı, zararın yüksek maliyetlerle 
fonlandığı hususları belirtilerek bankanın 21.12.1999 tarihinde yönetim ve denetiminin 
TMSF'ye intikal ettirildiği. 02.07.2001 tarihinde de mevduat kabul etme ve bankacılık yapma 
yetkisinin kaldırılarak Etibank A.Ş.'ye devredildiği belirtilmiştir. 

BDDK tarafından bankanın TMSF'ye devri ile sona erdiği süreçteki gerek kaynak 
aktarımlarını gerekse oluşan zararların genel mahiyette değerlendirildiği ve bilançoda zarara 
neden olan büyük montanlı hesap ve kalemlerin analizinin yapılmadığının değerlendirilmesi 
ile bankanın gözetim altına alınmasından sonraki süreçte yükümlülükleri artıran işlemleri, 
uygulamaları, borçlanmaları, operasyonları, kredileri tahsi ve takip konularının incelenmesi, 
sorumluluk tespitinin yapılması ile inceleme sonucuna göre BDDK, TMSF ve T.C. Merkez 
Bankası ilgilileri hakkında soruşturma açılması istenilmiştir (EK 16). 

b) Öneriler 

En son gelinen süreçte komisyonumuza gelen yazışmalara göre konunun 
incelenmesine ilişkin Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının yazılarının ilgili Devlet 
Bakanlıklanna gönderildiği müsaade edilmiş olup bu sürecin yakından izlenerek konuya 
ilişkin soruşturmaların açılmasının sağlanması gerekmektedir. 

Ayrıca, komisyonumuza gelen diğer bir bilgiye göre; Esbank'a TMSF'ce el 
konulmasından sonra yapılan bazı kredi kullandırmalarında (Esbank Elmadağ Şubesince daha 
sonra Ankara Şubesine nakledilen Mafeks firmasına kullandırılan kredi ile Eskişehir 
Şubesince Gülsan A.Ş. risklerine yönelik yapılan protokole ilişkin uygulamalar) usulsüzlükler 
yapıldığı ve bu uygulamalara yönelik olarak Devlet Denetleme Kurulu adına Bankalar 
Yeminli Murakıplannca sorumlularla ilgili olarak mevzuata aykırılık raporlan ve tespit 
raporlan düzenlendiği fakat bu raporlann işleme konulmadığı iddialan bulunmakta olup bu 
konuda Devlet Denetleme Kurulunun düzenlediği veya düzenleyeceği raporlar da gözönüne 
alınarak TMSF'yi zarara uğratan kişiler hakkında gerekli incelemelerin yapılarak hukuki ve 
cezai davalann açılmasının sağlanması gerekmektedir. 
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Başbakanlık Teftiş Kurulu koordinatörlüğünde; Başbakanlık Müfettişi, Sayıştay 
Denetçisi, Hesap Uzmanı ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Denetçisi ve 
Bankalar Yeminli Murakıbmdan oluşacak bir komisyon tarafmdan inceleme ve 
soruşturma yapılması tavsiye edilmektedir. 
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XIII. BDDK YÖNETİMİNİN İŞLEMLERİ 

TMSF'ye Devredilen Etibank'ın İştiraki Eti Menkul Kıymetler A.Ş.'nin Medya Basın 
Servisleri ve Birleşik Basın Dağıtım A.Ş.'ye Olan Alacaklarının Etibank A.Ş.'ye Nakil ve 
Temlik Edilmesi ile İlgili Mevzuata Aykırı Hususlar 

a) Tespitler 

Bankalar Yeminli Murakıpları tarafından düzenlenen 23.08.2001 tarih ve R-34, R-38 
sayılı Mevzuata Aykırılık Raporunda özetle (EK 17); 

"Eti Menkul Kıymetler A.Ş., Dinç BİLGİN Grubu'na dahil pek çok firmada üst düzey 
yönetici konumunda çalışan Arif POYRAZ ve M. Halit ÖZDEMİR ile Erdoğan 
KELKİTLİOĞLU tarafından 27.07.2000 tarihinde satın alınan Medya Holding A. Ş. hisse 
senetlerinin bedelini kredilendirmiştir. Ancak, Etibank A.Ş.'nin TMSF'ye devredilmesini 
müteakip 10.11.2000 tarihinde sözkonusu şahıslar Eti Menkul Kıymetler A.Ş.'ye olan 
borçlarını, bu borçların gerçek sahipleri olan Dinç BİLGİN Grubu Firmaları'ndan Medya 
Basın Servisleri ve Tic. A.Ş. ve Birleşik Basın Dağıtım A.Ş. 'ye nakletmişlerdir. 

Bu borçlar karşılığında teminat olarak tutulan Medya Holding A.Ş. hisse senetlerine 
karşılık ayrılmasıyla birlikte Eti Menkul Kıymetler A.Ş.'nin tutturması gereken Sermaye 
Yeterliliği Tabanı yasal sınırın altına düşmüştür. Bu sorunu çözmek üzere, Etibank A.Ş., 
alacaklarına mahsup edilmek üzere Eti Menkul Kıymetler A.Ş.'nin 5 trilyon TL'lik sermaye 
artırımına katılsa da, yukarıda bahsi geçen firmalardan doğan faiz alacaklarına da karşılık 
ayrılmasıyla birlikte Sermaye Yeterliliği Tabam yeniden yasal sınırın altına inmiştir. 

Bunun üzerine Eti Menkul Kıymetler A.Ş. Medya Basın Servisleri ve Tic. A.Ş. ile 
Birleşik Basın Dağıtım A.Ş.'den olan alacakları için 21.05.2001 tarihinde 8 inci icra 
Müdürlüğü'nde haciz yoluyla takibe geçmiştir. Etibank A.Ş. Yönetim Kurulu, haciz takibatı ile 
Dinç BİLGİN Grubu'na dahil diğer firmaların da zarar göreceği endişesiyle, görünürde Eti 
Menkul Kıymetler A.Ş. 'nin mali bünyesini düzeltmek, gerçekte ise sözkonusu haciz takibatını 
engellemek üzere, Medya Basın Servisleri ve Tic. A.Ş. ve Birleşik Basın Dağıtım A.Ş. 'den Eti 
Menkul Kıymetler A.Ş.'nin alacaklarını devralma yönünde 22.06.2001 tarihinde Karar 
almıştır. Bu Karar neticesinde devralınan alacakla ilgili olarak aynı tarihte 8 inci İcra 
Müdürlüğü'ne başvuran Etibank A.Ş., borçluların reklam firmaları üzerindeki alacaklarından 
vazgeçmek suretiyle Dinç BİLGİN Grubu'nun menfaatine olarak 7.474.812.068.605 TL 
tutarında zarar yüklenmiştir. 

Etibank A.Ş. dolayısıyla kamunun zarar etmesine yol açılması nedeniyle T. Ceza 
Kanunu'nun 508 inci ve 510 uncu maddeleri kapsamında hizmet nedeniyle emniyeti suistimal 
suçu oluşmuştur. Sözkonusu suçun sorumluları Eti Menkul Kıymetler A.Ş. 'nin Dinç BİLGİN 
Grubu'ndan olan alacaklarının devrahnmasma yönelik Karar'ı imzalayan Etibank A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyeleri; Tevfık ALTINOK, Mehmet Tanju POLATKAN, İbrahim 
YAYCIOĞLU, Hasan ULUKANLI, Adlan ÖZEN, Mehmet Hasan EKEN ve Hakan 
BERKTAŞ'dır." hususları yer almaktadır. 

BDDK yönetimi yukarıda özetle sunulan mevzuata aykırılık raporla ilgili olarak 
Prof.Dr. Nevzat TOROSLU'dan görüş talep etmiş ve Prof.Dr. Nevzat TOROSLU 31.08.2001 
tarihli görüşünde; 
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"Etibank A.Ş. ve Eti Menkul Kıymetler A.Ş. yetkilileri. Eti Menkul Kıymetler A.Ş. 'nin 
karşılık ayırma suretiyle "Sermaye yeterliliği tabanlının sürekli olarak yasal sınırın altında 
kalması sorununa çözüm getirmek amacıyla bu firmanın Medya Basın Servisleri A.Ş. ve 
Birleşik Basın Dağıtım A.Ş.'den olan alacakları ile New York Bank Off-Shore Ltd.'e olan 
borçlarının Etibank A.Ş. 'ne devredilmesini kararlaştırmışlardır. 

Bu amaçla Eti Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu 22.06.2001 tarihli toplantısında 
Eti Menkul Kıymetler A.Ş'nin, Medya Basın Servisleri A.Ş. ve Birleşik Basın Dağıtım 
A.Ş'nden olan ve 21.05.2001 tarihinde 8. icra Müdürlüğü nezdinde haciz yoluyla takip edilen 
alacaklarını, bu alacakların teminatı olarak alınan Medya Holding A.Ş. hisse senetleriyle 
birlikte alacağın temliki suretiyle, New York Bank Off-Shore Ltd'den aldığı kredilerden 
kaynaklanan borçlarının da borcun nakli suretiyle Etibank A.Ş. 'ne devrin kararlaştırmış; aynı 
tarihte toplanan Etibank A.Ş. Yönetim kurulu da Eti Menkul Kıymetler A.Ş'nin Bileşik Basın 
Dağıtım A.Ş. ve Medya Basın Servisleri ve Tic. A.Ş.'den olan 7.474.812.068.605 TL. 
tutarındaki alacakları ile New York Off-Shore'a olan 3.394.093.333.954 TL tutarındaki 
borcunun aynı şekilde devralınmasına karar vermiştir. Bu kararlar doğrultusunda Etibank 
A.Ş. ile Eti Menkul Kıymetler A.Ş. arasında 22.06.2001 tarihinde "alacağın temliki" ve 
29.06.2001 tarihinde de "Borcun nakli" sözleşmesi yapılmıştır. Daha sonra Etibank A.Ş. 
devraldığı alacaklarla ilgili olarak Genel Müdür Vekili Hakan Bektaş'ın 22.06.2001 tarihli 
"olur"u ile Medya Basın Servisleri ve Tic. A,Ş. nin reklam firmalarından olan alacakları 
üzerindeki haciz takibinden vazgeçilmiştir. 

Bankalar Yeminli Murakıplarının 23.08.2001 tarih ve R-34, R-38 sayılı raporlarında, 
Etibank A.Ş'nin TMSF. tarafından atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin, görünürde Eti Menkul 
Kıymetler A.Ş'nin "Sermaye yeterliliği tabanı"nı yasal seviyeye çıkarmak, gerçekte ise Dinç 
Bilgin Grubuna dahil firmalar üzerindeki haciz takibini kesintiye uğratmak kastını taşıyan bu 
filleri ile TCK'nun 508. ve 510. maddelerinde öngörülen ağırlaştırılmış "emniyeti suistimal" 
suçunu işledikleri ifade edilmiştir. 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, TCK'nun 508. maddesinde öngörülen güveni kötüye 
kullanma suçunun maddi unsurunu oluşturan satma, rehnetme, sarf ve istihlak etme, ketim ve 
inkar etme filleri, yani başkasına ait para veya şey üzerinde malik gibi tasarrufta bulunma 
filleri, banka personeli tarafından "bankaya ait para veya sair varlıklar" üzerinde işlenmiş 
olması halinde, güveni kötüye kullanma suçunu değil, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22/3. 
maddesinde öngörülen "zimmet" suçunu oluşturur. Esasen zimmet, memurlar veya banka 
personeli tarafından işlenen güveni kötüye kullanma suçundan başka birşey değildir. Bu 
nedenle sorunu söz konusu suç yönünden değerlendirmek gerekmektedir. 

Bankalar Kanununun 22/3. Maddesine göre "Banka yönetim kurulu başkan ve üyeleri 
ve diğer mensupları görevleri dolayısıyla kendilerine tevdi olunan veya muhafazaları, 
denetim ve sorumlulukları altında bulunan bankaya ait para veya sair varlıkları zimmetlerine 
geçirirlerse " cezalandırılırlar. 

Bu suçun maddi unsuru Kanunda "zimmete geçirmek" olarak belirtilmiştir. Buradaki 
zimmete geçirmede maksat, bankaya ait para veya diğer varlıklar üzerinde bunların 
zilyetliğini meşru gösteren nedenle bağdaşmayan bir kısım tasarruflarda bulunmak, yani 
bankaya ait para veya diğer varlıklar üzerinde bankacılık mevzuatının ve uygulamalarının 
izin vermediği tasarruflarda bulunmak, bir başka deyişle bunlar üzerinde kişisel nedenlerle 
ancak malikin yapabileceği tasarrufları yapmaktır. 
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inceleme konusu olayda yapılan, Etibank A.Ş.'nin, hisselerinin %80 den fazlası 
kendisine ait olan Eti Menkul Kıymetler A.Ş. 'ni karşılık ayırma yükümlüğünden kurtararak 
"sermaye yeterlilik tabanı"nın sürekli olarak yasal sınırın altında kalma sorununa çözüm 
getirmek amacıyla bu firmanın iki firmadan olan toplam 7.474.812.068.605 TL tutarındaki 
alacağı ile bir başka firmaya olan 3.394.093.333.954 TL tutarındaki borcunu devralmasıdır. 
Bu işlemler, Bankalar Yeminli Murakıplarının raporda ileri sürdükleri soyut ve varsayıma 
dayalı iddialar bir yana bırakıldığında, kişisel çıkarlar için değil, Bankanın iştiraki olan bir 
firmanın ve dolayısıyla Bankanın çıkarları için gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu işlemlerde 
bankacılık mevzuatına ve uygulamalarına aykırılık da söz konusu değildir. 

Burada Eti Menkul Kıymetler A.Ş. 'nin Medya Basın Servisleri ve Tic. A.Ş. 'nden olan 
alacağının Etibank A.Ş.'ne devredilmesinden sonra Eti Menkul Kıymetler A.Ş.'nin Medya 
Basın Servisleri ve Tic. A.Ş.nin reklam firmalarından olan alacakları üzerindeki haczin 
takibinden Banka Genel Müdür Vekili Hakan Bektaş'ın oluru ile vazgeçilmiş olması, bu 
vazgeçmenin amacı veya nedeni Rapordan anlaşılamadığından, tereddütlere neden olmakta 
ise de, söz konusu firmadan olan alacağın devam ettiği ve haciz takibini/ yeniden 
başlatılabilir olduğu nazara alındığında bu işlemin dahi zimmet suçunun maddi unsurunu 
oluşturduğu söylenemez. Ancak söz konusu alacağın ileride haczin kaldırılmış olması 
nedeniyle tahsil edilememesi durumunda haczi kaldıran kişi veya kişilerin hukuki (mali) 
sorumluluğu tartışılabilir. " yorumunu getirmiştir. 

Daha sonra Prof.Dr. Nevzut Toroslu'nun mütalaasını ele alınan konunun hukuki 
sorumluları açısından değerlendirilmesi için BDDK'ca Kuntalp-Arkan ortak hukuk 
bürosundan görüş istenmiş ve Prof.Dr. Erden Kuntalp ve Av.Güzin Pekgüçlü imzasını taşıyan 
19.09.2001 tarihli mütalaada; 

"Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyeleri, TTK. m. 336 uyannca kanun veya 
anasözleşme ile kendilerine yüklenen görevleri gereği gibi yerine getirmemeleri nedeniyle 
doğan zararlardan ortaklığa, ortaklara ve ortaklık alacaklarına karşı sorumludurlar. 

Bu sorumluluğu doğuran münferit görevler kanun veya ana sözleşmede gösterilmiş 
olabileceği gibi en geniş anlamdaki "özen gösterme borcunun ihlali" nedeniyle de sorumluluk 
doğabilecektir. Gerçekten TTK m. 320 yönetim kurulu üyelerinin şirket işlerini görürken 
özenli bir anonim şirket yöneticisi gibi davranmak borcu altında olduklarını hükme 
bağlamıştır. Bu nedenle, yönetim kurulu üyeleri dikkatli ve basiretli bir yöneticinin aynı 
şartlar altında seçeceği hareket tarzına uygun hareket etmemesi nedeniyle doğan zarardan 
sorumlu olacaktır. 

Birer anonim şirket olan bankaların yönetim kurulları da anonim şirket yönetim 
kurulları ile aynı nitelikte olduğu için, üyelerin sorumlulukları arasında da fark 
bulunmamakta, sadece Bankalar Kanunu m. 17. uyannca banka yönetim kurulu üyelerinin 
belirli durumlarda, şahsi iflaslan istenebilmektedir. 

Banka genel müdürleri de, Bankalar Kanunu m. 9/1. a uyannca yönetim kurulunun 
doğal üyesi olduğu için yukanda açıklanan sorumluluk hükümlerine tabi olmaktadırlar. 
Aynca, genel müdürün yokluğunda vekil sıfatıyla bu görevin yürütülmesi halinde de vekil, 
Bank K, m. 9.1.a. uyannca yönetim kurulunun doğal üyesi olmakta ve yine aynı sorumluluğa 
tabi tutulmaktadır. 
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Somut olayda, Eti Menkul Değerler A.Ş'nin Medya Basın Servisleri ve Tic. A.Ş'den 
olan alacağının Eti Bank A.Ş'ne devredilmesinden sonra, Banka Genel Müdürü Vekili Hakan 
Bektaş'ın oluru ile bir kısım hacizlerden vazgeçilmiştir. 

Bu durumda, Banka Genel Müdür Vekilinin hacizlerin kaldırılması hususundaki 
olurunun gerekçesine bakılarak, aynı durumda olan bir banka için bu hacizlerin 
kaldırılmasının uygun bir tercih olarak kabul edilip edilmeyeceği değerlendirilmelidir. Eğer 
bu değerlendirme neticesinde Eti Bank A.Ş'nin durumundaki bir başka banka için de söz 
konusu hacizlerin kaldırılmasının yerinde olacağı sonucuna ulaşır ise, Genel Müdür Vekili 
Sn. Bektaş'ın "basiretli bir yönetici" gibi hareket ettiği teyit edilmiş olacağı için, seçilen yol 
neticesinde bir zarar doğsa bile kendisinin sorumluluğu söz konusu olmayacaktır." Görüşünü 
ileri sürmüştür. 

Yine aynı hukuk bürosunun 06.12.2001 tarihli verdiği ek mütalaada özetle; 

"Özen yükümünün yerine getirildiğinin tespitinde daha evvel Off-Shore Bankası'na 
olan borcun nakli hususunda da ifade ettiğimiz üzere "banka menfaati" temel alınmalıdır. 
Şayet Eti bank Yönetimi yapılan işlemlerde nihai amaç olarak banka menfaati çerçevesinde 
hareket etmişse, bu taktirde diyebiliriz ki, özen yükümü yerine getirilmiş olacaktır. 

Bu noktada, Bilgin Grubu ile Etibank'a el konulmasından beri anlaşmaya varmak 
yaklaşımının benimsendiği düşünülecek olursa, bu anlaşmanın temini ve Bilgin Grubu'ndan 
daha büyük alacakların tahsilinin riske edilmemesi amacıyla Gurubu'nun para akışı olan 
şirketlerini ayakta tutan gelirlere konulan hacizlerin kaldırılması 'şirket (banka) menfaati' 
çerçevesinde değerlendirilebilecektir. 

Öte yandan, tüm bu işlemler neticesinde Eti Menkul Kıymetler AŞ'nin borçlan ve atıl 
alacaklarından sıyrılması ve elbette ki, problemli Bilgin Grubu'nun küçük hissedar konumuna 
düşmesi sebepleriyle 'satılabilir' duruma geldiği de göz önüne alınmalı ve Yönetim 
Kurulu'nun icraattan bu çerçevede değerlendirilmelidir. Nitekim Eti Menkul Kıymetler AŞ 
satılabilirse, bu şirket için Etibank'ta ayrılan karşılıklar kısmen veya tamamen boşalacak ve 
kâra geçilebilecektir. 

Yönetim Kurulu'nun nihai olarak "banka çıkan' doğrultusunda hareket ettiği, bu 
çerçevede görünürde oluşan zarara rağmen daha büyük zararlann önlendiği ve Banka'ya 
menfaat sağlandığı tespit edildiği ve aynı durumdaki bir bankada aynı hareket tarzının 
benimseneceği sonucuna-.-ulaşıldığı taktirde Yönetim Kurulu üyelerinin özen ve basiretli iş 
adamı gibi hareket etme yükümlerini yerine getirdiği söylenebilecektir. Bu taktirde özen 
yükümünü yerine getirmiş bulunan üyelerin hukuki sorumluluğuna gitmek de mümkün 
olmayacaktır." Görüş beyan edilmiştir. 

BDDK Bankalar Yeminli Murakıplannın düzenlediği mevzuata aykınlır raporu 
sonucunda aşağıda belirtilen şekilde 10.01.2002 tarih ye 581 sayılı karanyla; 

"Bankalar Yeminli Murakıpları tarafından hazırlanan 23.08.2001 tarih ve R-34, R-38 
sayılı "Eti Menkul Kıymetler A.Ş.'nin New York Bank Off-Shore Ltd.'e Olan Borçları ile 
Medya Basın Servisleri ve Tic. A.Ş. ve Birleşik Basın Dağıtım A.Ş.'den Olan Alacaklarının 
Etibank A.Ş.'ye Nakil ve Temlik Edilmesine ilişkin Mevzuat Raporu "nun Kurulda gündem dışı 
görüşülmesi sonucunda; 
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Rapora konu fiili, Murakıpların, T. Ceza Kanununun 508 ve 510 inci maddelerinde 
öngörülen "Ağırlaştırılmış emniyeti suistimal suçu" çerçevesinde ele aldıkları, buna mukabil 
Kurum Danışmanı Ceza Hukuku Profesörü Sayın Nevzat Toroslu'nun, "Başkasına ait para 
veya şey üzerinde malik gibi tasarrufta bulunma fiillerinin, banka personeli tarafından 
bankaya ait para veya sair varlıklar üzerinde işlenmesi halinde, güveni kötüye kullanma 
suçunu değil, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22/3 üncü maddesinde öngörülen 
"ZİMMET" suçunu oluşturduğunu, esasen zimmet suçunun, memurlar veya banka 

personeli tarafından işlenen güveni kötüye kullanma suçundan başka bir şey olmadığını, 
dolayısıyla sorunu söz konusu suç yönünden değerlendirmek gerektiğini, zimmet suçunun 
maddi unsurunun kanunda "Zimmete geçirmek" olarak belirtildiğini, Etibank'ta yapılan 
işlemlerin kişisel çıkara dayanmadığını ayrıca bankacılık mevzuat ve uygulamalarına 
aykırılığın da söz konusu olmadığı, diğer taraftan Sayın Profesör Erden Kuntalp'in, Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür Vekilinin mali sorumlulukları konusunda ekte sunulan 
mütalâadaki görüşleri de dikkate alındığında, 

Eti Menkul Kıymetler A.Ş.'nin Medya Basın Servisleri ve Tic. A.Ş.'nden olan 
alacağının Etibank A.Ş. 'ne devredilmesinden sonra Eti Menkul Kıymetler A.Ş. 'nin Medya 
Basın Servisleri ve Tic. A.Ş.'nin reklam firmalarından olan alacakları üzerindeki haczin 
tatbikinden vazgeçilmesi söz konusu firmadan olan alacağın devam ettiği ve haciz takibinin 
yeniden başlatılabilir olacağı gözetildiğinde bu işlemin zimmet suçunun maddi unsurunu 
oluşturacağı sonucuna varılamayacağı görüşü ile söz konusu Murakıp Raporunun işleme 
konulmamasına karar verilmiştir. " 

b) Öneri 

Sonuç olarak BDDK'nun Kurul karan ile yukarıda isimleri belirtilen kişilerce verilen 
hukuki mütalaalarla Bankalar Yeminli Murakıplarınca düzenlenen cezai raporlann işleme 
konulmamasının Türk Ceza Kanununun 235. maddesi hükmü dikkate alındığında suç 
oluşturup oluşturmadığının soruşturulması ve bu nitelikteki gerek Bankalar Yeminli 
Murakıplarınca düzenlenen gerekse üçüncü kişiler tarafından ihbar niteliğindeki Türk Ceza 
Kanununun ilgili rapor ve belgelere istinaden hukuki görüşler alınarak veya alınmaksızın 
Savcılıklara intikal ettirilmeyen tüm kurul kararlarının incelenmesinin uygun olacağı 
düşünülmektedir. 

Başbakanlık Teftiş Kurulu koordinatörlüğünde; Başbakanlık Müfettişi, Sayıştay 
Denetçisi, Hesap Uzmanı, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Denetçisi ve Bankalar 
Yeminli Murakıbından oluşacak bir komisyon tarafından inceleme ve soruşturma 
yapılması, 

Ayrıca, Bankalar Yeminli Murakıplarınca düzenlenen 23.8.2001 tarih ve R-34, 
R-38 sayılı raporun kovuşturulmak üzere C. Savcılığına gönderilmesi tavsiye 
edilmektedir. 

İktisat Bankası A.Ş. Malta Şubesi ile Trade Deposit Bank Ltd.'nin Birleşmesi İşlemleri ile 
İlgili Mevzuata Aykırılık Raporu'nun Hukuki Değerlendirmesi 

a) Tespitler 
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BDDK Başkanı sıfatıyla R. Engin Akçakoca tarafından Şişli C. Bassavcılığı'na hitaben 
yazılan 29.03.2002 tarih, DEG/32-3-15-3676 sayılı yazıda (EK 18) özetle; Bankalar Yeminli 
Murakıpları Serdar Sümer, Süleyman Erol, Uğur Uğurel tarafından İktisat Bankası T.A.Ş. 
Genel Müdürlüğü nezdinde yapılan 12.07.2001 tarih R-13, 14,15 sayılı Bankalar Kanunu 
Raporuna atıfta bulunulmuş, söz konusu raporun tespitler kısmında; 

"- Bankanın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) muhatap 
01.02.2001 tarihli yazısında BDDK'nın 4389 sayılı Bankalar kanununun 14.maddesi 
kapsamında verdiği talimata istinaden Trade Deposit Bank'in (TDB) aktif ve pasiflerinin 
04.12.2000 tarihi itibariyle İktisat Bankası T.A.Ş. Malta Şubesine devrinin tamamlandığı 
yönünde beyanda bulunulmasına ve incelemede bulunan ekibe TDB'nin 22.12.2000 tarihli 
tasfiye bilançosunun sunulmuş olunmasına rağmen, bu tarihlerde ve sonrasında da TDB'nin 
Bankanın Merkez Şubesi ve Malta Şubesi nezdindeki TL ve DTH hesaplarında işlemler 
gerçekleştirdiği, 

-Aktifte Doğuş Çelik Cıvata A.Ş. kredisi ile nakit karşılıklı kredilerde pasifte 
mevduattan oluşan, TDB'nin özvarlıkları da dahil olmak üzere yaklaşık 16.000.000 USD 
tutarındaki varlık ve yükümlülüğün Bankaya devredilmeyerek Capital Trust Bank isimli 
yurtdışında mukim bulunan ve kurucuları arasında Erol AKSOY ve TDB Genel Müdürü Ahmet 
DEMET'in de bulunduğu bir Off-shore bankaya aktarıldığı, Doğuş Çelik Civata A.Ş. 'nin TDB 
nezdindeki kredisinin Bankaya devredilmesi işlemleri sırasında söz konusu kredi meblağının 
04.12.2000 tarihinde Banka kayıtlarına intikal ettirilmesine rağmen 11.12.2000 tarihinde bu 
kaydın iptal edildiği ve bu nedenle aktifte oluşan dengesizliğin giderilmesi için Avrupa ve 
Amerika Holding A.Ş., CineS, Cinedigital ve Kablonet isimli -firmaların Banka nezdindeki 
kredilerine ilave faiz yürütüldüğü, Banka tarafından 20.04.2001 tarihinde bu firmaların 
faizlerinin iptal edilerek Takip Hesaplarına aktarıldığı % 100 oranında karşılık ayrıldığı, 
dolayısıyla Banka zararının doğduğu, 

-TDB'nin tasfiyesinin tamamlandığı belirtilen 22.12.2000'den sonra, 19.01.2001 
tarihinde TDB'nin Banka nezdindeki mevduat hesaplarından İktisat Turkish Supreme Fund 
N. V. lehine ve bu şirketin ABNAMRO Bank JVillemstadt (Curacao Şubesi) nezdindeki hesabına 
l. 755.664,01 USD. 'nin transfer edildiği, 

- Rapor konusu işlemler çerçevesinde ilgili şahıslarca Kamu Otoritesine ve Murakıplık 
Makamına yalan beyanda bulunulduğu, 

tespitlerine yer verilmektedir." 

Denildiğinden bahsedilerek Murakıplık Raporundaki sorumlularla ilgili hukuki 
değerlendirmede; 

"1- Banka yönetim kurulunun 01.12.2001 tarih ve 61 sayılı kararında TDB'nin tüm 
aktif ve pasiflerinin bankanın Malta Şubesince devralınmasına karar verilmiş olduğundan, bu 
karar katılan kişilerin sırf bu kararda yer alan imzaları nedeniyle Bankalar Kanununun 
22.maddesinin (2) ye (3) numaralı fıkralarında tanımlanan suçu işledikleri sonucuna 
varılamayacağı, 

2- Yönetim kurulunun bankanın icra organı değil karar organı olduğu dikkate 
alındığında, TDB'nin aktif ve pasiflerinin bankaya devri ile görevli olup da Yönetim 
Kurulunun anılan Kararına rağmen; TDB'nin özvarlıklarını, Doğuş Çelik Civata A.Ş.'nin 
Banka nezdindeki kredisini ve TDB'nin aktifındeki nakit karşılıklı kredileri Bankaya 
devretmeyen, işlemlerden bilgisi olan veya ilgililere işlemlerin bu şekilde gerçekleşmesi için 
talimat veren kişi veya kişilerin sorumlu olduğu 

386 



mütalaa olunmaktadır. 

Bilgi edinilmesini ve yukarıda yapılan açıklanmalar dikkate alınmak suretiyle 4389 sayılı 
Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (2), (3) ve (5) numaralı fıkralarına aykırı işlemlerin 
sorumluları hakkında anılan Kanunun 24 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasına istinaden yasal 
takibata geçilmesi hususunda gereğini, ayrıca bu madde ile Ceza Muhakemeleri Usulü Hakkında 
Kanun gereğince Kurumumuz kanuni müdahil sıfatını kazandığından; suç duyurusu ile ilgili 
olarak dava açılıp açılmadığının, açıldığı takdirde hangi mahkemede açıldığının ve duruşma 
gününün tarafımıza bildirilmesini arz ederim. " 

Hususlarına yer verilmiştir. 

Bilindiği ve son günlerde kamuoyunda çok sıklıkla telaffuz edildiği üzere, İktisat 
Bankası'mn sahiplerine ait off-shore bankası olan Trade Deposit Bank, dönemin BDDK Başkanı 
Zekeriya TEMIZEL'in talimatı ile Banka'nın Malta Şubesi ile birleştirilmiş ve bu birleşme 
kamuya ciddi rakamlara ulaşan bir maliyet yükü getirmiştir. 

İktisat Bankası davalarına bakan Şişli C. Başsavcılığı, sözkonusu işlem ile ilgili olarak 
sorumluları tespit amacıyla Kurum'a bir yazı göndererek açıklama talep etmiştir. 

Kurum Başkanı R. Engin AKÇAKOCA imzalı yukarıdaki yer alan cevabi yazıda İktisat 
Bankası Yönetim Kurulu üyelerinin sorumsuzluğunu ortaya koyacak şekilde hukuki görüş beyan 
edilmesi ve bu işlemlerin sorumluluğu yönetim kurulu kararını uygulayan icra konumundaki 
genel müdürlük personelinin üzerinde bırakılmaktadır. TTK'nın 336.maddesine göre yönetim 
kurulu üyeleri kanun ve ana sözleşmelerinin kendilerine yükledikleri vazifeleri kasten ve ihmal 
sonucu yapılmamasından sorumlu olup, vazifelerim ifade eden şirkete karşı özenli davranmak 
mecburiyeti altında bulunmaktadırlar.Dolayısıyla bankanın zararına yol açabilecek büyük 
meblağlara tekabül eden işlemlerle ilgili yönetim kurulu üyelerinin sorumlu olamayacağı 
şeklindeki bir değerlendirmenin yapılmasının, ancak mahkemece karar verilebilecekken BDDK 
Başkanınca bu şekilde bir hukuki yorum yapılması, adı geçen batık banka patronuna mahkemeler 
nezdinde ciddi bir avantaj sağlanmakta ve el konulan diğer banka yönetim kurulları lehine de bir 
durum oluşturulmakta ve bankalar kanunun, ticaret borçlar ve ceza kanunları ile yönetim 
kurullarına yüklenen sorumluluklar bertaraf edilmeye çalışılmaktadır. 

b) Öneri 

Sonuç olarak, yukarıdaki uygulamaya benzer nitelikte kurumca mahkemelere 
gönderilen tüm hukuki görüş ve yazılann tetkik edilerek, bu işlemler nedeniyle haklannda 
hukuki ve cezai davalar açılan kişi ve kurumlara menfaat veya bir avantaj sağlanıp 
sağlanmadığının, bu hukuki görüşlerin hangi gerekçelere dayandınldığının araştınlması için; 

Başbakanlık Teftiş Kurulu koordinatörlüğünde; Başbakanlık Müfettişi, Sayıştay 
Denetçisi, Hesap Uzmanı ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Denetçisi ve 
Bankalar Yeminli Murakıbından oluşacak bir komisyon tarafından inceleme ve 
soruşturma yapılması tavsiye edilmektedir. 

Etibank A.Ş. Eski Denetçisi Murat Tenekecioğlu Tarafından Beyoğlu Cumhuriyet 
Savcılığına TMSF Bünyesindeki Etibank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Altınok ve 
Atilla Taşdemir'in Bankayı Zarara Uğrattıkları Konusunda Yaptığı Suç Duyurusunun BDDK 
Tarafından Soruşturulmasına İzin Verilmemesi Hususu 
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a) Tespitler 

Etibank A.Ş. eski denetçisi Murat Tenekecioğlu; Etibank A.Ş.'nin 2001 yılı 
olağanüstü genel kurulunda sunduğu denetleme raporunda Etibank A.Ş. Genel Müdürü ve 
Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Taşdemir ile Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Altmok'un 
görevleri nedeniyle T.C.K.'nın 230.maddesi ve 4389 sayılı Bankalar Yasasımn 14/3-14/4-
14/5-15/1-11/12 ve 17.maddeleri ve TMSF Yönetmeliğine aykırı olarak, Etibank A.Ş.'nin 
Dinç Bilgin dönemine ait zararların eksik hesaplanmasına ve haksız olarak TMSF dolayısıyla 
Hazineye yük yükledikleri ve Devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle Beyoğlu Cumhuriyet 
Savcılığına suç duyurusunda bulunmuş (EK 19). 

Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığı 2002/508 Hz. 2002/279 sayılı görevsizlik kararıyla, 
ihbar edilenlerin eylemleri hakkında soruşturma yapılabilmesi 4389 sayılı Bankalar Yasasının 
24/1.maddesi gereğince BDDK'nm Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı başvurusuna bağlı 
bulunduğundan Savcılığın görevsizliğine ve dosyanın gereği ve ifası için BDDK Başkanlığına 
gönderilmesine 25.03.2002 tarihinde karar verilmiştir. 

BDDK Başkanlığına intikal eden Etibank A.Ş.'nin eski denetçisi ihbarı ile ilgili olarak 
komisyonumuza intikal eden bilgilerde BDDK'nın 21.11.2002 tarih 13129 sayılı yazısıyla 
Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığına gönderdiği yazıda adı geçen eski denetçinin banka 
yöneticilerine yönelik isnad ettiği eylem ve işlemlerin yersiz olduğu sonucuna ulaşıldığı bu 
çerçevede konu ile ilgili olarak Bankalar kanununun 24/1.maddesi uyarınca kovuşturma 
yapılması için Savcılığa başvuruda bulunulmasına gerek bulunmadığı belirtilmiştir. 

Bu başvurudan sonra Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığınca ne gibi bir işlem yapıldığı 
konusunda Adalet Bakanlığından gerekli yanıt alınamamıştır. 

b) Öneri 

Olaya konu iddialarla ilgili olarak Başbakanlık Teftiş Kurulu 
koordinatörlüğünde; Başbakanlık Müfettişi, Sayıştay Denetçisi, Hesap Uzmanı, 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Denetçisi ve Bankalar Yeminli Murakıbından 
oluşacak bir komisyon tarafından inceleme ve soruşturma yapılması tavsiye 
edilmektedir. 
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XIV. YURTBANK VE SUMERBANK'TA YAPILAN OFF-SHORE MEVDUATI 
ÖDEMELERİ İLE TMSF'NİN ZARARA UĞRATILMASI 

c) Tespitler 

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından düzenlenen 04.11.2002 tarih 
ve 220/11-1 sayılı inceleme raporunda özetle (EK 20); 

"Hakim ortaklan tarafından yurt dışında off shore bankası kurulmuş bankaların, bu 
bankalar için mevduat toplama uygulamaları, mudiden parasının off shore bankaya 
gönderilmesi için yazılı bir havale ve off shore'da hesap açma talimatı alınması, mudinin 
kimlik bilgilerinin ekli olduğu talimat uyarınca off shore1 da hesap açılması ve hesap 
cüzdanının bir hafta içinde off shore operasyonel yetkilisi tarafından imzalanarak şubeye 
oradan da mudiye iletilmesi biçiminde gerçekleşmektedir. Off shore mevduatı çoğunlukla 
merkez şube veya belli bir şubeye gönderilmekte, hesabın kapatılması için de hesap kapatma 
ve mevduatın, paranın ilk alındığı şubeye transfer edilmesi talimatı alınması gerekmektedir. 
Yurt içindeki banka ile off shore bankası arasında genellikle muhabirlik ilişkisi 
bulunmaktadır. 22.12.1999 gününde Yurt Ticaret ve Kredi Bankası A.Ş. ve Sümerbank A.Ş.nin 
yönetim ve denetiminin TMSF'ye geçmesi üzerine, off shore bankalarda mevduatı bulunanlar, 
off shore mevduatların sigorta kapsamında güvencede olmaması nedeniyle, öncelikle 
kendileri ile off shore bankaları arasında aracılık yapan şubelere giderek mevduatlarını 
çekmek istemişlerdir. 

Yurt Security Off Shore Bank Ltd.e mevduat yatıran mudilere vadesi dolan 
hesaplarıyla ilgili olarak değişik şubeler tarafından nakit ödemelerde bulunulmuş ya da 
kendilerine anapara ve faiz tutarında hesaplar açılarak banka cüzdanı verilmiştir. Yurtbank 
A.Ş.nin Eskişehir, Denizli, Avcılar, Mecidiyeköy şubeleri tarafından yapılan kimi ödemeler 
Bankanın yönetim ve denetiminin TMSF'ye geçtiği gün veya bir sonraki gün yapılmıştır. 
Anılan şubelerin yetkilileri, yeni yönetimden herhangi bir talimat alınmadığı gerekçesiyle off 
shore bankadan havale gelmemesine karşın Banka kaynaklarından Ödeme yapmışlardır. Bu 
tür işlemlerle Bankanın zararına neden olanların mali açıdan sorumlu oldukları 
düşünülmektedir. 

Banka Yönetim Kurulunun 04.02.2000 günlü, 12 sayılı Kararında, 22.12.1999-
24.12.1999 günleri arasında kimi şubelerin Off Shore Banktan havale gelmediği halde 
geleceği varsayımıyla mudilere şubelerinde hesap açarak cüzdan verdiklerinin ya da kasadan 
para ödediklerinin saptandığı belirtilmekte ve kendilerine Yurtbank A.Ş. mevduat cüzdanı 
verilmiş olan mudilere, daha sonra işlem iptal edilmiş olsun ya da olmasın ödeme yapma 
zorunluluğunun doğduğu, Yurtbank A.Ş. mevduat cüzdanı olan kişilere ait mevduatın, Teftiş 
Kurulunca yapılmış inceleme sonuçlarına dayanması koşuluyla Bankanın mevduatı 

. addedilerek ödeme yapılması gerektiği belirtilmektedir. Hukuk işleri Müdürlüğü görüşünün 
ve Yargıtay kararlarının da aynı doğrultuda olması nedeniyle bu karar uyarınca ödeme 
yapanların ya da karan alan Yönetim Kurulu üyelerinin kusurlu oldukları ileri sürülemezse 
de, off shore bankadan mudinin parası gelip banka kayıtlarına girmeden mevduat cüzdanı 
verilmesi, ilgililerin sorumluluğunu gerektirir. 

Sümerbank A.Ş.nin yönetim ve denetiminin TMSF'ye devrinden sonra, Banka 
kaynaklarından kimi Efektif Bank Off Shore mudilerine ödemeler yapılmıştır. Teftiş Kurulu 
Başkanlığınca yapılan inceleme sonucunda, Sümerbank şubelerinde açılan hesaptan Efektif 
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Bank Off Shore hesabına para transfer edilip hesap açılması konusunda müşteri talimatı 
bulunmadığının, havalenin bilgisi dışında yapıldığının saptanması durumunda, Hukuk 
Müşavirliğinin de olumlu görüş bildirmesi ve Sümerbank Yönetim Kurulunca ödeme 
yapılmasına izin verilmiştir. 

Mudinin havale ve hesap açma talimatının bulunması durumunda ise, Sümerbankm 
sorumlu olmayacağı kabul edilmiştir. Yerleşmiş yargı kararları da aynı doğrultudadır. 

Sümerbank şubelerine yatırılan paralan Efektif Bank Off Shore'a havale edip, hesap 
açılmasını sağlayan Banka yetkililerinin bu işlemleriyle off shore mevduatlarının 
Sümerbankça ödenmesine neden olmaları sonucu Bankaya dolayısıyla TMSF'ye verdikleri 
zararlardan hukuken sorumlu tutulmaları gerekir. 

Raporun önceki bölümlerinde belirtilen sorumlular hakkındaki Banka Teftiş Kurulu 
raporları incelemeler sırasında TMSF Varlık Dairesi yetkililerine teslim edilmiştir." 
hususlarına yer verilmiştir. 

Yönetim ve denetimleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen Yurt Ticaret ve 
Kredi Bankası A.Ş. ve Sümerbank A.Ş. şubelerinden, ilgili off shore bankalann TMSF 
güvencesinde bulunmayan mevduattan için yapılan ödeme tutarlan ise 1.988 milyar TL. 
(yaklaşık 3.8 milyon $) ve 73.070 $'dır. 

d) Öneri 

Söz konusu off-shore bankalanndaki mevduat garanti kapsamında olmadığı halde 
bankayı devralan TMSF yönetimi döneminde yapılan haksız ödemelerden dolayı gerek 
ödemeyi yapan banka sorumlulan ile gerekse bu bankalan devralan TMSF yöneticileri 
hakkında gerekli yasal ve hukuki işlemlerin bir an evvel başlatılması ve TMSF'ye intikal eden 
bankalann Off-Shore'daki mudileri mevduatlannı çekemezken yukanda izah edilen Trade 
Deposit Bank Off-Shore mudileri ile Yurtbank ve Sümerbankm Off-Shore Bankalanndan 
mevduatlannı çekebilmeleri ve TMSF'yi zarara uğratmalan haksızlığa neden olduğunu ortaya 
çıkarmaktadır. 

Bu konuya ilişkin olarak, Başbakanlık Teftiş Kurulu koordinatörlüğünde; 
Başbakanlık Müfettişi, Sayıştay Denetçisi, Hesap Uzmanı, Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu Denetçisi ve Bankalar Yeminli Murakıbından oluşacak bir komisyon 
tarafından inceleme ve soruşturma yapılması tavsiye edilmektedir. 
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XV. PAMUKBANK'A TMSF TARAFINDAN EL KONULMASI İŞLEMLERİ 

a) Tespitler 

Bankalar Kanunu hükümleri uyannca 1989 yılından itibaren yakın gözetimde bulunan 
Pamukbank T.A.Ş. ile ilgili olarak ; 4743 sayılı yasa ile 4389 sayılı Bankalar Yasasına 
eklenen geçici 4. madde çerçevesi kapsamında Banka'nın sermaye yeterliliğine ilişkin yapılan 
üçlü denetim sonucunda, Banka'nın sermaye yeterliliği standart rasyosunun negatif %46,15 
ve gerekli sermaye ihtiyacı ise; 2.962.931 milyon TL. olarak hesaplanmıştır. 

Banka'nın mali bünyesinde beklenen iyileşmenin gerçekleşmeyeceğinden hareketle 
Pamukbank T.A.Ş., Bankalar Yasasının 14. maddesinin (2) numaralı fıkrası gereğince verilen 
talimatlarda belirtilen önlemleri almadığı, kaynaklarını bankanın emin bir şekilde çalışmasını 
tehlikeye düşürecek şekilde hissedarlannm oluşturduğu sermaye grubuna aktardığı, zaranmn 
özkaynaklan aşarak yabancı kaynaklara sirayet ettiği gibi gerekçelerle Bankacılık Düzenlem 
ve Denetleme Kurulunun 18.6.2002 tarih, 742 sayılı Karan ile 14. maddesinin 3 ve 4 numaralı 
fıkralan uyannca TMSF'ye devredilmiştir. 

Banka'nın eski ortaklan tarafından Danıştay 10. Dairesinde, Bankanın Fona devrine 
ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18.6.2002 günlü, 742 sayılı Karan ile 
TMSF'nin Bankanın satış sürecinin başlatılmasına ilişkin karannın iptali ve yürütmenin 
durdurulması istemiyle dava açılmıştır. Danıştay 10. Dairesi 19.9.2002 günlü karanyla, 
davacılann yürütmenin durdurulması istemini reddetmiş, bu karann temyiz edilmesi üzerine 
Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu 22.11.2002 günlü karanyla yürütmeyi 
durdurmuştur. 

Bu Karar üzerine BDDK ile Banka'nın eski ortaklan arasında görüşmeler yapılarak 
aralannda bir sözleşme yapılarak anlaşma yoluna gidilmiştir. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonu (TMSF) ile Çukurova Grubu temsilcileri arasında 31.01.2003 tarihi itibariyle imzalanan 
sözleşmenin ana unsurlan aşağıdadır. 

"7. Çukurova Grubu Pamukbank T.A.Ş. 'nin TMSF'ye devredilmesi ve buna ilişkin diğer 
İdari kararlar aleyhine Danıştay nezdinde açmış olduğu davalardan feragat etmiştir. 

6. Pamukbank ve iştiraklerinin aktifinde bulunan Turkcell Holding A.Ş. ve Turkcell 
İletişim Hizmetleri A.Ş. hisselerinin tamamı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında 
30.01.2003 tarihinden 30 gün öncesine kadar oluşan ağırlıklı ortalama fiyatına, 
30.01.2003 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru uygulanarak 
bulunan bedeli olan 264.306.050.- ABD Doları bedelle Çukurova Grubuna satılacaktır. 
Satış bedeli Çukurova Grubunun TMSF'ye olan borçlarına ilave edilmiştir. Satış 
bedelinin 214.306.050 ABD Dolarlık kısmı, en geç 31.1.2006 tarihine kadar defaten, 
bakiye 50.000.000 ABD Doları ise en geç 31.1.2008 tarihine kadar defaten ödenecektir. 
31.1.2003 tarihinden ödemenin fiilen yapıldığı tarihe kadar geçecek süre için yıllık libor 
+ 0,5 oranı üzerinden hesaplanacak faiz, yukarıda bahsedilen hisseleri satın alan 
şirketler tarafından ayrıca ödenecek olup, faiz ödeme dönemi yıllık olarak tespit 
edilmiştir. 
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7. TMSF; Pamukbank ve iştiraklerinin aktifinde bulunan YKB hisselerini devralacaktır. 
TMSF'nin ve Çukurova Grubunun mülkiyetine sahip olduğu YKB hisselerinin üçüncü 
şahıslara satışı, sözleşme tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde Çukurova Grubu tarafından 
gerçekleştirilecektir. Söz konusu hisse senetleri bu süre içerisinde satılmazsa, TMSF ve 
Çukurova Grubu tarafından müştereken belirlenecek uluslararası deneyime sahip bir 
yatırım bankası bu hisselerin satışı için yetkilendirilecek ve satış bir yıl içinde bu yatırım 
bankası tarafından yapılacaktır. Çukurova Grubunun satış sürecini yürüttüğü iki yıllık 
sürenin bitimine üç ay kala yatırım bankası seçilememişse, TMSF bu nitelikleri haiz en 
az iki yatırım bankasını Çukurova Grubuna önerecek ve Çukurova Grubu bunlardan 
birisini bir ay içinde seçecektir. Bu şekilde seçilecek yatırım bankası tarafından 
hisselerin satışının yapılamaması halinde, hisselerin satışı TMSF tarafından 
yapılacaktır. 

8. YKB hisselerinin satışı halinde, TMSF'ye ait hisselerin ABD Doları üzerinden satış 
bedeli ile devir bilançosunda yer alan 226.020.606.- ABD Doları tutarındaki bedelin 
yıllık libor + 2 oranı uygulanarak hesaplanacak faizli bakiyesi arasındaki fark, aynı gün 
valörü ile Grubun borcundan indirilecektir. 

12. Çukurova Grubunun Pamukbank'a olan borcu 31.1.2003 tarihi itibariyle 
2.671.128.429 ABD Doları, Fon bankalarına olan ve mutabık kalınan borçları 31.1.2003 
tarihi itibariyle 66.467.173 ABD Doları olarak tespit edilmiştir. 

14. Bu sözleşme hükümleri çerçevesinde TMSF'ye ödenecek toplam nakit borç tutarı 
(mutabakatı yapılacak veya TMSF tarafından belirlenecek borç ile Turkcell Holding A.Ş. 
ve Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. hisselerinin satışından doğacak borç hariç olmak 
üzere) 31.1.2003 tarih itibariyle 2.737.595.602.- ABD Dolarıdır. Çukurova Grubu ile 
müşterek borçlu ve müteselsil kefiller bu sözleşme şartlarında söz konusu tutarı ödemeyi 
kabul ve taahhüt etmişlerdir. 

15. Çukurova Grubunun mer'i gayrinakdi kredileri tazmin oldukları tarihte borca 
eklenecektir. 

16. Borç, sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren ilk 3 yılı ana para ödemesiz 
toplam 15 yılda ödenecektir. Ana para ödemeleri üç yıllık ödemesiz dönemi takiben yılda 
bir yapılacaktır. Borca, altı aylık Libor'a 0.5 spread eklenmek suretiyle altı ayda bir faiz 
tahakkuk ettirilecek ve altı ayda bir tahsil edilecektir. Ancak ilk üç yılın faiz dönemleri 
için hesap edilen faizin yüzde 50'si ödenecek olup, geri kalan tutar anaparaya eklenerek 
kapitalize edilecektir. 

31. Taraflarca uygulanabilirliği konusunda anlaşılması halinde, Pamukbank'ın YKB ile 
birleştirilmesi söz konusu olabilecektir. 

32. Vadesinde ödenmeyen taksitler için yıllık Libor + 4 cezai faiz uygulanacak olup, söz 
konusu taksitler için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun 
hükümleri uygulanacaktır. Üst üste iki taksitin ödenmemesi halinde ise anlaşmada 
belirlenen ödeme koşulları geçersiz olacak ve borcun tamamı amme alacağı olarak takip 
edilecektir. 

33. Bu sözleşmeye taraf olan şirketler, TMSF'nin uygun bulacağı Bağımsız Denetim 
Kwuluşu veya Yeminli Mali Müşavirin tam denetiminden geçmiş mali tablolarını ve 



TMSF tarafından belirlenecek diğer finansman ve yönetim bilgilerini her yılın Ocak, 
Nisan, Temmuz, Ekim aylarında TMSF'ye vereceklerdir. " 

b) Değerlendirme 

Yukarıdaki sözleşme hükümlerinden de anlaşılacağı üzere Çukurova Grubunun 
Pamukbank'a olan borçlan ilk üç yılı faizsiz olmak üzere toplam 15 yıla yayılmış ve 
uygulanacak faiz oranı altı ayda bir ödemeli altı aylık libor'a 0,5 spread eklenmek suretiyle 
hesaplanmaktadır. Hazine'nin 10 yıllık borclanmalanna baktığımızda faiz oranın yaklaşık 
% 11'ler civannda olduğu dikkate alındığında ve fonlamasını Hazineden borçlanmak 
suretiyle yapan TMSF'nin ödediği faiz maliyetleri de göz önüne alındığında yukanda ismi 
geçen Grubun borçlannın taksitlendirilmesinde TMSF'nin fonlama maliyetinden dolayı bir 
kaybının olduğu görülmektedir. 



Dizi Pusulası 

2.3.2 HAZİNE BDDK VE TMSF'NIN BANKALARA İLİŞKİN İŞLEMLERİ 

ÖZEL RAPOR EKLERİ: 

Sıra No 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Adet 

1 Dosya 

1 Klasör 

1 Klasör 

1 Dosya 

1 Dosya 

1 Dosya 

1 Klasör 

1 Klasör 

1 Klasör 

1 Klasör 

1 Dosya 

1 Klasör 

1 Sayfa 

1 Klasör 

1 Klasör 

2 Klasör 

1 Dosya 

1 Dosya 

Açıklama 

BDDK 6.5.2003 tarih ve 5312 sayılı yazısı 

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu 19.9.2002 tarih ve 2002/9 
sayılı rapor ve ekleri 

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu 13.6.2002 tarih ve 2002/6 
sayılı rapor ve ekleri 

Bilgi notları 

BDDK 30.4.2003 tarih ve 5107 sayılı yazısı 

Fon Bankalarını Denetleyen Bağımsız Denetim Kuruluşları Listesi 

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu 12.7.2002 tarih ve 2002/7 
sayılı rapor ve ekleri 

Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Raporları (2 Adet) 

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu 4.11.2002 tarih ve 2002/11 
sayılı rapor ve ekleri 

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu 10.4.2002 tarih ve 2002/2 
sayılı rapor ve ekleri 

BDDK 22.5.2003 tarih ve 6000 sayılı yazısı ve ekleri 

KPMG değerleme raporu 

İştirak Satışları Listesi 

BDDK 23.6.2003 tarih ve 7356 sayılı yazısı ve ekleri 

Bayındırbank 24.4.2003 tarih ve 1404 sayılı yazısı ve ekleri 

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu 15.5.2002 tarih ve 2002/4 
sayılı rapor ve ekleri 

Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu 23.08.2001 tarih ve R-34, R-38 
sayılı rapor ve yazışmalar 

BDDK'mn Şişli C. Başsavcılığına hitaben 29.03.2002 tarih, DEG/32-3-
15-3676 sayılı yazısı 
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19. 

20. 

1 Dosya 

1 Dosya 

Etibank Denetçisi Murat Tenekecioğlu ile ilgili bilgi notu 

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu 4.11.2002 tarih ve 220/11-
1 sayılı rapor ve ekleri 
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T.C. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının 
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 

Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu (10/9) 

PARA, BANKACILIK, HAZİNE, DIŞ TİCARET VE 
GÜMRÜK KONULARI 

2.4 KAMU BANKALARI İLE İLGİLİ ÖZEL RAPORLAR 

ÖZEL RAPOR: 

2.4.1 T. Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankasf ndan Usulsüz 
Olarak Kullandırılan Krediler 
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1. YAPILAN İŞLEM VE DOĞAN ZARAR 

1.1 KREDİLERİN KULLANDIRILIŞINDAKİ USULSÜZLÜKLER VE 
TAKİPTEKİ ALACAKLARIN DURUMU 

T. Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin takipteki alacaklarının son beş 
yıllık gelişimi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

(Milyar TL) 

BANKA ADI 

T:C. Ziraat Bankası A.Ş. 

Önceki Yıla Göre Artış (%) 

(Emlakbank'tan aktarılan 
dahil) 

T. Halk Bankası A.Ş. 

Önceki Yıla Göre Artış (%) 

1997 

34.417 

" 

12.458 

-

1998 

83.201 

141 

53.182 

326 

1999 

140.351 

68 

150.096 

182 

2000 

191.299 

36 

375.947 

150 

2001 

2.255.054 

1078,8(65) 

1.110.838 

195 

Görüleceği üzere; özellikle T. Halk Bankası 'nın takipteki alacakları son beş yıl içinde 
büyük ölçüde artış göstermiştir. En büyük artış 1998 yılında % 326,8 olarak gerçekleşmiştir. 
T.C. Ziraat Bankası'nın takipteki alacaklanndaki artış ise daha düşük düzeyde kalmıştır. T.C. 
Ziraat Bankası'nın takipteki alacaklanndaki 2001 yılında görülen % 1078,8'lik artış Emlak 
Bankası'nın devir işlemlerinden kaynaklanmış olup, bankaca kullandınlan krediler nedeniyle 
oluşan artış % 65'dir. 

Komisyonumuza intikal eden rapor, belge ve bilgilere dayanılarak yapılan 
araştırmalarda Kamu Bankalanndan kullandınlan kredilerle ilgili olarak tespit edilen 
usulsüzlükler aşağıda belirtilmiştir. Bunun yanısıra Kamu Bankalanndan kullandınlan 
krediler ve diğer usulsüzlüklerle ilgili istenilen bazı bilgi ve belgeler Bankacılık sim 
nedeniyle Komisyonumuza gönderilmemiştir. Bu nedenle araştırmalanmız mevcut bilgi ve 
belgelerle sınırlı kalmıştır. Kamu bankalanndan talep edilen, ancak, bankacılık sırn 
gerekçesiyle cevap alınamayan konularla ilgili olarak aynca rapor düzenlenmiştir. 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nca düzenlenen 30.07.2001 tarih, 
2001/3 T.C. Ziraat Bankası'nın Tahsil Edilemeyen Kredilerine İlişkin Olarak Düzenlenen 
Araştırma ve Denetleme Raporu'nda(Komisyon kayıt no : 03.04.2003/102) özet olarak ; 

• Bankanın kredi işlemlerinde en önemli sorunlann yurt dışı şubelerce 
kullandınlan kredilerde yaşandığı, yurt içinde kredi kullandırma imkanı olmadığı zamanlarda 
yurt dışı şubelerin devreye sokulduğu ve içerde karşılanmayan taleplerin dışanda rahatlıkla 
yerine getirildiği, yurt dışı şubelere verilen yetki çerçevesinde her türlü işlemin şubelerce 
yapılmaması nedeniyle yurt dışı kredilerin merkezden izlenemediği ve denetim dışı kaldığı, 
kredi değerliliği olmayan ve bu konuda araştırma bile yapılmayan firmalara yurt dışı 
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şubelerden kredi kullandırılarak bankanın zarara uğratıldığı, buralardan gayrinakdi kredi 
görüntüsüyle nakit kredi kullandırıldığı, 

• Kredi değerliliği olmayan veya teminat göstermede güçlük çeken, aynı 
zamanda nakit ihtiyacı da duyan firma Bankaya başvurduğunda talebin yurt dışına 
yönlendirildiği, burada devreye buldukları kredi karşılığında komisyon alan kişilerin girdiği, 
böylece yurt içinde tek kuruş kredi verilmemesi gereken firmaya yurt dışından gayrinakdi 
kredi kullandırılmış gibi işlem yapılarak firmanın nakit talebinin karşılandığı, 

• Takip hesaplarında izlenen kredi alacaklarının genelde süresinde takibe intikal 
ettirilmediği, bir kredi alacağının hangi aşamada takibe intikal ettirilmesi gerektiği belli iken 
çeşitli gerekçelerle bu işlemin geciktirildiği ve risk büyüyüp teminatlar zayıflatıldıktan sonra 
takibe intikal ettirildiği, 

• Banka tarafından iştiraklerinden olan Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.'ye düşük 
faizle kredi kullandırıldığı, bu durumun Banka kaynaklarının verimsiz kullandırılarak zarara 
neden olunduğu, 

Şeklinde değerlendirmelere yer verilmiştir. 

T. Halk Bankası'nın tahsil edilemeyen kredilerine ilişkin olarak T.C. 
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nca düzenlenen 30.07.2001 tarih, 2001/4 
Araştırma ve Denetleme Raporu'nda (Komisyon kayıt no : 03.04.2003/102) özet olarak; 

10.05.1996 - 12.04.2001 tarihleri arasındaki kredi tahsis, ödeme, tahsil ve tasfiye 
işlemlerine ilişkin çok sayıdaki yönetim kurulu toplantısının, toplantı yeter sayısı ve karar 
yeter sayısı ile yapılmadığı ya da toplantıya katılan üyelerce imzalanmadığı, 

Bankanın kredi işlemleri konusunda Başbakanlık Teftiş Kurulu, Bankalar Yeminli 
Murakıpları gibi çeşitli denetim birimlerince çok sayıda rapor yazıldığı, Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu denetçilerince periyodik olarak yapılan denetimler sonucunda düzenlenen 
raporlarda da kredilerle ilgili olarak çok sayıda temenniye yer verildiği, bu rapor ve 
temennilerde TCK 230, 240, 345 ve 504'üncü maddeleri uyarınca işlem yapılması yönünde 
görüşlerin bulunduğu, 

Raporlardaki bu ifadelerde adıgeçen sorumluların genellikle aynı isimlerden oluştuğu, 
yıllardan beri yazılan raporlardaki ağır suçlamalara rağmen sorumlular hakkında herhangi bir 
işlem yapılmadığı, adı geçenlerin Bankanın yeniden yapılandırılması aşamasına kadar 
görevlerine devam ettikleri, haklarında bu kadar iddia bulunan Banka yöneticilerinin uzun 
süre ısrarla görevde tutulması ile tahsil edilemeyen kredi tutarları ve korunup kollanan kredi 
borçluları arasında doğrusal bir ilişki bulunduğu sonucuna ulaşıldığı, 

Halk Bankası'nın bir Devlet Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak faaliyet gösterdiği; 
denetim, bankacılık işlemleri ve KİT statüsü nedeniyle de başka bir Devlet Bakanlığının 
görev alanında yer aldığı, buna bağlı olarak özellikle soruşturma, savcılığa sevk gibi 
konularda zaman zaman bakanlıklar arasında uyuşmazlıklar yaşandığı ve sonucunda da 
yapılması gereken işlemlerin geciktirildiği, 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Temennileri çerçevesinde Bankalar Yeminli 
Murakıplannca düzenlenen raporların Başbakanlık Makamından alınan onaylarla 72 sayılı 
KHK'nın 30. maddesine aykırı biçimde Başbakanlık Müfettişlerine yeniden incelettirildiği, 
Başbakanlık Müfettişlerince düzenlenen raporlarda; murakıp raporlarının adli mercilere 

398 



intikal ettirilip ettirilmemesinin kuruluşun bağlı olduğu Devlet Bakanının takdirinde olduğu, 
denetimde güvensizliğe yol açılmaması bakımından Başbakanlık Müfettişleri tarafından 
düzenlenen raporların esas alınması gerektiği belirtilmek suretiyle murakıp raporlarının 
yargıya intikal etmesinin önlendiği, raporların işleme konulması sürecinde izin vermeye 
yetkili makam tarafından, bu raporlar üzerine işlem yapılması yerine, yeminli murakıpları 
suçlayıcı ifadeler kullanılarak yargıya intikalinin engellendiği, 

Esnaf-sanatkârlar ile küçük ve orta ölçekli sanayi sektörünü kredilendirmek amacıyla 
kurulan Halk Bankası'nın uygulamada büyük grup ve holdingleri kredilendirdiği, 2000 yılı 
sonu itibariyle toplam 424.865 milyar lira olan nakdi ticari kredilerin % 81,8'inin 10 gruba 
/holdinge kullandırıldığı, 

Bankanın iştiraki olan Demir-Halk Bank'ın ağırlıklı olarak yurtiçi firmaları 
kredilendirdiği, Türkiye'de Halk Bankası'nın en büyük kredi müşterileri arasında yer alan 
firmaların Hollanda'da da ilk sıralan işgal ettiği, 

Bankaca verilen harici garanti mektuplarının bazı firma ve gruplar üzerinde 
yoğunlaştığı, bu kredilerin belirli firmalara amaçlı olarak verildiği ve bu kredilerin büyük bir 
kısmının batacağının daha başlangıçta belli olduğu ve Bankanın büyük kayıplara uğradığı, 

Genel olarak kredi kullanan firmalara yeterli maddi teminat oluşturulmadan, sadece 
firma ortaklarının ve aynı gruba bağlı kardeş firmalarının kefaleti ile çok yüksek montanlı 
krediler açıldığı, kredilere teminat olarak alınacak gayrimenkuller üzerinde ekspertiz 
değerlerinin çok üzerinde bedellerle ya da daha alt derecelerden ipotek tesis edildiğinden, 
ipotek tutarlarının büyük kısmının teminat niteliğinin bulunmadığı, 

Kredilerin tahsisi aşamasında muhatap firmaların Bankayla önceki ticari ilişkileri ve 
mevcut ekonomik performanslannın yeterince değerlendirilmediği, bu şekilde tahsis edilen 
kredilerin çok kısa sürede kullandınldığı, 

Görüşlerine yer verilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunca düzenlenen raporlann yanısıra, 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın işlemleri ile 
ilgili olarak düzenlenen 1996 - 2001 yıllanna ilişkin raporlarda da krediler konusunda çeşitli 
eleştirilere yer verilmiştir. Söz konusu raporlarda; 

Firmalann çok kısa sürede kredilendirilmesi sonucunda kredilerin vadelerinde 
ödenmemesi, firma sahiplerinin bulunamaması, 

Kredi kullandınldıktan sonra kredi ile ilgili işlemlerde firmalann talepleri 
doğrultusunda hareket edilmesi, 

Firmalann yurtdışından sağladıklan kredilerin garantisi olarak talep edilen DNTM ve 
aval kredilerinin bankalarca çok kolayca verilmesi ve sonunda gayrinakdi kredilerin 
vadelerinde banka kaynağından ödenmesi, 

Grubun tüm fırmalanna kredi kullandınlması nedeniyle bir firmanın ödeme güçlüğü 
içine düşmesi tüm grubu etkilediğinden, tüm firmalann kanuni takibe intikal ettirilmesi, 

Kullandığı kredileri vadelerinde ödemeyen firma ortaklannın kurduğu başka firmalara 
kredi kullandınlması sonucu her iki firmanın borçlannı ödeyemez duruma düşmesi, 
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Kredilerini vadesinde ödeyemeyen firmanın borçlarını devralan şirketlere bankaca 
kredi açılması sonucunda takibe düşen banka alacağının 2-3 katma yükselmesi, 

Vadelerinde ödenmeyen krediler için karşılıklar kararnamesi uyannca işlem 
yapılmayarak bekletilmesi, ödenmeyeceği bilindiği halde itfa planına bağlanarak takibe 
intikalin geciktirilmesi sonucunda alacak miktannın artması ve tahsil kabiliyetinin 
zayıflatılması, 

İstihbarat raporlarındaki tüm olumsuzluklara rağmen, yönetimlerce dikkate 
alınmayarak kredi tahsis edilmesi, 

Kredilerin teminatı olarak alınan gayrimenkullerin ipotek değerinin gerçek olmaması, 

Şeklindeki usulsüzlükler nedeniyle bu bankaların takipteki alacaklarının yükseldiği 
belirtilmektedir. 

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'nca yapılan soruşturma 
neticesinde düzenlenen 1 Ağustos 2001 tarih, Hz. 2000/629 sayılı hazırlık evrak ve ekinde yer 
alan soruşturma sırasında incelenen Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca hazırlanan 
Türkiye Halk Bankası A.Ş. ne ait 1998 ve 1999 yıllarının denetim raporları üzerinde Halk 
Bankası müfettişlerinden oluşan üç kişilik bilirkişi heyetinin yaptığı bilirkişi incelemesi 
sonucunda düzenledikleri 24.7.2001 tarihli bilirkişi raporunda özet olarak; 

Bankaca 1995 yılından itibaren kullandırılan döviz kredilerinin ödenmemesi üzerine 
firmaların yurtdışı finans kuruluşlarından sağladığı kredilerin garantisi olarak döviz natık 
teminat mektubu veya Aval Kredisi verilmek suretiyle nakit kredilerin, gayri nakit kredilerine 
dönüştürülmeye başlandığı, bu gayri nakdi kredilerden vadeleri dolanların geriye dönmemesi 
sonrasında, banka kaynaklarından ödenmesi nedeniyle takip miktannın yükseldiği, 

YDK.nun önceki yıllara ait denetim raporlannda yapılan uyanlara rağmen, bankaca bu 
uygulamaya devam edilmesi sonucunda, ülkenin dövize en ihtiyaç duyduğu 1999 yılında 
banka kaynaklanndan ödenen DNTM ve Aval kredilerinin 152.129.648 dolar ve 70.905.976 
mark tutanna ulaştığı, 

1998 yılında banka yeni bir uygulama başlatarak ödeme güçlüğüne düşen firmayı satın 
almak isteyen bir başka firmaya kredi açılması, ya da kredilerini ödeyemeyen firma 
sahiplerinin yeni kurduklan firmalanna kredi kullandınlması suretiyle hatalı bir kredi 
politikasının oluşturulduğu ve sonuçta tasfiye olunacak alacaklar miktannın artmasına yol 
açıldığı, 

Banka kredi karar organınca kredi tahsil edilirken istihbarat raporunda yer alan 
olumsuzluklann yeterince dikkate alınmadığı, bu kredilerin tahsisinde firma lehine ve banka 
aleyhine davranıldığı, ipotek karşılığı verilen kredilere teminat oluşturan gayrı menkullerin 
ekspertiz değerlerinin gerçek değerlerinin çok üstünde tutulduğu, sonuçta ipoteğin teminat 
vasfını kaybederek banka alacağının yeterli teminattan yoksun kaldığı ve tahsilatın imkansız 
hale geldiği, 

Bunlann yanında yine bankanın kredilerini ödeyemeyen firma sahiplerinin kurduğu 
yeni firmalara kredi açarak eski kredilerin tahsili yoluna gidildiği, sonuçta bu firmalar 
üzerindeki kredilerin de tasfiye olunacak alacaklar hesabına intikal ettiği, bu yola gidilmeyen 
firmalarda ise mevcut kredilerde sürekli olarak artınmda bulunulduğu veya banka kredi 
kullandırmada uygulaması olmayan kararlarla bu firmalara yeni krediler açıldığı, 

400 



Şeklinde tespitlere yer verilmiştir. 

Tasfiye olunacak alacaklar (takipteki krediler) konusunda; 

Bankanın 1999 yılı sonu bilanço kayıtlarına göre tasfiye olunacak alacaklar hesabı 
kalıntısı brüt 143 trilyon 514 milyar Türk Lirası iken, 30.6.2000 tarihinde 207 trilyon 636 
milyar Türk Lirası, 30.9.2000 tarihinde ise 299 trilyon 656 milyar Türk Lirası olduğu, 
99/13761 sayılı karşılıklar kararnamesine göre yapılan yeni düzenlemeyle 30.9.2000 tarihi 
itibariyle 310 trilyon 962 milyar Türk Lirasına yükseldiği, 

Bankanın 1999 yılı tasfiye olunacak alacaklar hesap kalıntısı brüt 143 trilyon 514 
milyar Türk Lirası olarak yer almakla birlikte 1998 ve 1999 yılı raporiannda yer alan firma 
bazındaki incelemelerin değerlendirilmesinde 1996- 1997 -1998 ve 1999 YDK raporlarında 
usulsüzlük görülen, soruşturma talep edilen veya çeşitli nedenlerle eleştirilen gerek tasfiye 
olunacak alacaklar, gerek kredi veya yenilenen ve itfa planına bağlanan alacaklar hesabında 
izlenen firmaların 30.9.2000 tarihi itibariyle risk tutarlarının 402 trilyon 403 milyar Türk 
Lirası, 257.344.632 dolar, 134.194.707 mark, 14.037.441. EURO olduğu, bunların yabancı 
para karşılıklarının 30.9.2000 tarihli banka kuruyla Türk Lirasına dönüştürülmesi karşısında 
toplam 621 trilyon 134 milyar Türk Lirasına ulaştığı, 

Banka kayıtlarında 30.9.2000 tarihi itibariyle görülen 299 trilyon 665 milyar Türk 
Lirası takip kalıntısının 74 trilyon 773 milyar liralık kısmının YDK raporiannda yer alan 
firmalar dışındaki müşteri risklerinden oluşması nedeniyle, bu rakamın YDK raporiannda yer 
alan ve anılan tarihte ilgili firmalann gerçek riskleri olan 621 trilyon 134 milyar Türk Lirasına 
ilavesiyle bankanın olması gereken takip rakamlannın takriben 695 trilyon 907 milyar Lira 
olduğu, 

Bankanın kayıtlannda yer alan takipteki alacaklar miktannın gerçek takip miktanyla 
uyuşmadığı, kayıtlardaki kalıntı rakamlannın genellikle düşük görüldüğü hususundaki 
gerçeklik, banka yönetiminin değişmesi ile birlikte, vadeleri geçtiği halde krediler hesabında 
bekletilen alacaklann 30.4.2000 tarihi itibariyle tasfiye olunacak alacaklar hesabına 
aktanlması sonucunda ulaşılan rakamlara bakıldığında tüm açıklığı ile ortaya çıktığı, 

Nitekim 31.12.1999 yılı sonunda bankanın tüm takip kalıntısı 143 trilyon; 30.9.2000 
tarihinde 299 trilyon lira iken; 31.5.2001 tarihinde 925 trilyon Liraya ulaştığı, bu yüksek 
boyuttaki artış mevcut kredilerin belirtilen süreç içinde aksamasından değil, öteden beri 
aksayan ve takibe çıkanlmaksızın ilgili kredi hesaplannda bekletilen, vadesi geçen alacaklann 
takip hesaplanna aktanlmasından kaynaklandığı, 31.5.2001 tarihli banka takip kalıntısı olan 
925 trilyon, 20.600 borçlu firma üzerinde bulunurken bunun % 65.73 ü tutanndaki 608 
trilyonluk kısmın YDK raporiannda yer alan 173 firmanın borcundan oluştuğu; 

Görüşlerine yer verilmiştir. 

Söz konusu bilirkişi raporunda batık bankalar ve bankalann sahipleri ile sahip 
olduklan holdinglere kullandınlan krediler konusunda; 

1999 yılı YDK Raporunda banka kredisi kullandınlan gruplara ait 7 bankanın yönetim 
ve denetimine tasarruf mevduatı sigorta fonu tarafından el konulmuş olup (Bilirkişi 
Raporunda firma isimleri belirtilmiştir.), bu durumun bankadan kredi kullanan gruplann, bu 
kredileri asıl faaliyet alanında değil, finans sektöründe kullandıklannın bir göstergesi olduğu, 
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Söz konusu firmaların sıkıntıya düşmelerini takiben ilgili firmaların kredilerinin geri 
dönüşlerinde de aksamalar meydana geldiği, bu bankalara el konulmuş olmasıyla birlikte 
firma kredilerinin de takibe intikal ettiği,dolayısıyla 1999 yılı YDK raporunda yer verilen 
yukarıdaki görüşün doğruluğunun ortaya çıktığı, 

Değerlendirmelerine yer verilmiştir. 

Bilirkişi Raporunda, olumsuz istihbarat raporlarına ve diğer kamu bankalarında olan 
borçlarına rağmen verilen yüksek montanlı krediler konusunda ise ; 

İlk kredi talepleri ile artırımları öncesi olmak üzere firmaların mali durumları ve çeşitli 
fınansal göstergelerini belirleyebilmek amacıyla, bankaların istihbarat birimlerince istihbarat 
raporlan düzenlendiği ve bütün değerlendirmelerin istihbarat raporlanndaki belge ve tespitler 
esas alınarak yapıldığı, 

İstihbarat raporlannın bir bakıma kredi tahsis ve kullanımına onay veren teknik bir 
ölçüm mekanizması olduğu, kredi talebinde bulunan firmalann belli bir dönemdeki mali 
yapılannın bu ölçüm sonucunda tahvil edildiği ve firma kredibilitesinin elde edilen bulgular 
çerçevesinde değerlendirilerek düzenlenen raporlarda olumlu veya olumsuz görüş belirtildiği, 

Şeklinde tespitlere yer verildikten sonra; kredilendirme öncesinde hazırlanan 
istihbarat raporlannda tespit edilen veri ve oluşan görüşlerin, genel değerlendirmelerin ve 
YDK raporlannda firmalarla ilgili olarak getirilen eleştirilerin banka yönetim kurulunca 
önemsenmediğinin bir göstergesi olmak üzere aşağıdaki örnekler verilmiştir. 

....grubuna YDK raporlannda belirtilen bazı firmalarla ilgili olarak bu gruba dahil 
firmalardan 1199 sabit nolu firma ile ilgili istihbarat raporunda, T.C. Ziraat Bankası' na olan 
borçlannı zamanında ödeyemediği ve bu borçlann ödeme planına bağlandığına yer verildiği 
halde yüksek miktarlarda TL. ve döviz kredisi açılmıştır. 

512 sabit nolu firmasına kefalet veren Holdinge bağlı diğer bir firma hakkında T.C 
Merkez Bankası Risk Cetvelinde kanuni takipte bulunduğu belirtildiği halde kredi 
kullandınlmıştır. 

....grubuna dahil firmalann istihbarat raporlan çok eski olduğu ve yeni istihbarat 
yapılmadığı halde sürekli kredi artınmı yoluna gidilmiştir. 

Aynı gruba ait 849, 854,ve 850 sabit nolu firmalann riskindeki aşın artışa, işletme 
sermayesinin negatif çıkmasına, finansman oranının aşın yüksek olmasına Türkiye Emlak 
Bankası'nın 9.8 Trilyon alacağı için takibe geçildiğinin bilinmesine ve vadesi gelen banka 
alacağının ödenmemesine rağmen banka yönetim kurulunun iki karanyla 15 milyon dolar 
kredinin tahsis edilmiştir. 

961 sabit nolu firmanın istihbarat raporlannda borçlannın % 97' sinin kısa vadeli 
banka kredilerinden oluştuğu ve teneke kutu yapımı için kiralanan fabrikanın borçlarına 
çeşitli bankalarca takibe geçildiği bildirilmesine rağmen yönetim kurulunca 6 milyon 
dolar döviz kredisi kullandırılmış, vadesinin iki defa uzatılmasına rağmen tahsilat 
sağlanamadığından kredi takibe intikal ettirilmiştir. 

2001 yıl sonu itibariyle Ziraat Bankası'nın takipteki kredilerinin toplamı 2.255.054 
milyar TL (Emlakbank'dan devredilen krediler dahil), Halk Bankası'nın ise 1.110.838 milyar 
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TL'dir. Ancak bu rakamlara kur farkları ve işlemiş faizler dahil olmadığından takip miktarı 
düşük görülmektedir. 

Örneğin; Halk Bankası'nın Antalya Şubesi'nden 1044, 2112 ve 2113 nolu firmalara 
Ağustos-2000 tarihi itibariyle verilen kredilerin toplamı 34.834.613 Dolar ve 624,3 milyar 
TL'dir. (Halk Bankası 1998, 1999 ve 2000 yılı YDK raporları,) Bu krediler tahsil 
edilememiş (Ziraat Bankası'ndan da 34 milyon Dolar kredi verilmiştir.) ve 2001 yılında 28,4 
trilyon olarak takip hesaplarına alınmıştır. Takip hesaplarmda 28,4 trilyon olarak 
görünmesine rağmen, verilen kredinin bugünkü değeri 53,9 trilyon'dur (34.834.613 x 
1.550.000.-TL). İşlemiş faizleri ve kur farkları dikkate alındığında Halk Bankası'nın gerçek 
takibi yaklaşık 3,5 katrliyon TL civarındadır. 

Halk Bankası'nın gerçek takip rakamları ile ilgili bir fikir verebilmesi açısından 1999 
raporunda yer alan bazı firmalara ait batık kredi tutarlarını gösteren aşağıdaki tablo faydalı 
olacaktır. 

(Milyar TL)* 

S. NO 

952 

52,71,94,95 

1199,1206,1201,1205,1149,512 

409 

501 

1037 

619,834,835,836,873 

228 

60 

1044,2112,2113 

353 

VERİLDİĞİ 
ŞUBE 

Karaköy 

Levent 

Bursa 

Şişli 

Şişli 

Karaköy 

Karaköy 

Salıpazan 

Köroğlu 

Antalya 

Yenişehir 

VERİLEN KREDİ 

15.000.000$ 

120.000.000$ 

40.886.485 $ 

22.526.694 $ 

20.969.182 DM 

9.538.109$ 

10.000.000$ 

55.400.000 DM 

12.819.355$ 

14.326.977 $ 

34.834.613$ 

624.3 Milyar TL 

30.132.660$ 

TOPLAM 

TL 
KARŞILIĞI 

23.250 

186.000 

63.374 

51.492 

14.784 

15.550 

43.793 

19.870 

22.206 

54.617 

46.705 

541.641 

* 1 $ = 1.550.000.-TL esas alınmıştır. 
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Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere sadece 25 firmaya kuUandınlan kredilerin 
TL karşılığı 541.641 milyar TL'dır. 

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nun Halk Bankası ile ilgili olarak 
düzenlediği 2001/4 sayılı raporda da belirtildiği üzere, Halk Bankası'ndan usulsüz olarak 
kuUandınlan ve takibe intikal eden kredilerdeki ilginç bir nokta da 2000 yılı itibariyle bu 
kredilerin % 70,59'unun 10 şube tarafindan (Levent/İSTANBUL, Karaköy/İSTANBUL, 
Şişli/İSTANBUL, Antalya, Bursa, İzmir, Köroğlu/ ANKARA, Pasaport/İZMİR, Adana ve 
Salıpazan/İSTANBUL şubeleri) kullandmlmış olmasıdır. 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun 1996, 1997 ve 1998 yılı raporlannda 
soruşturulmasını istediği kredi kullandınmlan ile ilgili aşağıdaki temenniler tablosu 
incelendiğinde, soruşturulması istenilen kredilerin belirli şubelerde yoğunlaştığı 
görülmektedir. 

ŞUBE ADI 

Karaköy 

Beyoğlu 

Pasaport 

İzmir 

Yenişehir 

Merkez 

Bursa 

Kınkkale 

Levent 

Şirinevler 

Bakırköy 

Köroğlu 

Aydınlıkevler 

Adana 

Çankaya/ İZM. 

TEMENNİ NO VE YILI 

1996/22,23,1997/19, 1998/39 

1996/26,27,28 

1996/30 

1996/ 31,1997/41,1998/20,23 

1996/35, 39 

1996/40,1998/25,34 

1996/44,1998/25,29 

1996/45 

1997/10,1997/12, 14,16,35, 15 

1997/13 

1997/15, 

1998/16 

1997/17 

1997/42 

1997/15 

1998/27 

SABİT NO 

952,814,866,870,788 

328,416,445 

177 

1444, 1384/1, 1384/2 

751, 1119 

516,630,660,904 

2313, 588, 2164,2428, 2429, 2430 

1700, 512, 1149, 1199, 1200, 1201, 
1205, 1206, 1260, 1539 

1077 

52, 71, 94, 95, 51, 73, 84, 101,72, 
72/A 

116 

468, 296, 363 

94, 109, 133 

113 

961 

254,713,719 
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Denizli 

Mecidiyeköy 

Salıpazan 

1998/28 

1998/35 

1998/26 

824, 1282, 1374, 1419, 1420 

269 

228 

Soruşturma açılması istenilen kredilerin yoğun olarak kullandırıldığı şube ve birim 
Müdürleri cezalandırılmak bir yana, terfi ettirilerek ödüllendirilmişler, haklarında ceza davası 
açılmasına hatta mahkumiyet karan almasına rağmen aynı şubede veya daha büyük bir şubede 
Müdürü olarak görevlendirilmeye devam edilmişler, haklarında disiplin soruşturması da 
açılmamıştır. Örneğin; 

Yenişehir Şubesi Müdürü Vecihi KOÇER İç Anadolu Bölge Müdürü, 

Karaköy Şubesi Müdürü Muzaffer TEK İstanbul ve Trakya Bölge Müdürü, 

Levent Şubesi Müdürü Mualla HALİSTÜRK Nişantaşı Şubesi Müdürü, 

Bursa Şubesi Müdürü Abdurrahman AYTEKİN Marmara Bölge Müdürü, 

Köroğlu Şubesi Müdürü Sümer DİYAR Tunalıhilmi Şubesi Müdürü 

Olarak üst görevlere atanmışlar, 

Ticari Krediler Müdürü Muazzez ELA ve Beyoğlu Şubesi Müdürü Mehmet 
ÇALIŞKAN ise Müdür olarak göreve devam ettirilmişlerdir. 

Ekonomist Dergisi'nin 2001/8 sayılı sayısındaki "Yükselmenin formülü" başlıklı 
haberde yer alan; 

"...Yapılan soruşturmalarda bankanın kendi müfettişleri Başbakanlık müfettişlerine 
yardımcı olmak üzere görevlendiriliyorlar. Bu müfettişlerin verdikleri raporlara göre karar 
veriliyor. 

Genel Müdüre bağlı müfettişlerin onun aleyhine rapor yazmaları mümkün değil. 
Sonuçta aklayıcı raporlar veriliyor. Bu raporları veren müfettişler ise yönetimde iyi görevlerle 
ödüllendiriliyorlar. Şu andaki Araştırma Planlama Müdürü, Fon Kredileri Müdür yardımcısı 
bu şekilde yükseldiler. 

Usulsüz kredi vermemekte direnen müdürler ve usulsüzlükleri raporlarına yazan 
müfettişler ise şiddetli biçimde cezalandırılıyor. Normalde şube müdürleri 3-5 yılda görev 
değiştirirken, yolsuzlukların olduğu şube müdürleri uzun süre aynı görevde tutuluyorlar. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı da yolsuzlukların gizlenmesine yardımcı oluyor. Genel 
Müdürlük-Şube-Teftiş Kurulu üçgeninde usulsüzlükler örtüleniyor..." 

Şeklindeki ifadeler de yukarıda belirttiğimiz tespitleri doğrular niteliktedir. 

Öte yandan; aşağıda tablodaki örneklerden de görüleceği üzere Halk Bankası'ndan 
usulsüz olarak yüksek montanlı krediler kullanan ve borçlannı ödemeyerek takibe intikal 
eden firmalar, yine Kamu Bankası olan Ziraat Bankası, Emlak Bankası, Vakıflar Bankası ve 
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Kalkınma Bankası'ndan da usulsüz krediler kullanmışlardır. Hatta bir Kamu Bankası'ndan 
aldığı krediyi ödemeyen firmaya, istihbarat raporlarında da olumsuzlukları belirtilmesine 
rağmen diğer Kamu Bankası'ndan da kredi verilmiştir. 

(Milyar TL) 

Halk Bankası 

S.N. 

1015 

409, 

501 

1044 

2112 

2113 

353 

60 

516 

46 

490 

Kredi 
M. 

4.622 

43.600 

28.400 

19.950 

9.803 

53.491 

5.303 

40,100 

Ziraat Bankası 

S.N. 

1640 

172 

86 

-.-

1625 

Kredi M. 

2.084 

1.156 

20.533 

-.-

5.625 

-.-

Emlakbank 

S.N. 

758 

709 

-.-

58 

2/249 

798 

Kredi M. 

8.800 

-.-

21.639 

86.532 

23.114 

Vakıflar Bankası 

S.N. 

-.-

-.-

-.-

Kredi M. 

6.426 

___ 

-.-

61.027 

-.-

._. 

-.-

Kalkınma Bankası 

S.N. 

-

.__ 

-.-

.-. 

-.-

1522 

1186 

1836 

-.-

Kredi M. 

-

-.-

-.-

-.-

4.600 

-.-

Yukarıdaki açıklama ve tespitlerden de görüleceği üzere; gerek Ziraat Bankası'ndan, 
gerekse Halk Bankası'ndan olumsuz istihbarat raporlanna, daha önce almış olduğu kredileri 
ödememesine ve hatta haklarında icra takibi olmasına rağmen mevzuata ve bankacılık 
teamüllerine aykırı olarak büyük montanlı krediler verilmiş ve her iki banka da zarara 
uğratılmıştır. Bazı firmalara birkaç Kamu Bankası'ndan birden aynı tarihlerde veya birinden 
aldığı kredinin vadesinde ödenmemesi üzerine diğerinden kredi verilmiş, bunların tamamı 
takibe intikal etmiştir. Usulsüz kullandırılan krediler nedeniyle Özel Bankalardaki yöneticiler 
gözaltına alınıp, haklarında davalar açılırken, Kamu Bankalarında bugüne kadar Şube 
Müdürlerinin dışında ceza alan olmamıştır. 

Bu bankalardan kullandırılan kredilerle ilgili olarak yapılan soruşturmalar sonucunda 
düzenlenen raporlarda olayın sadece kredi verenler açısından sorumluluklarının olup olmadığı 
yönünde incelemeler yapılmış, kredilerin amacına uygun olarak kullandırılıp 
kullandınlmadığı, şirketler için alman kredilerin ortaklann şahsi hesaplanna, diğer şirketlerine 
veya 3. şahıslara aktanlıp aktanlmadığı hususlannın araştmlması ise eksik kalmıştır. 

Örneğin; Halk Bankası Antalya Şubesi'nden 1044, 2112 ve 2113 ve Ziraat Bankası 
İzmir Şubesi'nden 86 sabit no ile toplam 70.000.000 USD kredi kullanan aynı gruba ait 
firmalardan olan alacaklar tahsil edilememiş ve takibe intikal etmiştir. Söz konusu gruba ait 
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86 nolu firmaya Ziraat Bankası'ndan kullandırılan kredi ile ilgili olarak Başbakanlık Teftiş 
Kurulu tarafindan yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 16.11.2001 tarih, 11/20O1-8 
sayılı raporda firma ortaklarının 300.000.000 USD şahsi malvarlıklarının olduğu ifade 
edilmiş, ancak kredilerin şahsi hesaplara, diğer şirketlerine veya 3. şahısların hesaplarına 
geçirilip geçirilmediği hususunda araştırma yapılmamıştır.Kullandınlan kredilerin şahsi mal 
varlıklarına, diğer şirketlerine veya 3.şahıslara aktarılmış olabileceği ihtimali üzerine 
Komisyonumuzca bu yönde bir araştırma yapılmak istenmiş, ancak Maliye Bakanlığı'ndan 
istenilen çalışma Komisyonumuz süresi içinde sonuçlandırılamamıştır. Raporumuz ekinde bu 
firmalara Ziraat Bankası'ndan ve Halk Bankası'ndan kullandırılan kredilerle ilgili 
açıklamalara detaylı bir şekilde yer verilmiştir. 

Halk Bankası Levent Şubesi'nden aynı gruba ait 52, 71, 94 ve 95 sabit nolu firmalara 
verilen krediler Kamu Bankalarından amacı dışında kullandırılan kredilere ilginç bir örnek 
teşkil etmektedir. Söz konusu kredilerle ilgili olarak Hazine Kontrolörlerince düzenlenen 
28.06.2001 tarih, 116/14-91/12-327/14 sayılı raporda (21-23. sayfalar); yatırım yapma 
amacıyla alınan kredilerin firmaların faaliyet konularının çok üstünde olduğu, yapılan 
yatırımın 40-50 katı tutarında kredi kullandıkları, ithal edilecek mallar için alınan kredide, 
ithali yapılan mala ait kesin fatura, konşimento gibi sevk evraklarının ibraz edilmediği, 
ihracatçı firma olarak görünen Estone Financial SA adlı kuruluşun İsveç'te ticaret sicili 
kaydının bulunmadığı ve adresi ile telefon numarasının da bir avukatlık bürosuna ait 
olduğu, hususlarına yer verilmiştir. İhracatçı Estone Financial SA firmasının yetkilisi olan 
Gökalp BAŞTÜRK aynı zamanda kredi kullanan firmaların ve bu gruba ait bankanın Yönetim 
Kurulu üyesidir. Bu kredilere aracılık eden BB Aval şirketi , yine kredi kullanan grubun 
bankasının Yönetim Kurulu üyesi Raif ZİHNALİ'nin sahibi olduğu Tancot ve Maddox 
firmaları aracılığıyla Ziraat Bankası'ndan 86 sabit nolu firmaya kredi kullandırılmasına da 
aracılık etmiştir. Öte yandan; Halk Bankası'ndan bu firmalara kredi kullandırılması sırasında 
kredilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olan ve bu 
görevinden önce de Raif ZİHNALİ'nin Tancot Firması'nın İstanbul temsilciliğini yürüten 
Hüsnü Barbaros OLCAY daha sonra gruba ait bankanın Yönetim Kurulu üyesi olmuştur. 
Olumsuz istihbarat raporlarına rağmen bu firmalara yatırım tutarlarının çok üstünde Hüsnü 
Barbaros OLCAY'm da aralannda bulunduğu Yönetim Kurulu tarafindan kredi açılmış, bu 
krediler ihracat yapılıyormuş gibi, kredi kullandırılan firmanın ortağı olan Gökalp 
BAŞTÜRK'ün temsilcisi olduğu Estone Financial SA Firması aracılığıyla yurtdışına 
aktarılmıştır. Bu işlemlerde Halk Bankasının dolandırıldığı kanaatine varılmıştır. 

Bu kredilerle ilgili olarak Halk Bankası 1997 yılı YDK raporunun 10. temennisinde 
soruşturma yapılması istenilmesine, 1998 ve 1999 yılı raporlarında da belirtilmesine rağmen 
İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa DÜZ'ün savcılığa yaptığı ihbara kadar soruşturma 
yapılmamış, bu ihbardan sonra 28.06.2001 tarihinde soruşturma yapılmıştır. 

52, 71, 94 ve 95 sabit nolu firmalara verilen kredilerle ilgili olarak soruşturma 
yapılmadığı gibi, ilgili Devlet Bakanı Sayın Hüsamettin ÖZKAN tarafından 07.10.2000 
tarihinde Hürriyet Gazetesi'ne yapılan açıklamada bu kredilerde usulsüzlük olmadığı, 
Müfettişlerce yapılan incelemede usulsüzlük tespit edilemediği, teminatlarının yeterli olduğu 
yönünde beyanlarda bulunulmuştur. 

Oysa, Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda hazırlanan 
23.10.1997 tarih, 11/97-5 sayılı raporda, firmalara kullandırılan kredilerle ilgili 
olumsuzluklara değinilmiş ve bu kredilerin sorunlu hale gelmesi durumunda banka mali 
yapısının büyük tahribata uğrayacağı, bu takdirde sorumlular hakkında hukuki işlem 
yapılacağının tabi olacağı belirtilmiştir. 
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Bankanın kredi kullandırılması yoluyla dolandırılmasına bir örnek de Halk Bankası 
Merkez Şubesi'nden 2427, 2428, 2429 ve 2430 sabit nolu firmalara kullandınlan kredilerdir. 
Bu firmalara kullandınlan usulsüz kredilerle ilgili olarak Hazine Kontrolörlerince düzenlenen 
21.06.2001 tarih, 114/12 sayılı raporun 29 ve 30. sayfasında firmalara kullandınlan kredilerin 
firma hesabına geçtikten sonra, firma ile herhangi bir ticari ilişkisi olmayan Nadir ELİBOL ve 
Mehmet Tahir GÖRPEOĞLU adına havale edildiği belirtilmektedir. 

Öte yandan, söz konusu kredilerdeki ilginç bir yönde bu kredilerle ilgili ipotek 
işlemlerinde yaşanan usulsüzlüklerdir. Konu ile ilgili olarak ek : 6'da yer alan raporda 
aynntılan görüleceği üzere; ipotek işlemlerindeki usulsüzlüklerle ilgili olarak ortaya çıkan 
problemin çözümlenmesi için, Bankanın Levent, Merter ve Beyoğlu Şubelerinden usulsüz 
kredi kullanan 328, 445, 416, 101 ve 471 sabit nolu firmalann sahibi devreye girmiş, 
usulsüzlüğü yapan tapu memuru özel uçak kiralanarak Ankara'ya getirilmiş, konu ile ilgili 
toplantılar ve ifade alımı, söz konusu firma sahibi, Bankanın Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş 
Kurulu Başkanı,Müfettişler ve 1. Hukuk Müşavirinin de katılımı ile Bankanın toplantı 
salonlan yerine Keykan Oteli'nde yapılmıştır. Halk Bankası Merkez Şubesi'nden 2427, 
2428, 2429 ve 2430 sabit nolu firmalara kullandınlan krediler ve bu kredilerdeki yaşanan 
sorunlann çözümü için yapılanlarla ilgili olarak Hazine Kontrolörlerince düzenlenen 
21.06.2001 tarih, 114/12 sayılı raporda yer alan bazı hususlann araştınlması gerekmektedir. 

Halk Bankası'ndan usulsüz kredi kullandınmına en ilginç örneklerden biri de 
Yenişehir Şubesi'nden 516 sabit nolu firmaya kullandınlan kredilerdir. Buna ilişkin 
açıklamalanmız da rapor ekinde yer almıştır. Bu firmaya kullandınlan kredilerle ilgili olarak 
Halk Bankası 1996 yılı YDK raporunun 35. temennisinde soruşturma yapılması 
istenilmesine, 1998 ve 1999 yılı raporlannda da bu konu belirtilmesine rağmen 2000 yılı 
Kasım ayına kadar soruşturma yaptınlmadığı gibi yeni krediler de verilmiştir. 

Sonuç olarak, yukanda izah ettiğimiz üzere olumsuz istihbarat raporlanna ve diğer 
olumsuzluklara rağmen, kredi değerliliği olmayan firmalara belirli şubelerden kredi verilmek 
suretiyle organize bir şekilde Banka zarara uğratılmıştır. 

1.2. T. HALK BANKASI A.Ş.'DEN USULSÜZ OLARAK KULLANDIRILAN 
KREDİLERLE İLGİLİ OLARAK DÜZENLENEN RAPORLARIN İŞLEME 
KONULMAMASI VE BANKADAKİ USULSÜZ İŞLEMLER KONUSUNDA 
GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMAMASI 

2001 yılı sonu itibariyle kur farkı ve faizler hariç olmak üzere 1.110.838 milyar TL 
takipte alacağı bulunan Halk Bankası'ndan kullandınlan usulsüz kredilerle ilgili olarak 
düzenlenen denetim raporlan zamanında işleme konulmamış, raporlarda adıgeçen ve 
genellikle aynı isimlerden oluşan sorumlular hakkında mevcut ağır suçlamalara rağmen 
herhangi bir işlem yapılmamış ve Bankanın yeniden yapılandınlması aşamasına kadar 
görevlerine devam ettirilmişlerdir. 

Halk Bankası 'nın denetimi sonucunda düzenlenen raporlarla ilgili olarak 
Komisyonumuza iletilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda şu sonuçlara ulaşılmıştır. 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun Türkiye Halk Bankası A.Ş. 1996 Yılı 
Raporunun 6,8,22,23,26,27,28,30,31,35,39,40,44 ve 45 numaralı temennilerinde yer alan ve 
2'si idari bünye, 12 adeti ise firmalara açılan kredilerden oluşan; 

1. Sınavsız Personel Alımı,(6) 
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2. Yurtdışı Görevlendirmeler,(8) 

3. Karaköy Şubesi'ne ait 952 Sabit No'lu Firma.,(22) 

4. Karaköy Şubesi'ne ait 814 Sabit No'lu Firma.,(23) 

5. Beyoğlu Şubesi'ne ait 416 Sabit No.lu Firma,(26) 

6. Beyoğlu Şubesi'ne ait 328 Sabit No.lu Firma,27) 

7. Beyoğlu Şubesi'ne ait 445 Sabit No.lu Firma,(28) 

8. Pasaport Şubesi'ne ait 177 Sabit No.lu Firma,(30) 

9. İzmir Şubesi'ne ait 1444 Sabit No'lu Firma.,(31) 

10. Yenişehir Şubesi'ne ait 516 Sabit No'lu Firma,(35) 

11. Yenişehir Şubesi'ne ait 630, 660 ve 904 Sabit No'lu Firmalar, 39) 

12. Merkez Şube'ye ait 2313 ve 588 Sabit No'lu Firmalar,(40) 

13. Bursa Şubesi'ne ait 1700 Sabit No'lu Firma,(44) 

14. Kırıkkale Şubesi'ne ait 1077 Sabit No'lu Firma,(45) 

Hakkındaki 14 ayrı konuya ait hususların ilgili Bakanlıkça (Hazine Müsteşarlığı) 
incelenmesi ve soruşturulması istenilmiş, bunlardan; 31, 35 ve 40 nolu temennilerde veralan 
firmalara kullandırılan kredilerle ilgili soruşturmalar ancak Temmuz/2000 ve Kasım 
/2001 tarihlerinde tamamlanabilmiş,diğer konulardaki soruşturmalar ise 1998 yılı içerisinde 
tamamlanmıştır. 

Tamamlanan soruşturmalar sonucunda; (45) nolu temennide belirtilen konu hariç 
olmak üzere 13 konudan suç duyurusunda bulunulmuştur. Suç duyurusunda bulunulan 
konularla ilgili gelişmeler aşağıda belirtilmiştir. 

TEM. 

NO 

6 

8 

RAPOR 
NO 

R-5 

R-9,R-9 

R-6,R-6 

R-7,R-7 

R-8,R-8 

RAPOR 

TARİHİ 

29.06.1998 

05.05.1998 

10.03.1998 

10.03.1998 

23.03.1998 

YAPILAN İŞLEM 

Rapor Hazine Müsteşarlığı'nın 10.09.1998 tarih, 60255 sayılı 
yazısı ekinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 
iletilmiştir. Başsavcılık Makamınca 27.01.1999 tarihli 
kararla konu izin alınmak üzere ilgili Devlet Bakanlığı'na 
iletilmiştir. 

R-9,R-9 sayılı rapor 10.09.1998 tarih 60222 sayılı Hazine 
Müsteşarlığı yazısı ekinde Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı'na intikal ettirilmiş, savcılıkça takipsizlik karan 
verilmiştir. 
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22 

23 

26 

27 

28 

28 

30 

31 

35 

39 

40 

44 

R-4 

R-l 

R-2 

R-8, R-
7.R-7 

217/9, 
212/8, 
178/8, 
79/5 

R-4 

116/14, 
91/12, 
327/14 

R-3 

221/13, 
216/12, 
182/12, 
83/9 

R-5 

06.06.1998 

17.04.1998 

17.09.1998 

09.08.1999 

08.11.2001 

31.07.2000 

28.06.2001 

06.11.1998 

08.11.2001 

20.03.2000 

Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanlığı'nın 
27.08.1998 tarihi 1706 sayılı yazısı ekinde konu doğrudan 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiş, 
Başsavcılık Makamınca 1998/65477 hazırlık sayılı kararla 
konu izin alınmak üzere ilgili Devlet Bakanlığı'na 
iletilmiştir. Bakanlıkça yargılama izni ancak Ekim/2000 
tarihinde verilmiştir. 

09.07.1998 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 
intikal ettirilmiştir. 

Devlet Bakanlığı'nın 23.10.1998 tarih, 71386 sayılı ve 
Hazine Müsteşarlığı'nın 20.11.1998 tarih, 78971 sayılı 
yazısıyla dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal 
ettirilmiş, Başsavcılık Makamınca konu izin alınmak üzere 
ilgili Devlet Bakanlığı'na iletilmiştir. Devlet Bakanlığınca iki 
yıl beklenildikten sonra, usulsüz kredinin kullandırıldığı 
Beyoğlu Şubesi Müdürü Mehmet ÇALIŞKAN'ın 07.06.2000 
tarihinde 1 yıl hapis cezası alması üzerine, Başbakanlık Tefriş 
Kurulu'na yeniden yaptırılan inceleme neticesinde 
Ekim/2000 tarihinde izin verilmiştir. 

12.10.1999 tarih, 73970 ve 25.04.2000 tarih, 32854 sayılı 
Hazine Müsteşarlığı yazılan ekinde konu Bankanın bağlı 
olduğu Bakanlığa intikal ettirilmiştir. 

Hazine Kontrolörlerince düzenlenen söz konusu inceleme 
raporu üzerine Devlet Bakanlığı'nın 15.11.2001 tarih, 3830 
sayılı yazısı ile soruşturma izni verilmiştir. 

Murakıp Raporu Devlet Bakanlığı'nın 13.11.2000 tarih, 2039 
sayılı yazısı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal 
ettirilmiştir. Aynı firma ile ilgili olarak düzenlenen 
28.06.2001 tarihli Hazine Kontrolörleri raporu ise 13.2.2002 
tarihinde savcılığa intikal ettirilmiştir. 

Bankalar Yeminli Murakıplarınca konu 12.11.1998 tarihinde 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiştir. 
Savcılık Makamınca soruşturması Bakan iznine tabi 
olmayanlar hakkında 09.02.1999 tarihinde dava açılmış, 
diğer yöneticiler hakkında 23.11.1998 tarihinde izin talebinde 
bulunulmuştur. 

Hazine Kontrolörlerince düzenlenen söz konusu inceleme 
raporu üzerine Devlet Bakanlığı'nın 15.11.2001 tarih, 3828 
sayılı kararıyla soruşturma izni verilmiştir. 

Devlet Bakanlığı'nın 18.06.2001 tarih, 548 sayılı onayıyla 
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45 

90/11, 
324/11 

R-2, R-3 

13.06.2001 

28.04.1999 

soruşturma izni verilmiştir. 

Raporda Bankanın Bankalar Kanunu'na aykırı uygulamaların 
tekrarına yer verilmemesi konusunda uyarılması istenmiş. 

1996 yılı temennilerinde 12 konunun soruşturulması istenilmiş, bunlardan 6, 8, 22, 23, 
26, 27, 28 ve 39 nolu temennilerle ilgili soruşturmalar 1998 yılında yapılmış ve doğrudan 
savcılığa intikal ettirilmiştir. Ayrıca, Devlet Bakanı Güneş TANER tarafından Hüsamettin 
ÖZKAN'a yazılan 16.11.1998 tarih 77576 sayılı yazıda Banka yöneticileri hakkında 3182 
sayılı Bankalar Kanununun 62/1 maddesi uyarınca imza yetkilerinin kaldırılması talep 
edilmiş, ancak, bu konuda Devlet Bakanı Hüsamettin ÖZKAN tarafından herhangi bir işlem 
yapılmamıştır. 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca Bankalar Yeminli Murakıplannca 
hazırlanan söz konusu raporlardaki görüşlere aynen katılınmış sadece 26, 27 ve 28. 
temennilerle ilgili olarak düzenlenen raporlara sorumlu kişiler açısından bir itirazda 
bulunulmuştur. Bankalar Yeminli Murakıpları Yönetim Kurulunu sorumluluğa dahil etmemiş, 
YDK bunların da dahil edilmesini istemiştir. 

Devlet eski Bakanı Hüsamettin ÖZKAN tarafından Bankalar Yeminli Murakıplannca 
hazırlanan raporlann objektif olmadığı gerekçesiyle Başbakanlık Makamından alınan 
24.12.1998 tarih, TEFTİŞ.M.184 sayılı onayla, 6, 8, 26, 27, 28, 22 ve 39 nolu temennilerle 
ilgili olarak Başbakanlık Müfettişlerine yeniden inceleme yaptırılmıştır. Oysa, Bankalar 
Yeminli Murakıpları tarafından hazırlanan raporlar resen değil, Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu'nun Halk Bankası'nın denetiminde suç unsuruna rastlaması üzerine 
soruşturma yapılmasını talep etmesi sonucunda düzenlenmiştir, 

Başbakanlık Müfettişleri tarafından düzenlenen 06.07.1999 tarih, 14/99-152/33 sayılı 
raporda Bankalar Yeminli Murakıplannca düzenlenen raporlardan sadece 39 nolu temennide 
belirtilen görüşe katılınmamış (Bankalar Yeminli Murakıplannca savcılığa doğrudan yapılan 
müracaat sonucunda izne tabi olmayanlar hakkında dava açılmıştır.), diğerlerine aynen 
katılınmıştır. Aynca, sorumluluk konusundaki anlaşmazlıkta da Yönetim Kurulu üyelerinin 
de dahil edilmesini istemiştir. 

Aynca, söz konusu Başbakanlık Teftiş Kurulu raporunda objektiflik konusunda 
Bankalar Yeminli Murakıplannca hazırlanan raporlar için; "...Bütün raporların T. Halk 
Bankası kayıt, belge ve bilgilerine dayalı olduğunun müşahade edildiği ve bu raporlar 
hakkında, Cumhuriyet Savcılıklarınca kovuşturma yapılmasını sağlayacak iznin verilmesi 
veya verilmemesinin 399 sayılı KHK'nin 11/d maddesine göre T. Halk Bankasının bağlı 
bulunduğu Sn. Devlet Bakanının takdirlerine bağlı olduğu... " belirtilmiştir. 

Buna rağmen savcılık izni konusunda bir gelişme olmamış ve bu kez Başbakanlık 
Makamından alınan 01.02.2000 tarih, TEFTİŞ.M.004 sayılı onayla 1996 yılı 30, 23, 45 ve 
1997 yılı 41 nolu temennilerle birlikte, daha önce incelenmiş olan 1996 yılı 6, 8, 26, 27, 28, 
22 ve 39 nolu temennilerin de incelenmesi istenilmiştir. 

Başbakanlık Müfettişleri tarafından düzenlenen 04.07.2000 tarih, 11/2000-03 sayılı 
raporda; 6, 8, 26, 27, 28, 22 ve 39 nolu temennilerle ilgili olarak daha önceki rapordaki 
görüşe aynen katılınmıştır. Daha önce Başbakanlık Müfettişlerince incelenmemiş olan 1996 
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yılı 30, 23, 45 ve 1997 yılı 41. temennileri ile ilgili olarak Bankalar Yeminli Murakıplannca 
hazırlanan rapordaki görüşlere ise katılmmamıştır. 

1996 yılı 31, 35 ve 40 nolu temennilerle ilgili ise Temmuz/ 2000 ve Kasım 2001 
tarihine kadar soruşturma yaptırılmamıştır. 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nca Halk Bankası ile ilgili olarak 
düzenlenen 30.07.2001 tarih, 2001/4 Araştırma ve Denetleme Raporu'nun "İşleme 
Konulmayan Raporlar" başlıklı bölümünde de (sh. 66-73) belirtildiği üzere; Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu Temennileri çerçevesinde yasal zorunluluk sonucu Bankalar 
Yeminli Murakıplannca düzenlenip Savcılıklara intikal ettirilen Bankanm 1996 yılma 
ilişkin işlemleri ile ilgili raporlar Bankanm bağlı olduğu Devlet Bakanı'nm izin 
vermemesi nedeniyle işleme konulamamıştır. İşleme konulmayan dosyalar savcılıktan 
geri istenmiş ve Başbakanlıktan alman olur çerçevesinde tekrar Başbakanlık 
Müfettişlerine incelettirilmiş ve sonucunda 06.07.1999 tarih, 14/99-152/33 saydı rapor 
tanzim edilmiştir. Başbakanlık Müfettişlerince düzenlenen raporda Bankalar Yeminli 
Murakıplannca düzenlenen raporlara herhangi bir eleştiri getirilmemiş, söz konusu 
raporların adli mercilere intikal ettirilip ettirilmemesinin kuruluşun bağlı olduğu Devlet 
Bakanm takdirinde olduğu vurgulanmıştır. Ancak söz konusu rapordan sonra da ilgili 
Devlet Bakanlığınca raporlar vargıya intikal ettirilmemiştir. 

Daha sonra birçoğu 1998 yılında yazılan ve ilgili Devlet Bakanının izin vermemesi 
nedeniyle adli mercilere intikal ettirilmeyen 11 Murakıp Raporu ile ilgili olarak Başbakanlık 
Makamından 01.02.2000 tarih, TEFTİŞ.M:004 sayılı yeni bir onay alınarak tekrar inceleme 
yaptmlmıştır. Bu inceleme sonucunda da 04.07.2000 tarih, 11/2000-03 sayılı rapor 
düzenlenmiştir. 

Başbakanlık Müfettişlerince Halk Bankası'nda yapılan incelemelerde, hakkında 
usulsüz kredi kullandırdığı iddiaları bulunan Bankanın Genel Müdürü Yenal ANSEN'e bağlı 
bulunan Müfettişler de görevlendirilmiştir. 

Adli mercilerce yargılama için ilgili Devlet Bakanlığı'ndan izin istenen dosyalara izin 
verilmezken, Yönetim Kurulu Kararlarıyla açılmış aynı kredilerle ilgili bazı dosyalarda izne 
tabi olmayan diğer yetkililer hakkında dava açılmış ve mahkumiyet karan verilmiştir. 
Örneğin; Beyoğlu Şubesi Müdürü Mehmet ÇALIŞKAN ve Müdür Yardımcısı Yasemin 
YALÇIN hakkında Beyoğlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda 
07.06.2000 tarihinde 1996 yılı YDK raporunun 26, 27 ve 28. temennisinde belirtilen işlemler 
nedeniyle bankayı zarara uğrattıklarından dolayı 1 yıl hapis ve 3 ay memuriyetten yoksun 
kalma cezası verilmiştir. 

Raporlarda haklarında soruşturma açılması istenen firmalarla ilgili olarak gereğinin 
yapılmasının geciktirilmesi yamsıra, burada belirtilen bazı firmalara yeni krediler verilmesine 
devam edilerek Banka zaran artırılmıştır. 23.04.1999 tarihinden sonra verilen ve 4616 sayılı 
Yasa uyannca erteleme kapsamına girmeyen krediler de mevcuttur. Örneğin, 1996 yılı YDK 
raporunun 35. temennisinde soruşturulması istenen ve 1997, 1998 ve 1999 yılı raporlannda da 
bu konuda tenkit edilen Yenişehir Şubesi 516 sayılı firması ile ilgili kredi işlemlerinin 
soruşturulması bir yana, 1997 yıl sonu itibariyle 3,2 trilyon lira olan firma riski, 1998, 1999 
ve 2000 yıllannda verilen ilave kredilerle 45 trilyon liraya yükseltilmiştir. Bu firma ile ilgili 
olarak açılan dava halen devam etmektedir. 
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Öte yandan; 1996 yılı Halk Bankası YDK Raporunda 14 konudan soruşturma 
istenmesine rağmen 1996 yılı KİT Alt Komisyonu raporunda hiçbirisi dikkate alınmamış ve 
KİT Komisyonunca banka ibra edilmiştir. KİT Komisyonunca ibra edilen konulardan büyük 
bir kısmı ile ilgili olarak banka yöneticileri hakkında davalar açılmıştır. 

Anayasamızın 165. maddesi uyarınca sermayesinin yansından fazlası doğrudan 
doğruya ve dolaylı olarak Devlete ait olan kamu kuruluş ve ortaklıkları TBMM denetimine 
tabidir. Bu denetimin esasları 3346 sayılı Kanun'la düzenlenmiştir. Bu mevzuat hükümleri 
uyarınca, YDK tarafından Halk Bankası'nm TBMM adına yapılan denetimi sonucunda 
düzenlenen raporda konusu suç olduğu belirtilen ve soruşturma açılması istenen hususlar 
1996 yılı KİT Alt Komisyonu raporunda hiçbirisi dikkate alınmamış ve KİT 
Komisyonunca banka ibra edilmiştir. Dolayısıyla konusunda uzman kişilerin raporlarında 
yer alan görüşleri dikkate alınmayarak Banka ibra edilmek suretiyle denetim görevi yerine 
getirilmemiştir. 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun Türkiye Halk Bankası A.Ş. 1997 Yılı 
Raporunun 10,12,13,14,15,16,17,19,35,41 ve 42 numaralı temennilerinde yer alan firmalara 
açılan kredilerden oluşan aşağıdaki 11 ayrı konuya ait hususların ilgili Bakanlıkça (Hazine 
Müsteşarlığı) incelenmesi ve soruşturulması istenilmiş, bunlardan; 

1. Levent Şubesi'ne ait 52,71, 94, 95 Sabit No'lu Firmalar,(10) 

2. Levent Şubesi'ne ait 51 Sabit No Tu Firma,(12) 

3. Şirinevler Şubesi'ne ait 116 Sabit No'lu Firma,(13) 

4. Levent Şubesi'ne ait 73 Sabit No'lu Firma,(14) 

5. Bakırköy Şubesi'ne ait 468 Sabit No'lu Firma,(15) 

6. Levent Şubesi'ne ait 84 Sabit No'lu Firma,(16)., 

7. Köroğlu Şubesi'ne ait 94, 109, 133 Sabit No'lu Firmalar,(17) 

8. Karaköy Şubesi'ne ait 866 ve 870 Sabit No'lu Firmalar,(19) 

9. Levent Şubesi'ne ait 101 Sabit No'lu Firma,(35) 

10. İzmir Şubesi'ne ait 1384/1 ve 1384/2 Sabit No'lu Firmalar,(41) 

11. Aydınlıkevler Şubesi'ne ait 113 Sabit No'lu Firma,(42) 

Hakkındaki temennilerden yalnızca İzmir Şubesi'ne ait 1384/1 ve 1384/2 Sabit No'lu 
firmalara kullandmlan kredi için soruşturma 22.10.1999 tarihinde tamamlanmış, diğer 
temennilerde belirtilen konulardaki soruşturmalar ise Banka Yönetimi ve ilgili Bakanın 
değişmesinden sonra sonuçlandırılabilmiştir. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 
tarafından Halk Bankası ile ilgili olarak hazırlanan 1997 yılı raporu 27.01.1999 tarih, 90 
sayılı yazı ekinde Başbakanlığa iletilmiştir. Başbakanlık tarafından bu raporlar ilgili 
kuruluşlara dağıtılmakta, bu arada ilgili Devlet Bakanına da gönderilmektedir. Bu 
temennilerle ilgili gelişmeler aşağıda belirtilmiştir. 

TEM. DÜZENLENEN 
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NO 

10 

12 

RAPOR 

28.06.2001 
116/14-91/12-327/14 
(Hazine Kontr) 

30.11.2001 tarih, R-
14,R-7,R-7,R-1 
sayılı Bankalar Yem. 
Mur. Rap. 

28.06.2001 
116/14-91/12-327/14 
(Hazine Kontr.) 

05.11.2001 tarih, 
2001/3 sayılı Banka 
Tef. K. Rp. 

AÇIKLAMA 

İstanbul Milletvekili Mustafa DÜZ'ün Ankara Cumhuriyet 
Savcılığı'na yaptığı müracaat üzerine Halk Bankası Levent 
Şubesi'nden 52, 71, 94 ve 95 sabit nolu firmalara usulsüz olarak 
kullandırılan kredilerle ilgili yapılan ön inceleme sonucunda 
Banka yetkilileri hakkında TCK 230 ve 240. maddeleri uyarınca 
işlem yapılması istenilmiştir. 28.06.2001'de soruşturma izni 
verilmiştir.Danıştav 2. Dairesince işlemlerin bir kısmımn 
zamanaşımına uğradığı, bir kısmının ise 4616 savılı Yasa 
kapsamına girdiği yönünde karar verilmiş, ilgililerden biri 
hakkında ise (Sn. Ufuk SÖYLEMEZ) dosya dokunulmazlık 
nedeniyle Adalet Bakanlığına intikal ettirilmiştir. 1997 yılı YDK 
raporunun 10. temennisinde de soruşturma yapılması 
istenilmesine, 1998 ve 1999 yılı raporlarında da bu husus 
hatırlatılmasına rağmen 2001 yılına kadar soruşturma 
yapılmamıştır. Toplam Banka zararı faiz hariç olmak üzere 
119.349.317.778.934.-TL'dır. 

İstanbul Milletvekili Mustafa DÜZ'ün Ankara Cumhuriyet 
Savcılığı'na yaptığı müracaat üzerine Halk Bankası Levent 
Şubesi'nden 51 sabit nolu firmaya usulsüz olarak kullandırılan 
kredilerle ilgili yapılan ön inceleme sonucunda Banka yetkilileri 
hakkında TCK 230 ve 240. maddeleri uyarınca işlem yapılması 
istenilmiştir. 28.06.2001'de soruşturma izni verilmiştir Konu ile 
ilgili olarak Başbakanlık Teftiş Kurulu'nca daha önce düzenlenen 
31.10.1996 tarih, 14/96-13(5); R-4,3 sayılı raporda suç unsuru 
görülmemiş, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 1997 yılı 
raporunun 12. temennisinde soruşturma yapılması istenilmesine, 
1998 ve 1999 yılı raporlarında da bu husus hatırlatılmasına rağmen 
2001 yılına kadar soruşturma yapılmamıştır. Toplam Banka zararı 
faiz hariç olmak üzere 5.243.886.114.653.-TL'dır. 
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13 28.06.2001 
116/14-91/12-327/14 
(Hazine Kontr.) 

İstanbul Milletvekili Mustafa DÜZ'ün Ankara Cumhuriyet 
Savcılığı'na yaptığı müracaat üzerine Halk Bankası Şirinevler 
Şubesi'nden 116 sabit nolu firmaya usulsüz olarak kullandırılan 
kredilerle ilgili yapılan ön inceleme sonucunda Banka Yönetim 
Kurulu hakkında işlem yapılmasına gerek görülmemiştir. Konu ile 
ilgili olarak Başbakanlık Teftiş Kurulu'nca daha önce düzenlenen 
05.08.1998 tarih, 11/1998-3 sayılı raporda suç unsuru görülmemiş, 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 1997 yılı raporunun 
13. temennisinde soruşturma yapılması istenilmesine, 1998 ve 
1999 yılı raporlarında da bu husus hatırlatılmasma rağmen 2001 
yılına kadar soruşturma yapılmamıştır. Halk Bankası Teftiş 
Kurulunca yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 26.03.1998 
tarih, 1998/1 sayılı raporda Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı 
hakkında TCK 240 uyarınca işlem yapılması istenilmiştir.Banka 
zararı 6.200.000 USD'dir. 

14 28.06.2001 
116/14-91/12-327/14 
sayılı Hazine 
Kont.Rp. 
06.08.2001 tarih, 
2001/1 sayılı Banka 
Tef.Rp. 

İstanbul Milletvekili Mustafa DÜZ'ün Ankara Cumhuriyet 
Savcılığı'na yaptığı müracaat üzerine Halk Bankası Levent 
Şubesi'nden 73 sabit nolu firmaya usulsüz olarak kullandırılan 
kredilerle ilgili yapılan ön inceleme sonucunda Banka üst yönetimi 
hakkında işlem yapılmasına gerek görülmemiştir 

15 28.06.2001 
116/14-91/12-327/14 
(Hazine Kontr.) 

İstanbul Milletvekili Mustafa DÜZ'ün Ankara Cumhuriyet 
Savcılığı'na yaptığı müracaat üzerine Halk Bankası Bakırköy 
Şubesi'nden 468 sabit nolu firmaya usulsüz olarak kullandırılan 
kredilerle ilgili yapılan ön inceleme sonucunda Banka Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve yöneticileri hakkında TCK'nın 230 ve 240. 
maddeleri uyarınca işlem yapılması istenilmiştir. 28.06.2001'de 
soruşturma izni verilmiştir. Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulunun 1997 yılı raporunun 15. temennisinde soruşturma 
yapılması istenilmesine, 1998 ve 1999 yılı raporlarında da bu 
husus hatırlatılmasma rağmen 2001 yılına kadar soruşturma 
yapılmamıştır. Firma üzerindeki alacağın anaparası tahsil 
edildiğinden TCK uyarınca soruşturma yapılmasına gerek 
görülmemiştir. 
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16 

17 

19 

28.06.2001 tarih, 
116/14-91/12-327-14 
sayılı Hazine 
Kont.Rp. 

06.08.2001 tarih, 
2001/1 sayılı Banka 
Tef.K.Rp. 

28.06.2001 
116/14-91/12-327/14 
(Hazine Kontr.) 

17.09.2001 tarih, 
2001/4-4 sayılı 
Devlet Den. Kur. 
Raporu 

05.02.2002 tarih, 
2002/2 sayılı Banka 
T.K.Rp. 

22.11.2001 tarih, 
2001/4 sayılı Banka 
Tef.K.Rp. 

15.02.2002 tarih, R-
2,R-l,R-2 
sayılı Bankalar 
Yem.Mur.Rp. 

Halk Bankası 1996 yılı YDK Raporunun 32. temennisinde 
uyarılan, 1997 yılı raporunun 16. temennisinde ise soruşturulması 
istenilen 84 sabit nolu firmaya Levent Şubesi'nden kullandırılan 
kredilerle ilgili olarak 28.06.2001 tarih, 116/14-91/12-327-14 
sayılı Hazine Kontrolörleri raporunda ve 06.08.2001 tarih, 2001/1 
sayılı Banka Teftiş Kurulu raporunda işlemlerinin TCK 240 
kapsamında olduğu belirtilmiş, 28.06.2001 tarihinde soruşturma 
izni verilmiş, ancak 4616 sayılı Yasa uyarınca erteleme kapsamına 
girmiştir. 1997 yılında soruşturma istenilmesine, 1998, 1999 ve 
2000 yılı raporlarında da talep yinelenmesine rağmen Haziran 
2001 tarihine kadar soruşturma yapılmamıştır. 

İstanbul Milletvekili Mustafa DÜZ'ün Ankara Cumhuriyet 
Savcılığı'na yaptığı müracaat üzerine Halk Bankası Köroğlu 
Şubesi'nden 94 ve 109 nolu sabit nolu firmalara usulsüz olarak 
kullandırılan kredilerle ilgili yapılan ön inceleme sonucunda 
Banka Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticileri hakkında TCK'nın 
230 ve 240. maddeleri uyarınca işlem yapılması istenilmiştir. 
28.06.2001'de soruşturma izni verilmiştir. Cumhurbaşkanlığı 
Devlet Denetleme Kurulu'nca düzenlenen 17.09.2001 tarih, 
2001/4-4 sayılı raporla savcılığa yapılan suç duyurusu da daha 
önce yapılan suç duyurusu ile birleştirilmiştir. Danıştay 2. 
Dairesi'nin 29.01.2002 tarih, 2002/140 sayılı kararıyla zamanaşımı 
nedeniyle ilgili Bakan tarafından verilen soruşturma izni 
kaldınlmıştır.Daha önce Başbakanlık Teftiş Kurulu'nca 
düzenlenen 23.10.1997 tarih, 11/97-5 sayılı raporda da kredilerin 
usulsüz olarak kullandırıldığı tespitine yer verilmiştir Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulunun 1997 yılı raporunun 17. 
temennisinde soruşturma yapılması istenilmesine, 1998 ve 1999 
yılı raporlarında da bu husus hatırlatılmasına rağmen 2001 yılma 
kadar soruşturma yapılmamıştır. Toplam Banka zararı 6.000.000 
S'dir. 

1996 yılı Halk Bankası YDK raporunun 38. temennisinde 
eleştirilen, 1997 yılı YDK raporunun 19. temennisinde ise 
soruşturulması istenilen, 866 ve 870 sabit nolu firmalara Karaköy 
Şubesi'nden kullandırılan kredilerle ilgili olarak Banka Teftiş 
Kurulu tarafından düzenlenen 22.11.2001 tarih, 2001/4 sayılı 
raporda ve Bankalar Yeminli Murakıplarınca düzenlenen 
15.02.2002 tarih, R-2,R-l,R-2 sayılı raporda; soruşturma konusu 
işlemlerin TCK. 240 kapsamında olduğu belirtilmiş, soruşturma 
izni 24.06.2002 tarihinde verilmiş, ancak 4616 sayılı Yasa 
uyarınca erteleme kapsamına girmiştir. Söz konusu firmalara 
kullandırılan kredilerle ilgili olarak 1997 yılında soruşturma 
istenilmesine, 1998, 1999, 2000 ve 2001 yılı raporlarında da talep 
yinelenmesine rağmen Kasım 2001 tarihine kadar soruşturma 
yapılmamıştır. Bu işlemde ilgili Bakan Sn. Hüsamettin ÖZKAN'm 
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35 

41 

42 

22.06.2001 tarih, 
2001/2 sayılı Banka 
Teftiş Kurulu Raporu 

24.12.2001 tarih, R-
15,R-8,R-8,R-2 
sayılı Bankalar 
Yeminli Mur.Rp. 

09.08.1999 tarih, R-
7, R-6, R-6 sayılı 
Ban.Y.M.Raporu 

01.02.2002 tarih, R-
1,R-1,R-1,R-1 sayılı 
Bankalar Yeminli 
Murakıbı raporu 

2. bölümde de belirtileceği üzere sorumluluğu vardır. Firmalara 
kullandırılan toplam kredi 1997 yıl sonu itibariyle 13.000.000 
SEK, 6.248.133 $ ve 59 milyar TL'dır. 

1997 yılı Halk Bankası YDK raporunun 35. temennisinde 
soruşturulması istenilen, 101 sabit nolu firmaya Levent 
Şubesi'nden kullandırılan kredilerle ilgili olarak Banka Teftiş 
Kurulu tarafından düzenlenen 22.06.2001 tarih, 2001/2 sayılı 
raporda ve Bankalar Yeminli Murakıplannca düzenlenen 
24.12.2001 tarih, R-15,R-8,R-8,R-2 sayılı raporda; soruşturma 
konusu işlemlerin TCK. 240 kapsamında olduğu belirtilmiş, 
soruşturma izni 28.06.2001 tarihinde(Hazine Kontrolörleri raporu 
uyarınca) verilmiş, ancak 4616 sayılı Yasa uyarınca erteleme 
kapsamına girmiştir. Söz konusu firmalara kullandırılan kredilerle 
ilgili olarak 1997 yılında soruşturma istenilmesine, 1998, 1999 ve 
2000 yılı raporlarında da talep yinelenmesine rağmen Haziran 
2001 tarihine kadar soruşturma yapılmamıştır. 101 nolu firmanın 
yanısıra aynı kişiye ait 5 firmaya da Bankanın değişik şubelerinden 
kredi kullandınlmıştır.Bu firmalara kullandırılan kredilerle ilgili 
olarak 1996 yılı raporunun 26, 27 ve 28. temennilerinde 
soruşturma yapılması istenilmiş, 1998 yılında soruşturma yapılmış, 
ancak Ekim 2000 tarihine kadar ilgili Bakan tarafından (Sn. 
Hüsamettin ÖZKAN) soruşturma izni verilmemiştir. 
Ekim/2000'de izin verilmiş, ancak 4616 sayılı Yasa uyarınca 
erteleme kapsamına girmiştir. 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca düzenlenen 1997 yılı 
Halk Bankası raporunun 41. temennisinde İzmir Şubesi'nden 1384 
sabit nolu firmaya kullandırılan kredilerle ilgili olarak soruşturma 
yapılması istenilmiş, Bankalar Yeminli Murakıplannca 
düzenlenen 09.08.1999 tarih, R-7, R-6, R-6 sayılı raporda 
işlemlerin TCK 230 kapsamına girdiği belirtilmiş, İlgili Devlet 
Bakanınca(Sn. Hüsamettin ÖZKAN) soruşturma izni 
verilmemiştir. 

Aydınlıkevler Şubesi'nden 113 sabit nolu firmaya kullandırılan 
kredilerle ilgili olarak Bankalar Yeminli Murakıplannca 
düzenlenen 01.02.2002 tarih, R-1,R-1,R-1,R-1 sayılı raporda 
ilgililerin TCK 240 uyannea sorumluklanna gidilmesi gerektiği, 
ancak aynı Kanunun 102/4. maddesi uyannea işlemlerin 
zamanaşımına uğradığı belirtilmiştir. 

1997 yılı Halk Bankası Yüksek Denetleme Kurulu raporunda Bankalar Yeminli 
Murakıplannda soruşturulması istenen yukandaki temennilerin yanısıra, 25 ve 26. nolu 
temennilerle ilgili olarak da Banka Teftiş Kurulunca soruşturma yapılması istenilmiştir. Bu 
temennilerle ilgili gelişmeler ise aşağıda belirtildiği gibidir. 
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TEM. 
NO 

25 

26 

DÜZENLENEN 

RAPOR 

26.04.2002 tarih, 
2002/1 sayılı Banka 
T. K.Rp 

21.06.2001 tarih, 
114/12 sayılı Hazine 
Kontr.Rp 

18.10.2001 tarih, 
2001/2 sayılı 
rp.(Banka T.K.) 

AÇIKLAMA 

1997 yılı Halk Bankası YDK raporunun 25. temennisinde Banka 
Teftiş Kurulu tarafından soruşturulması istenilen, 2427, 2428, 
2429 ve 2430 sabit nolu firmalara Merkez Şubeden kullandırılan 
kredilerle ilgili olarak Banka Teftiş Kurulu tarafından düzenlenen 
26.04.2002 tarih, 2002/1 sayılı raporda ve 21.06.2001 tarih, 114/12 
sayılı Hazine Kontrolörleri raporunda; soruşturma konusu 
işlemlerin TCK. 240 kapsamında olduğu belirtilmiştir. 28.06.2001 
tarihinde soruşturma izni verilmiştir. İşi emlerin bir kısmı TCK 102 
uyarınca zamanaşımına uğramış, diğerleri ise 4616 sayılı Yasa 
uyarınca ertelenmiştir. 1997 yılı Halk Bankası YDK raporunun 25. 
temennisinde soruşturulması istenilen kredilendirilme işlemleri 
1999/35 ve 2000/23. temennilerinde de tekrar edilmiş, ancak 
soruşturma 2002 yılında tamamlanabilmiştir.Toplam Banka zararı 
faiz hariç, 27.703.931.329.414.-TL'dır. 

1997 yılı Halk Bankası YDK raporunun 26. temennisinde Banka 
Teftiş Kurulu tarafından soruşturulması istenilen, 228 sabit nolu 
firmaya Salıpazan Şubesi'nden kullandırılan kredilerle ilgili 
olarak Banka Teftiş Kurulu tarafından düzenlenen 18.10.2001 
tarih, 2001/2 sayılı raporda; soruşturma konusu işlemlerin TCK. 
240 kapsamında olduğu, ancak 4616 sayılı Yasa uyarınca erteleme 
kapsamına girdiği belirtilmiştir.Toplam Banka zararı faiz hariç 
5.593.405.749.498.-TL'dır. 

Yukarıdaki tablolardan da görüleceği üzere Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 
1997 yılı raporunda yapılması istenen soruşturmalar 2001 ve 2002 yılında ancak Banka 
Yönetimi ve İlgili Bakanın değişmesinden sonra yapılmıştır. 

Halkbank'ın 1997 yılı hesaplan ise KİT Komisyonunca usulsüz işlemlere rağmen 
"açılmış ve açılacak soruşturmalar saklı kalmak kaydıyla" 11 kabul, 10 red oyu ile ibra 
edilmiş, Hazine Müsteşarlığınca incelenmesi ve soruşturulması istenilen 11 konudan sadece 
101, 1384/1 ve 113 nolu firma ile ilgili işlemlerin Banka Teftiş Kurulunca incelenmesi 
istenilmiş, diğer konular raporda yer almamıştır. Ancak, şartlı ibra olamayacağı gerekçesiyle, 
27.5.2003 tarihinde konu tekrar Meclis gündemine alınmış ve KİT Komisyonu raporu 
doğrultusunda Bankanın hesaplan ibra edilmemiştir. 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun Türkiye Halk Bankası A.Ş. 1998 Yılı 
Raporunun 9,15,16,20,23,25,27,28,29,34,35 ve 39 numaralı temennilerinde yer alan l'i idari 
bünye, 11 adeti firmalara açılan kredilerden oluşan aşağıdaki 12 ayn konuya ait hususlann 
ilgili Bakanlıkça (Hazine Müsteşarlığı) incelenmesi ve soruşturulması istenilmiştir. 1998 yılı 
raporu 06.01.2000 tarih, 34 sayılı yazı ekinde Başbakanbğa iletilmiştir. Söz konusu 
temenniler ve bu temennilerle ilgili gelişmeler aşağıda belirtilmiştir. 
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1. Mevzuata Aykın Olarak Kaynak Aktarma Niteliğinde İlansız ve İhalesiz 
Banka GayrimenkuUerinin Halkbank Personeli Yardımlaşma Vakfı İşletmesine Satılması,(9) 

2. Levent Şubesi'ne ait 72, 72/A Sabit No'lu Firmalar ve Adana Şubesi'ne ait 
961 Sabit No'lu Firma,(15) 

3. Bakırköy Şubesi'ne ait 296, 363 Sabit No'lu Firmalar,(16) 
4. İzmir Şubesi'ne ait 751 Sabit No'lu (20) 
5. İzmir Şubesi'ne ait 1119 Sabit No'lu Firma, (23) 
6. Bursa Şubesi'ne ait 512, 1149, 1199, 1200, 1201, 1205, 1206 Sabit No'lu 

Firmalar,(25) 
7. Çankaya/İzmir Şubesi'ne ait 254, 713,719 Sabit No'lu Firmalar,(27) 
8. Denizli Şubesi'ne ait 824, 1282, 1374, 1419, 1420 Sabit No'lu Firmalar,(28) 
9. Bursa Şubesi'ne ait 1260, 1539 Sabit No'lu Firmalar,(29) 
10. Merkez Şubesi'ne ait 2164 Sabit No'lu Firma,(34) 
11. Mecidiyeköy Şubesi'ne ait 269 Sabit No'lu Firma,(35) 
12. Karaköy Şubesi'ne ait 788 Sabit No'lu Firma,(39) 

TEM.N 
O 

DÜZENLENEN 
RAPOR 

AÇIKLAMA 

T.C. Başbakanlık 
Teftiş Kurulu 
Başkanlığı'mn 
01.11.2001 tarih, 
18/01-08 sayıh 
raporu. 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun Halk Bankası 1998 yılı 
raporunun 9. temennisinde yer alan Banka gayri menkullerinin 
ilansız ve ihalesiz T. Halk Bankası Personeli Vakfı'na satılması 
işlemlerinin soruşturulması talebi ile ilgili olarak düzenlenen T.C. 
Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 01.11.2002 tarih, 18/01-
08 sayılı raporunda işlemin TCK kapsamında değerlendirilmesi 
sonucuna varıldığından savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş, 
ancak 4616 sayılı yasa uyarınca davanın ertelenmesine karar 
verilmiştir.YDK 1998 ve 1999 raporlarında belirtilmesine rağmen, 
Sn. Hüsamettin ÖZKAN döneminde soruşturma yapılmamış, 
soruşturma onayı ilgili Bakanın değişmesinden sonra 22.02.2001 
tarihinde verilmiş, soruşturma 01.11.2001 tarihinde 
tamamlanmıştır. 

15 28.06.2001 
116/14-91/12-
327/14 

(Hazine Kontr.) 
05.11.2001 tarih, 
2001/4 sayıh 
Banka T.K.Rp. 

İstanbul Milletvekili Mustafa DÜZ'ün Ankara Cumhuriyet 
Savcıhğı'na yaptığı müracaat üzerine Halk Bankası Levent 
Şubesi'nden 72, 72/A ve Adana Şubesi'nden 961 sabit nolu 
firmalara usulsüz olarak kullandırılan kredilerle ilgili olarak 
Hazine Kontrolörleri tarafından yapılan ön inceleme sonucunda 
Banka Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticileri hakkında TCK'mn 
230 ve 240. maddeleri uyarınca işlem yapılması 
istenilmiştir.28.06.2001 'de yargılama izni verilmiştir. Ancak, 
Danıştay'ın 29.01.2002 tarih, E.2001/1761 ve K. 2002/140 sayılı 
kararında TCK. 102 uyarınca zamanaşımına uğradığı belirtilmiştir. 
1997 yılı Halk Bankası YDK raporunun 18. temennisinde firmaya 
kullandırılan kredi işlemi eleştirilmiş, 1998 yılı raporunun 15. 
temennisinde soruşturma yapılması istenilmiş ve soruşturma talebi 
1999/7 ve 2000/10 nolu temennilerde yinelenmesine rağmen İlgili 
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16 

20 

23 

25 

01.02.2002 tarih, 
R-1,R-1,R-1 
sayılı Bankalar 
Yem.Mur.Rp. 

01.02.2002 tarih, 
R-1,R-1,R-1 
sayılı Bankalar 
Yem.Mur.Rp. 

09.11.2001 tarih, 
2001/8 sayılı 
Banka Teftiş 
Kurulu Raporu 

29.03.2002 tarih, 
R-5, R-4, R-5 
sayılı Bankalar 
Yeminli Mur. 
Raporu 

29.03.2002 tarih, 
R-6, R-5, R-6 
sayılı rapor 

Bakan Sn. Hüsamettin ÖZKAN döneminde (Sn. Mustafa DÜZ'ün 
şikayeti üzerine başlatılan soruşturma Haziran 2001 tarihinde 
tamamlanmıştır.) Toplam Banka zararı 25.000.000.- $'dır. 

1998 yılı Halk Bankası YDK raporunun 16. temennisinde 
soruşturulması istenilen, 296 ve 363 sabit nolu firmalara Bakırköy 
Şubesi'nden kullandırılan kredilerle ilgili olarak Bankalar Yeminli 
Murakıpları tarafından düzenlenen 01.02.2002 tarih, R-l, R-l,R-l 
sayılı raporda soruşturma konusu işlemlerin TCK. 240 kapsamında 
olduğu, ancak aynı Kanun'un 102/4. maddesi uyarınca 
zamanaşımına uğradığı belirtilmiştir. 1998 vılı Halk Bankası YDK 
raporunun 16. temennisinde soruşturulması istenilen 
kredilendirilme işlemleri 1999/7 ve 2000/10. temennilerinde de 
tekrar edilmiş, ancak soruşturma 2002 yılında tamamlanabilmiştir. 

1998 yılı Halk Bankası YDK raporunun 20. temennisinde 
soruşturulması istenilen 751 sabit nolu firmalara İzmir 
Şubesi'nden kullandırılan kredilerle ilgili olarak Bankalar Yeminli 
Murakıpları tarafından düzenlenen 01.02.2002 tarih, R-l, R-l,R-l 
sayılı raporda yasal takibata geçecek boyutta bir suç unsuruna 
rastlanılmadığı belirtilmiştir. 

1997 yılı Halk Bankası YDK raporunun 38. temennisinde yakinen 
izlenmesi, 1998 yılı raporunun 23. temennisinde ise soruşturma 
yapılması istenilen 1119 sabit nolu firmaya İzmir Şubesi'nden 
kullandırılan kredilerle ilgili olarak Banka Teftiş Kurulu tarafından 
düzenlenen 09.11.2001 tarih, 2001/8 sayılı raporda; soruşturma 
konusu işlemlerin TCK. kapsamında olduğu, ancak, işlemlerin 
4616 sayılı Yasa kapsamına girdiği, ayrıca Genel Müdür ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında soruşturma yapılmasının ilgili 
Bakanın iznine tabi olduğu belirtilmiştir. Bankalar Yeminli 
Murakıplannca düzenlenen 29.03.2002 tarih, R-5,R-4,R-5 sayılı 
rapor TCK 240 uyarınca işlem yapılması için savcılığa intikal 
ettirilmiş, ancak 4616 savılı vasa uyarınca ertelenmiştir. 1998.1999. 
2000 ve 2001 yılı Halk Bankası YDK raporunda belirtilmesine 
rağmen soruşturma 2001 yılı Kasım ayında yapılmıştır. Toplam 
Banka zararı faiz hariç 1.474.000.000.000.-TL'dır. 

1998 yılı Halk Bankası YDK raporunun 25. temennisinde 
soruşturulması istenilen 1199, 1205, 1206, 1200, 1149. 512 ve 
1201 sabit nolu firmalara Bursa Şubesi'nden kullandırılan 
kredilerle ilgili olarak Bankalar Yeminli Murakıplannca 
düzenlenen 29.03.2002 tarih, R-6,R-5,R-6 sayılı raporda; 
soruşturma konusu işlemlerin TCK. 240 kapsamında olduğu 
belirtilmiş ve dosva savcılığa intikal ettirilmiştir.İşlemler 4616 
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27 

28 

29 

09.11.2001 tarih, 
2001/7 sayılı 
Banka Tef.K.Rp. 

07.03.2002 tarih, 
R-3, R-2, R-3 
sayılı Bankalar 
Yem. Mur. Rp. 

26.10.2001 tarih, 
2001/3 sayılı 
Banka Tef.Kur. 
Rp. 
01.02.2002 tarih, 
R-1,R-1,R-1 sayılı 
Bankalar 
Yem.Mur.Rp. 

25.08.2001 tarih, 
2001/4 sayılı 
Banka Teftiş 
Kurulu Raporu 

01.02.2002 tarih, 
R-1,R-1,R-1 sayılı 
Bankalar Yeminli 
Mur. Raporu 

sayılı Yasa kapsamına girdiğinden ertelenmiştir.Yüksek Denetleme 
Kurulunun 1999, 2000 ve 2001 yılı raporlarının 7, 10 ve 8. 
temennilerinde belirtilmesine rağmen soruşturma 2002 yılında 
yapılmıştır. 1997 ve 1998 yıllarında kullandırılan yeni kredilerle 
toplam Banka zararı faiz hariç 42.557.535 USD'ye ulaşmıştır. 

1998 yılı Halk Bankası YDK raporunun 27. temennisinde 
soruşturulması istenilen 713 sabit nolu firmaya Çankaya/İZMİR 
Şubesi'nden kullandırılan kredilerle ilgili olarak Banka Teftiş 
Kurulu tarafından düzenlenen 09.11.2001 tarih,2001/7 sayılı 
raporda ve Bankalar Yeminli Murakıplannca düzenlenen 7.03.2002 
tarih, R-3,R-2,R-3 sayılı raporda; soruşturma konusu işlemlerin 
TCK. 240 kapsamında olduğu belirtilmiştir. İşlemler 4616 sayılı 
Yasa kapsamına girdiğinden ertelenmiştir. Toplam Banka zararı 
faiz hariç 224.451.517.931 .-TL'dır. 

1998 yılı Halk Bankası YDK raporunun 28. temennisinde 
soruşturulması istenilen 824, 1282, 1374, 1419 ve 1420 sabit nolu 
firmalara Denizli Şubesi'nden kullandırılan kredilerle ilgili 
olarak Bankalar Yeminli Murakıpları tarafından düzenlenen 
01.02.2002 tarih, R-l, R-l,R-l sayılı raporda yasal takibata 
geçecek boyutta bir suç unsuruna rastlanılmadığı, Banka Teftiş 
Kurulunca düzenlenen 2001/3 sayılı raporda ise suç unsuru 
oluşturabilecek işlemlerin 23.04.1999 tarihinden önce gerçekleştiği 
belirtilmiştir. 

1998 yılı Halk Bankası YDK raporunun 29. temennisinde 
soruşturma yapılması istenilen 1539 ve 1260 sabit nolu firmalara 
Bursa Şubesi'nden kullandırılan kredilerle ilgili olarak Banka 
Teftiş Kurulu tarafından düzenlenen 25.08.2001 tarih, 2001/4 sayılı 
raporda; soruşturma konusu işlemlerin TCK. kapsamında olduğu, 
ancak, işlemlerin 4616 sayılı Yasa kapsamına girdiği, ayrıca Genel 
Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında soruşturma 
yapılmasının ilgili Bakanın iznine tabi olduğu belirtilmiştir. 
Bankalar Yeminli Murakıplannca düzenlenen 01.02.2002 tarih, R-
1,R-l,R-l sayılı raporda söz konusu firmalara kullandırılan 
kredilerin TCK 240. kapsamında olduğu, ancak aynı Kanun'un 
102. maddesi uyarınca dava açılmasının zamanaşımına uğradığı 
belirtilmiş, bu nedenle savcılığa intikal ettirilmemiştir. 1998,1999, 
2000 ve 2001 yılı Halk Bankası YDK raporunda belirtilmesine 
rağmen soruşturma 2001 yılı Ağustos ayında yapılmış ve işlemler 
TCK açısından zamanaşımına uğramıştır. Toplam Banka zararı faiz 
hariç 2.542.000.000.000.-TL'dır. 
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34 

35 

39 

21.11.2001 tarih, 
2001/3 sayılı 
Banka Teftiş 
Kurulu Raporu 

14.03.2002 tarih, 
R-4,R-3,R-4 sayılı 
Bankalar Yeminli 
Mur. Raporu 

02.11.2001 tarih, 
2001/4 sayılı rapor 
(Banka Tef. K.) 

01.02.2002 tarih, 
R-1,R-1,R-1 sayılı 
Bankalar 
Yem.Mur. Raporu 

01.02.2002 tarih, 
R-1,R-1,R-1 sayılı 
Bankalar 
Yem.Mur. Raporu 

1998 yılı raporunun 34. temennisinde belirtilen ve soruşturma 
yapılması istenilen 2164 sabit nolu firmaya Merkez Şube'den 
kullandırılan kredilerle ilgili olarak Banka Teftiş Kurulu tarafından 
düzenlenen 21.11.2001 tarih, 2001/3 sayılı raporda; soruşturma 
konusu işlemlerin TCK. kapsamında olduğu, ancak, işlemlerin 
4616 sayılı Yasa kapsamına girdiği, ayrıca Genel Müdür ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında soruşturma yapılmasının ilgili 
Bakanın iznine tabi olduğu belirtilmiştir. Bankalar Yeminli 
Murakıplannca düzenlenen 14.03.2002 tarih, R-4,R-3,R-4 sayılı 
Rapor TCK 240 uyarınca işlem yapılması için savcılığa intikal 
ettirilmiş, ancak 4616 sayılı yasa uyarınca ertelenmiştir. 1998 ve 
1999 yılı Halk Bankası YDK raporunda belirtilmesine rağmen 
soruşturma 2001 yılı Kasım ayında yapılmıştır. 19.07.2001 
itibariyle toplam Banka zararı 1.696.209.887.624.-TL'dır. 

1998 yılı raporunun 35. temennisinde belirtilen ve soruşturma 
yapılması istenilen 269 sabit nolu firmaya Mecidiyeköy 
Şubesi'nden kullandırılan kredilerle ilgili olarak Banka Teftiş 
Kurulu tarafından düzenlenen 02.11.2001 tarih, 2001/4 sayılı 
raporda; soruşturma konusu işlemlerin TCK. kapsamında olduğu, 
ancak, işlemlerin 4616 sayılı Yasa kapsamına girdiği, ayrıca Genel 
Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında soruşturma 
yapılmasının ilgili Bakanın iznine tabi olduğu belirtilmiştir. 
Bankalar Yeminli Murakıplannca düzenlenen 01.02.2002 tarihli 
raporda ise suç unsuru görülmemiştir. 1998, 1999 ve 2000 yılı 
Halk Bankası YDK raporunda belirtilmesine rağmen soruşturma 
2001 yılında yapılmıştır. 1998 yılı raporunun 35. temennisinde 
kredi işlemleri soruşturulması istenilen firmanın kardeş 
kuruluşlarına 1998 yılında Bankanın Merter Şubesi'nden kredi 
kullandınlmıştır.26.07.2001 itibariyle Banka zararı 
931.110.674.868.-TL anapara ve 3.207.158.991.21 l.-faiz olmak 
üzere 4.138.269.666.079.-TL'dır. 

1998 yılı Halk Bankası YDK raporunun 39. temennisinde 
soruşturulması istenilen 788 sabit nolu firmaya Karaköy 
Şubesi'nden kullandırılan kredilerle ilgili olarak Bankalar Yeminli 
Murakıplan tarafından düzenlenen 01.02.2002 tarih, R-l, R-1,R-1 
sayılı raporda Türk Ceza Kanunu açısından suç unsuru 
oluşturabilecek bir husus olmadığı belirtilmiştir. 

Yukanda belirtilen konulann dışında 1998 yılı Halk Bankası YDK raporunun 21. 
temennisinde belirtilen Levent Şubesi'nden 46 sabit nolu firmaya kullandınlan kredilerle 
ilgili olarak da soruşturma yapılmış, Bankalar Yeminli Murakıplan tarafından düzenlenen 
21.02.2000 tarih, R-9,R-8,R-8 sayılı rapor üzerine Bankalar Yeminli Murakıplannca 
düzenlenen 21.02.2000 tarih, R-9, R-8,R-8 sayılı rapor 12.04.2000 tarih, 1055 sayılı yazı ile 
izin için Devlet Bakanlığı'na (Sn. Hüsamettin ÖZKAN) gönderilmiş, 15.11.2000 tarih, 
11/2000-7 sayılı Başbakanlık Teftiş Kurulunda belirtilen görüş nedeniyle 02.03.2001 tarihine 
kadar izin verilmemiştir. İlgili Devlet Bakanlığı'nca (Sn. Recep ÖN AL) 02.03.2001 tarihinde 
soruşturma izni verilmiştir. Aynı konuda Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nca 
düzenlenen 17.09.2001 tarih, 2001/4-13 sayılı rapor da savcılığa intikal ettirilmiştir. Konu ile 
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ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunca düzenlenen 2001/4 sayılı 
raporun 65. sayfasında Başbakanlık Teftiş Kurulunca 46 sabit nolu firmaya 
kullandırılan kredi nedeniyle düzenlenen rapor için; "...raporda; firmaya kullandırılan 
kredilerden dolayı Banka yöneticileri hakkında soruşturma açılması isabetli 
görülmediği gibi neredeyse ilgili firma tamamen aklanarak ..." değerlendirilmesinde 
bulunulmuştur. 

Halk Bankası'ndaki usulsüz kredilerle ilgili basında hemen hemen her gün çok ciddi 
iddiaların yer aldığı haberler yayınlanırken yukarıda da belirtildiği üzere Bankalar Yeminli 
Murakıplannca düzenlenen ve adli mercilere intikal ettirilen raporlara izin verilmemiş, 
Bankanın 1997 ve 1998 yılı Yüksek Denetleme Kurulu Raporlarındaki temennilerde 
belirtilen konularla ilgili soruşturmalar ancak Banka Yönetimi ve ilgili Bakanın 
değişmesinden sonra tamamlanabilmiştir. Haklarında usulsüzlük iddiası olan yöneticiler 
görevlerinde tutulmaya devam edilmiş, hatta bazıları terfi ettirilmiştir. Bunun yanısıra 
soruşturma açılması istenilen bazı firmalara büyük montanlı yeni krediler verilmek suretiyle 
Banka zararı artırılmıştır. Ekonomist Dergisi'nin 25 Şubat -3 Mart 2001 tarihli sayısında 
yayınlanan "Sezer'i Kızdıran Raporları Ele Geçirdik" başlıklı yazı içeriğindeki kredi 
verilen firmalar listesi ve ekli gazete kupürleri incelendiğinde; Halk Bankası'ndan kredi 
verilenler arasında ünlü siyasilerden iş adamlarına, iş adamlarından büyük medya gruplarına 
kadar Ülkemizin etkili isimlerine kredi kullandırıldığı görülmektedir. (EK : 15) 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nca Komisyonumuza gönderilen 
23.05.2003 tarih, 732 sayılı yazıda; 

"...YDK tarafından 1996,1997,1998 yıllarında talep edilen toplam 37 temenni ile 
ilgili soruşturmalar 2002 yılının Kasım ayı itibariyle tamamlanarak, sonuçları Kurul'a 
intikal etmiştir. Bu soruşturmaların 25'inde banka yönetiminde bulunan Genel Müdür 
ve yönetim kurulu üyelerinin işlem ve eylemlerinin TCK'nın 230 ve 240 mcı 
maddelerinde belirtilen fiillere uygun olduğu vurgulanmıştır. ... 37 soruşturma 
temennisinin 2'si hariç diğerleri 4616 sayılı Yasa ile TCK'nın zamanaşımını düzenleyen 
102 nci maddesi kapsamına girdiği belirtilmiştir. 2 soruşturma konusundaki 
yargılamanın devam ettiği bilinmektedir. Bu dönemde Haziran 1995 ayında Bankaya 
Genel Müdür olarak atanan kişi 2001 yılı Nisan ayına kadar, yönetim kurulu üyeleri de 
bir iki değişiklik hariç kredilendirme işlemlerinin eleştirildiği tüm dönemlerde (1996-
2001) görevde kalmışlar ve banka yönetimi 4603 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra 2001 yılı Nisan başmda tümüyle değişmiştir." 

Hususlarma yer verilmiştir. 

Görüleceği üzere geciktirilerek gereği zamanında yerine getirilmeyen 37 temenniden 
25'inde TCK açısından suç işlendiği sonucuna varılmış, ancak 4616 sayılı Yasa ve 
zamanaşımı nedeniyle sorumlular hakkında müeyyide uygulanamamıştır. 

Haklarında TCK uyannca işlem yapılması gereken Banka yöneticilerinin ısrarla 
görevde tutulması ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunca 
düzenlenen 2001/4 saydı raporun 63. sayfasında; 

"...Raporlarda bu tür ifadelere rastlanırken sorumlular arasında genellikle aynı 
isimlerin yer aldığı görülmektedir. Yıllardan beri yazılan raporlardaki ağır suçlamalara 
rağmen sorumlular hakkında herhangi bir işlem yapılmamış, adı geçen şahıslar Bankanın 
yeniden yapılandırılması aşamasına kadar görevlerine devam etmişlerdir. 
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Haklarında bu kadar iddia bulunan Banka Yöneticilerinin uzun süre ısrarla 
görevde tutulması ile tahsil edilemeyen kredi tutarları ve korunup kollanan kredi 
borçluları arasında doğrusal bir ilişki bulunduğu sonucuna ulaşılmaktadır..." 

Bazı Halk Bankası yöneticileri ile kredi kullanan firmalar arasında raporumuzun 
yukarıdaki bölümlerinde izah edildiği üzere çok özel ilişkilere de rastlamak mümkündür. 
Örneğin; Kamu Bankalarından almış olduğu teminat mektubu ile yurtdışından nakit kredi 
sağlamaya çalışan firmalara komisyon karşılığında aracılık eden Raif ZİHNALİ'nin sahip 
olduğu Tancot ve Maddox şirketlerinin İstanbul temsilcisi olan Hüsnü Barbaros 
OLCAY Halk Bankası'na Yönetim Kurulu üyesi ve kredilerden sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı olarak atanmış, burada birçok usulsüz kredi işleminin yanısıra eski patronu Raif 
ZİHNALİ'nin aracılık ettiği kredi işlemlerine de imza atmış(Örneğin, aynı gruba ait 52, 71, 
94 ve 95 nolu firmalarla, 116 sabit nolu firma), daha sonra ise usulsüz kredi işlemine imza 
attığı ve eski patronu Raif ZİHNALİ'nin de Yönetim Kurulu üyesi olduğu 52, 71, 94 ve 95 
nolu firmaların sahibine ait bir bankada Yönetim Kurulu üyesi olarak göreve 
başlamıştır. 

Raporlara soruşturma izni verilmezken, Halk Bankası 'nın bağlı olduğu Devlet 
Bakanlığı'nca Hazine'den sorumlu Devlet Bakanı'na yazılan yazılarda bu raporları hazırlayan 
denetim elemanlarının objektif ve tarafsız olmadığı yönünde suçlamalar getirilmiştir. (EK : 
16,17,18) 

Raporlarm objektifliği ile ilgili olarak, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme 
Kurulunca düzenlenen 2001/4 saydı raporda; 

"...Bankalar Yeminli Murakıplannca düzenlenen 09.08.1999 tarih, ve R-7,R-6,R-6 
sayılı Rapor ile ilgili olarak Başbakanlık Müfettişlerinin düzenlediği Raporda, Banka 
personeli hakkında yapılacak bir işlem bulunmadığının düşünüldüğü ifade edilmektedir. Buna 
gerekçe olarak da Murakıp Raporundaki somut ifadelerin aksine Firmanın istihdam ettiği kişi 
sayısı, Firmanın sektördeki yeri, Yatırım teşvik belgesi almış bulunduğu gibi tamamen genel 
ve sübjektif değerlendirmelere yer verilmiştir....(s.72)" 

"...Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanlığınca Türkiye Halk Bankası A.Ş. ile 
ilgili değerlendirmelerin objektifliği ve tarafsızlığından kuşku duyulduğu belirtilerek her 
defasında konunun Başbakanlık Teftiş Kuruluna aktarılmak suretiyle söz konusu raporların 
yargıya intikalinin engellendiği, bu anlamda yasa ile verilmiş olan takdir yetkisinin Banka 
zararına yol açacak biçimde kullanıldığı değerlendirilmektedir. ...(s.73)" 

"... Bankalar Yeminli Murakıpları tarafından düzenlenen raporlar zamanında işleme 
konulmamakta ve çeşitli gerekçelerle Başbakanlık Teftiş Kuruluna gönderilerek zaman 
kaybedilmektedir. Sorumluların yargı önüne çıkmasını uzun süre engelleyen ve Banka 
zarannın büyümesine neden olan bu uygulamadan vazgeçilerek, raporların belirli bir süre 
içinde işleme konulmasını zorunlu hale getirecek düzenlemeler yapılmalıdır...(s.88)" 

Şeklinde değerlendirmelere yer verilmiştir. 

Öte yandan; Yüksek Denetleme Kurulu'nca 72 sayılı KHK'nin verdiği yetki 
uyannca önceki yıllarda olduğu gibi soruşturulmak üzere Hazine Müsteşarlığı'na (Bankalar 
Yeminli Murakıplar Kurulu) intikal ettirilen Halk Bankası'nın 1996, 1997 ve 1998 
yıllarına ait raporlarında belirtilen temennilerle ilgili soruşturmaların 
tamamlanmaması üzerine 1999 yılı raporunun 5, 6 ve 7 nci temennisinde bu hususa yer 
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verilmiş ve aynı raporun 149 uncu sayfasının üçüncü paragrafında aynen; "TCK 
açısından genel zamanaşımı 1-5 yıl olup; YDK'mn 1996 yılı Raporunda yer alan 
temennilerle ilgili olarak zamanaşımı dolmak üzeredir. İlgili Bakan'm zamanında 
takibat yapabilmesi ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebini imzalamaması 
nedeniyle dosyaların zamanaşımına uğraması ihtimali ile birlikte ilgili ve yetkililerin 
sorumlulukları da gündeme gelecektir." denilmek suretiyle gecikmelerin önemi 
vurgulanmıştır. 

Raporun 149 uncu sayfasmda belirtilen bu uyarıya rağmen gerekli tedbirler 
alınmamış, Halk Bankası 2001 yılı YDK Raporunun 8 inci temennisinde bazı konuların 
zamanaşımına uğradığı vurgulanmıştır. 

Yüksek Denetleme Kurulunca hazırlanan raporlarda temennilerle ilgili 
soruşturmaların bir an önce tamamlanması istenirken, Devlet Eski Bakanı Sn. Recep 
ÖNAL tarafından Başbakanlık Makamından alınan 27.03.2000 tarih, 2000/650 sayılı 
onayla T. Halk Bankası'nın 1997 ve 1998, T. Emlak Bankası'nın 1998 ve T.C. Ziraat 
Bankası'nın 1998 yılı temennileri tekrar gözden geçirilmek üzere iade edilmiştir. 
Başbakanlık Makamından 27.03.2000 tarihinde onay alınmasına rağmen, temenniler 
04.08.2000 tarihinde iade edilmiştir. (EK : 19, 20) 

1998 ve daha öncesinde düzenlenen raporlarda, birçok konuda "...işlemlerinin ilgili 
mercilerce (Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulu) soruşturulması..." şeklinde temennide 
bulunularak soruşturma istenilirken söz konusu onaydan sonra hazırlanan 1999 yılı YDK 
Halk Bankası raporlannda, rapor içeriğinde önceki yıllardan daha ciddi konular bulunmasına 
rağmen hiçbir temennide soruşturma yapılması yönünde görüş belirtilmemiş, sadece banka 
alacağının tahsili gibi genel ifadelere yer verilmiştir. 

Örneğin; 1999 yılı YDK raporunun 12. temennisinde; "...Karaköy Şubesi'nin demir-
çelik imalatı, dış ticareti ve taşımacılık yapan aynı gruba bağlı 849, 850, 854 sabit nolu 
Firmalann riskindeki aşın artışa ve istihbarat raporlannda net işletme sermayesinin negatif 
çıkmasına, finansman oranının % 4247 gibi aşırı yüksek olmasına, bir banka tarafmdan 
firmadan alacakları için takibe geçildiğinin bilinmesine ve vadesi gelen banka alacağının 
ödenmemesine rağmen Banka Yönetim Kurulunun iki kararı ile toplam 15 milyon $ 
ithalat kredisi tahsis edilmesi ve Eylül - 2000 ayında Demir-çelik fabrikasının faaliyetini 
durdurması ile Eylül 2000 sonu itibariyle gruptan olan toplam 28,2 Trilyon lira tutanndaki 
banka alacağının tahsili için gereken çabanın gösterilmesi temenni olunur." ifadesine yer 
verilmiş, takipte borcu bulunan, vadesi gelen banka alacağını ödemeyen ve finansman rasyosu 
4247 olan firmaya 15 milyon $ yeni kredi verilmesi hususunda soruşturma talebinde 
bulunulmamıştır. Bu örnekleri artırmak mümkündür. 

Yüksek Denetleme Kurulunun bu tavır değişikliğinde Hazineden sorumlu Devlet 
Eski Bakanı Recep ÖNAL'ın Başbakanlık Makamından aldığı 27.03.2000 tarih, 2000/65 
sayılı onayla temennileri tekrar gözden geçirmek üzere iade etmesinin etkisi olduğu 
düşünülmektedir. 

Öte yandan, 1999 yılı Halk Bankası YDK raporunda soruşturma yapılması 
belirtilmemekle birlikte, doğrudan savcılıklara intikal ettirilen Cumhurbaşkanlığı Devlet 
Denetleme Kurulunun 17.09.2001 tarih, 2001 sayılı raporu üzerine Kasım/2001 tarihinde 
yapılan ön inceleme sonucunda 15, 19, 26 ve 27. temennilerinde belirtilen konularla ilgili 
olarak dava açılması izni verilmiştir. 
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Halk Bankası'nın 1999 yılı YDK raporlarında belirtilen ve 4616 sayılı "23 Nisan 1999 
Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların 
Ertelenmesine Dair Kanun"un, kapsamına girmeyen usulsüz kredi işlemleri aşağıda 
belirtilmiştir. 

1 .Yenişehir Şubesi 516 Sabit Nolu Firma ( YDK 1999. s. 151-154 ): 

1996 yılı YDK raporunda bu firmaya açılan krediler usulsüz olarak görülmüş ve 
soruşturma açılması istenmiştir.Daha sonra 1997, 1998 ve 1999 yılı raporunda da eleştirilen 
ve soruşturma açılması istenen firma ile ilgili olarak nedendir bilinmez soruşturma açılmadığı 
gibi, mevcut borçlarını ödemeyen istihbarat raporları olumsuz olan firmaya sürekli yeni 
krediler açılmış, diğer bankalardan kredi alması için teminat mektubu verilmiştir.Halk 
Bankası'ndan verilen teminat mektubu ile yurtdışından veya Bankanın iştiraki olan 
bankalardan sağlanan kredilerle vadesi geçmiş veya vadesi gelen alacaklar tahsil edilmiştir. 
Daha sonra verilen kredilerin dikkat çekmesi üzerine hisse senetlerinin halka arzı yoluyla 
kaynak temini yoluna gidilmiş ve bu işleme Halk Bankası tarafından öncülük edilmiştir. 1999 
yılı YDK raporundaki şu cümleler ilgi çekicidir: 

"...Kısacası banka Yönetim Kurulu hiçbir firmaya göstermediği toleransı ve kolaylığı 
firmaya göstererek adeta Firmanın Yönetim Kurulu gibi davranmıştır... " 

Firmanın 30.06.2001 tarihi itibariyle riski 47 Trilyondur. 

2. İzmir Şubesi 1444 Sabit Nolu Firma (YDK 1999 . s. 149-150) ; 

1996 yılı YDK raporunda eleştirilmesine rağmen firmaya olumsuz istihbarat raporları 
ile 22.05.1997'de yeni krediler verilmiştir. Ziraat Bankası'ndan da olumsuz istihbarat 
raporlanna rağmen firmaya ve kardeş kuruluşu V... A.Ş.'ye 23.04.1999'dan sonra da yeni 
kredi verilmiştir. 

3.1580 Sabit Nolu Firma (YDK sayfa 165 -166): 

1580 nolu firmanın dahil olduğu gruba açılan kredilerdeki usulsüzlükler nedeniyle 
1998 yılı YDK raporunda soruşturma açılması istenmiş, ancak soruşturma açılmamıştır. Bu 
grubun 1533 ve 1374 nolu firmalanna toplam 4,5 milyon $ döviz kredisi ve 4,5 milyon DEM 
1000 KOBİ 1000 İhracatçı kredisi açılmış, bunlar tahsil edilememiştir. Bunun yanısıra firma 
Yapı kredi Bankası'na olan borçlannı da ödememiştir. 

Bütün bu olumsuzluklara rağmen 1580 nolu firmasına 7.3.2000 tarihinde 2 milyon 
Dolar kredi açılmış, bu kredi ile Yapı Kredi Bankası'na olan borç kapatılmıştır. Bu kredide 
batmıştır. 

4 .Mecidiveköv Şubesi 490. 192. 265. 229 Sabit Nolu Firmalar(YDK sayfa 171 -
!Z2Li 

Aynı gruba ait 490 nolu, 192 nolu, 265 nolu. ve 229 nolu firmalara olumsuz istihbarat 
raporlanna ve uyanlara rağmen toplam 40,1 Trilyon TL kredi kuUandınlmış ve bu krediler 
batmıştır. YDK raporunda şöyle denmektedir: 

"Medya alanında faaliyet gösteren Mecidiyeköy Şubesi'nin aynı gruba dahil 490, 192, 
265, 229 Sabit nolu firmalannın istihbarat raporlannın olumsuz olmasına, firmalann aşın 
borçlanmalan ve bankadan kullandığı gayrinakdi kredilerin vadesinde banka kaynaklanndan 
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ödenmesine rağmen gruba giderek artan oranda kredi tahsis edilerek kredilendirilmesi sonucu 
grubun 30.9.2000 tarihi itibariyle riski 40,1 Trilyon Liraya ulaştığı, grubun bankasının 
yönetim ve denetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmesi ve grup fîrmalannın 
el değiştirmesi olgusu gözönüne alınarak banka alacağının tahsil edilebilmesi için grubun yeni 
sahipleri ile en kısa sürede görüşülerek tasfiyesine çalışılması temenni olunur." 

Mevcut gayrinakdi kredileri banka kaynağından ödenmek zorunda kalınan, aşırı 
borçlu firmalara Halk Bankası tarafmdan, 192 nolu firmaya Şubat 2000 ve Mayıs 2000 
tarihlerinde 11 milyon EURO ve 10 Milyon dolar, 229 nolu firmaya 25.11.1999 tarihinde 
2 milyon ve 3.395.000 $, 265 nolu firmaya 1999 yılı Temmuz aymda 5 milyon dolar, 490 
nolu firmaya 9.9.1999 tarihinde 15 milyon dolar ve 4.2.2000 tarihinde 10 milyon dolar 
kredi açılmıştır. Bu krediler ödenmemiştir. 

5 . Karaköv Şubesi 849. 850 ve 854 Sabit Nolu Firmalar fYDK Sayfa 174 -175) : 

Karaköy Şubesi'nden aynı gruba ait 849 nolu, 850 nolu ve 854 sabit nolu firmalara 
diğer bankalar tarafından icra takibine başlanılmasına ve bu husus bankaca bilinmesine 
rağmen 23.12.1999 tarihinde 15 milyon dolar daha kredi verilmiş ve bu krediler batmıştır. 
YDK raporunda şöyle denilmektedir : 

" Karaköy Şubesi'nin demir-çelik imalatı, dış ticareti ve taşımacılık yapan aynı gruba 
bağlı 849, 850854 sabit nolu Firrhalann riskindeki aşın artışa ve istihbarat raporlannda net 
işletme sermayesinin negatif çıkmasına, finansman oranının % 4247 gibi aşın yüksek 
olmasına, bir banka tarafından firmadan alacaklan için takibe geçildiğinin bilinmesine ve 
vadesi gelen banka alacağının ödenmemesine rağmen Banka Yönetim Kurulunun iki karan ile 
toplam 15 milyon $ ithalat kredisi tahsis edilmesi ve Eylül - 2000 ayında Demir-çelik 
fabrikasının faaliyetini durdurması ile Eylül 2000 sonu itibariyle gruptan olan toplam 28,2 
Trilyon lira tutanndaki banka alacağının tahsili için gereken çabanın gösterilmesi temenni 
olunur." 

6. Karaköv ve Avcılar Şubesi 694 ve 136 Sabit Nolu Firmalar (YDK Sayfa 176 -
177): 

Karaköy Şubelerinden verilen usulsüz kredi örneklerinden biri de aynı gruba dahil 694 
nolu ve 136 nolu firmalara verilen kredilerdir. 

Aşın borçlu olan ve istihbarat raporlan olumsuz olan bu firmalara verilen ve vadesi 
30.6.1999 tarihinde dolan krediler ödenmemiş ve vadeleri uzatılmış, buna rağmen 
ödenmeyince takibe geçmek yerine krediler yenilenmiştir. 

7 . Levent Şubesi 96 ve 390 Sabit Nolu Firmalar (YDK Sayfa 177) : 

96 sabit nolu Firmaya açılan 5 milyon dolar kredinin bir kısmı gecikmeli olarak tahsil 
edilebilmiş, bir kısmının ise vadesi uzatılmıştır. Firmanın istihbaratında mali yapısının bozuk 
olduğu tespit edildiği halde 18.11.1999 tarihinde tekrar kredi kullandınlmıştır. 

Aynı gruba ait 390 nolu firma için verilen DNTM 24.8.1999 tarihinde nakde 
dönüşmüş ve Halk Bankası tarafından karşı bankaya ödenmek zorunda kalınmıştır. Buna 
rağmen 25.11.1999 tarihinde tekrar 5 milyon dolarlık DNTM verilmiştir. Her iki firmaya 
verilen kredilerin toplamı 25 milyon Dolardır ve takibe intikal etmiştir. 

8 . Levent Şubesi - 91 Sabit Nolu Firma (YDK sayfa 178) : 
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Bu firmaya olumsuz istihbarat raporlarına rağmen Levent Şubesi'nce 5.790.000$ 
kredi kullandırılmış ve kredi batmıştır. 

Firmanın ek kredi talebi Genel Müdürlükçe öz kaynağının yetersiz olması, finansman 
oranının yüksek olması ve mali yapısına göre yeterince kredilendirilmiş olması nedenlerinden 
dolayı reddedilmiş, ancak 1 ay sonra 9.9.1999 tarihinde firmanın durumunda herhangi bir 
değişiklik olmadığı halde 1.790.000 $ ek kredi verilmiş ve kredilerin tamamı batmıştır. 

9. Taksim Şubesi - 305 Sabit Nolu Firma fYDK Sayfa 179-180): 

1998 yılının çeşitli tarihlerinde 1 yıl vadeli olarak verilen 8 milyon $ tutarındaki kredi 
vadesinde ödenmemiş, buna rağmen firmaya 15.7.1999 tarihinde 2 milyon dolar kredi 
verilmiştir. 

22.12.1999 tarihinde vadesi dolan 7 milyon dolar tutarındaki DNTM 3.12.1999 
tarihinde başka bankadan alınacak kredinin garantisine dönüştürülmüş, buradan sağlanan 
kredi ile 22.12.1999 tarihinde vadesi dolan kredi kapatılmıştır. Yani Halk Bankası'mn 
kefaletiyle önce İslamic Bank'tan 7 milyon dolar kredi alınmış, firmanın bunu ödeyemeyeceği 
anlaşılınca Mektup yönetim kurulu kararıyla Demirhalkbank-Roterdam'dan sağlanan kredinin 
garantisine dönüştürülmüş, buradan sağlanan kredi ile önceki borç kapatılmıştır. Bu şekilde 
banka alacağının vadesi hileli şekilde uzatılmıştır. 

Kredilerin tamamı batmış olup, tahsili mümkün değildir. 

10. Sisli Şubesi - 274 Sabit Nolu Firma fYDK sayfa 185-186) : 

İstihbarat raporunda firmanın TCMB risk bildirim cetvellerinde idari, kanuni ve özel 
takipte borcu gözükmesine, şirket ortak ve yöneticileri ile kardeş kuruluşlarının çok sayıda 
karşılıksız çıkmış çekleri ve protestolu senetleri olmasına ve rasyolannm olumsuz 
bulunmasına rağmen firma 1999 yılında kredilendirilmeye devam edilmiş ve toplam 6.012 
milyar TL batmıştır. 

11. Bakırköy Şubesi 497 Sabit Nolu Firma (YDK187 - 188) 

İstihbarat raporlarındaki olumsuzluklara ve firmanın daha önceki kredilerini 
ödememesine rağmen 1999 ve 2000 yılında Yönetim Kurulunun aldığı 14 kararla firmaya 9,5 
Trilyon kredi verilmiştir. Krediler ödenmemektedir. Örneğin 30.6.2000 tarihi itibariyle net 
işletme sermayesi negatif 9.022.460.149.000.-TL, likidite oranları son derece olumsuz ve net 
satış hasılatı kısa vadeli kredilerinden daha az olan firmaya 6.9.2000 tarihinde 2,5 milyon 
DEM, 5.10.2000 tarihinde de 2,5 milyon DEM kredi verilmiştir. 

12. Pasaport Şubesi 230 Sabit Nolu Firma (YDK 192-193) : 

Olumsuz istihbarat raporlarına, devre faizlerinin zamanında ödenmemesine, öz 
kaynağının zararlar nedeniyle eksiye dönüşmesine rağmen firmaya 3.12.1999 tarihinde 1 
milyon dolar, 15.6.2000 tarihinde 1.750.000 dolar daha kredi verilmiştir. Kredi 
ödenmemektedir. 

13 . Antalya Şubesi 1044. 2112 ve 2113 Sabit Nolu Firmalar (YDK 199-201) : 

Aynı gruba ait bu firmalara Ziraat Bankası'nca icra takibine başlanılmasına, Halk 
Bankası'na olan mevcut borçlarını ödememesine ve olumsuz istihbarat raporlarına rağmen 
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kredi verilmeye devam edilmiştir. Verilen toplam kredi miktarı 34.834.615 Dolar, 624,3 
milyar TL'dır. Ziraat Bankası'ndan da 2112 sabit nolu firmaya (Ziraat Bankası 86 sabit nolu 
firma) 34.000.000 Dolar kredi verilmiştir. 

Kamu Bankaları içerisinde geri dönmeyen kredileri en fazla olan Banka Halk 
Bankası'dır. Banka Genel Müdürü Yenal ANSEN'in de sorumluluğunun bulunduğu 
23.04.1999'dan sonra usulsüz kullandırılan krediler olmasına rağmen, bugüne kadar açılan ve 
erteleme yasasına giren davalar dışında (sadece 516 sabit nolu firma ile ilgili dava erteleme 
kapsamına girmemiş ve devam etmektedir.) herhangi bir işlem yapılmamıştır. 

2. SORUMLULUĞUN TESPİTİ 

Yukarıdaki açıklamalardan da görüleceği üzere T. Halk Bankası ve T.C. Ziraat 
Bankası belirtilen usulsüz işlemlerle büyük zarara uğratılmış, ancak bugüne kadar bu konuda 
sorumluluğu bulunanlar hakkında açılan ve erteleme yasasına giren davalar dışında (sadece 
516 sabit nolu firma ile ilgili dava erteleme kapsamına girmemiş ve devam etmektedir.) 
herhangi bir işlem yapılmamıştır.Her iki bankanın da usulsüz kredilerle zarara uğratılması 
organize biçimde yapılmış, usulsüz işlemler belirli şubelerden gerçekleştirilmiş ve bu 
işlemlerin yapılmasında katkısı olanlar cezalandırılmak yerine ödüllendirilmiş, hatta yapılan 
yargılama sonucunda hapis cezası alanlar hakkında disiplin soruşturması dahi yapılmamıştır. 

Raporumuz ekindeki Devlet Bakanhğı'nın 20.05.2003 tarih, 25-1853 sayılı yazısından 
da görüleceği üzere; Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunca Ziraat Bankası ile ilgili 
olarak 6 firma hakkında düzenlenen raporlar savcılıklara suç duyurusu olarak intikal 
ettirilmiş, Başbakanlık Teftiş Kurulunca düzenlenen ön inceleme raporlarında da ilgililerin 
fiillerinin görevi kötüye kullanma, görevi ihmal suçlarına girdiği belirtilmesine rağmen, 
Devlet Eski Bakanı Sn. Kemal DERVİŞ tarafından bu işlemlerde usulsüzlük görülmemesi 
nedeniyle izin verilmemiştir. Savcılık Makamınca yapılan itiraz sonucunda Danıştay 
tarafından sorumluların yargılanmasına karar verilmişse de işlenen suçlar "23 Nisan 1999 
Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların 
Ertelenmesine Dair Kanun" kapsamına girdiğinden davalar ertelenmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunca Halk Bankası'ndan kullandırılan 
kredilerle ilgili olarak 13 firma hakkında düzenlenen rapor savcılığa suç duyurusu olarak 
intikal ettirilmiştir. Savcılık tarafından bir kısmı izin alınmak üzere ilgili Devlet Bakanlığı'na, 
bir kısmı ise BDDK'ya (Bankalar Kanunu'na giren konularda suç duyurusunda bulunma 
yetkisi BDDK'da olduğundan) gönderilmiştir. BDDK'ya gönderilen dosyalarda Bankalar 
Kanunu kapsamında suç olmadığından başvuru yapılmamıştır. Ancak, bu dosyalarda 
Bankalar Kanunu açısından suç olmamakla birlikte, genel hükümlere göre takibi 
gereken çok ciddi suçlar olduğu kanaatiyle bu yönden değerlendirme yapılması 
gerekmektedir. 

Örneğin; Devlet Denetleme Kurulu'nun 2001/4-8 sayılı tevdi raporunda yer alan, 849, 
850 ve 854 sabit nolu firmalara Karaköy Şubesi'nden, riskindeki aşın artışa ve istihbarat 
raporlarında net işletme sermayesinin negatif çıkmasına, finansman oranının % 4247 gibi aşın 
yüksek olmasına, bir banka tarafından firmadan alacaklan için takibe geçildiğinin 
bilinmesine ve vadesi gelen banka alacağının ödenmemesine rağmen, Banka Yönetim 
Kurulunun 23.12.1999 tarihli iki karan ile toplam 15 milyon $ daha ithalat kredisi tahsis 
edilmiştir. 
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Öte yandan; Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nca düzenlenen 2001/4 
sayılı rapor ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun 23.05.2003 tarih, 732 sayılı 
yazısında belirtildiği ve raporumuzun 2. bölümünde de izah edildiği üzere; Halk 
Bankası'ndan kullandırılan usulsüz kredilerle ilgili olarak düzenlenen raporlar Bankanın bağlı 
olduğu Devlet Eski Bakanı Hüsamettin ÖZKAN tararından işleme konulmamış, savcılıklarca 
talep edilen izinler daha alt düzeydeki görevliler hakkında aynı konudaki işlemlerden dava 
açılmasına, yargılanıp hapis cezalan almalarına rağmen, ancak iki yıl aradan sonra ve 
konunun basında geniş bir şekilde gündeme getirilmesi üzerine verilmiştir. Halk Bankası 
1997 ve 1998 yılı YDK raporlarında belirtilen soruşturmalar ise Bankanın ilgili Bakanı 
Hüsamettin Özkan'ın görevden ayrılmasından sonra yapılmıştır. 

Savcılıklarca istenilen yargılama izinlerine 2 yıl süre ile cevap verilmemesinin 
yanısıra; Halk Bankası ile ilgili usulsüz işlemlerin Yüksek Denetleme Kurulu Denetçileri ve 
Bankalar Yeminli Murakıplannca düzenlenen raporlarda ayrıntılı bir şekilde belirtilmesine, 
Halk Bankası Eski Genel Müdürü Yenal ANSEN ve diğer yöneticiler hakkında davalar 
açılmasına ve basında bankanın usulsüzlükleri geniş bir şekilde yer almasına rağmen gereken 
tedbirler dönemin İlgili Devlet Bakanı olan Sn. Hüsamettin ÖZKAN tarafından alınmamış, 
hatta Bankalar Yeminli Murakıplannın düzenledikleri raporlan YDK'nın talebine istinaden 
yaptıklan halde tarafsız ve objektif olmamakla suçlanmış, sonucunda usulsüz işlemlerin 
devamına dolaylı bir şekilde müsaade edilmek suretiyle, Bankayı Yönetim Kurulu-Genel 
Müdürlük-Şube işbirliğiyle organize biçimde zarara uğratanlara imkan sağlanmıştır. Bunun 
sonucunda, aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere; Hüsamettin ÖZKAN'ın Halk 
Bankası'ndan sorumlu ilgili Devlet Bakanı olarak göreve başladığı 1997 yıl sonunda 12 
trilyon lira olan takip tutan görevden aynldığı yıl sonunda 375 trilyon liraya, görevden 
aynldıktan sonraki 2001 yılında ise, sorumlu olduğu dönemde verilen ve daha önce 
temerrüde uğradığı halde takibe intikal ettirilmeyen kredilerin takibe intikal ettirilmesiyle 1,1 
katrilyon liraya çıkmıştır. 

Milyar TL 

T. Halk Bankası A.Ş. 

Önceki Yıla Göre Artış (%) 

1997 

12.458 

0 

1998 

53.182 

326 

1999 

150.096 

182 

2000 

375.947 

150 

2001 

1.110.838 

195 

2001 yıl sonu itibariyle görülen 1,1 katrilyon liralık takip rakamı gerçek değerleri 
ifade etmeyip yukanda da izah ettiğimiz üzere bu rakamlara faiz ve kur farkı dahil değildir. 
Faizleri ile birlikte bu rakam yaklaşık 3,5 katrilyon liradır. 

Halk Bankası ile ilgili olarak düzenlenen 1996, 1997 ve 1998 yılına ait YDK 
raporlannda birçok konunun incelenmesi ve soruşturulması istenilmiş ve gereği yapılmak 
üzere daha önceki yıllarda olduğu gibi, 72 sayılı KHK uyannca Hazine Müsteşarlığına intikal 
ettirilmiştir. Ancak, aradan uzun süre geçmesine ve konunun YDK raporlannda tenkit edilip, 
zamanaşımına uğrayacağı yönünde ikazda bulunulmasına rağmen, bu konuda Hazineden 
sorumlu Devlet Eski Bakanı Recep ÖNAL tarafından gerekli tedbirler alınmadığı gibi, 
Başbakanlık Makamından alınan 27.03.2000 tarih, 2000/659 sayılı onay ile raporlar 
tekrar gözden geçirilmek üzere iade edilmiştir. Başbakanlık Makamından 27.03.2000 
tarihinde onay alınmasına rağmen iade işlemi yaklaşık 5 ay sonra 04.08.2000 tarihinde 
yapılmış ve Uzun süredir gereği yerine getirilmeyen YDK raporları bu suretle 
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sürüncemede bırakılarak, Halk Bankası 2001 yılı YDK Raporunun 8 inci temennisinde 
de belirtildiği üzere bazı konular zamanaşımına uğratılmıştır. 

Devlet Eski Bakanı Hüsamettin ÖZKAN tarafından 12.6.2003 tarihinde 
Komisyonumuza yapılan açıklamada, Halk Bankasından kullandınlan usulsüz kredilerden 
haberinin olmadığı ve banka işlemleri ile ilgilenmediği ifade edilmiştir. Bunun yanısıra, 
Hüsamettin ÖZKAN tarafından Komisyonumuza gönderilen 18.6.2003 tarihli açıklama 
yazısında (sayfa 5) çelitli konularda inceleme ve soruşturma yapıldığı belirtilmişse de bu 
raporlann YDK raporlannda belirtilen temennilerle ilişkisi kurulamamıştır. Raporumuzun 
önceki bölümlerinde de belirtildiği üzere, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 
23.5.2003 tarih ve 732 sayılı yazısında, temennilerde yer alan inceleme ve soruşturma 
taleplerinin tamamlanmasında gecikme olduğu vurgulanmıştır. 

Öte yandan, Vakıflar Bankası Eski Genel Müdürü Hasan KILAVUZ tarafından 
23.4.2003 tarihinde Komisyonumuza yapılan açıklamada; "... Başbakanlık Teftiş Kurulu 
Başkanına gittim. Dedim ki: "Üstat, bu size verdiğim raporları size güvenerek verdim; ama 
bu raporlar benim patronumun elinde çıktı ve bana baskı var, bu nasıl bir iştir? " O zaman 
bana kendisinin ifadesi, "Yahu, Maalesef bize de çok baskı var" dedi. Bana, açtı, o tarihte 
Halk Bankasına verilen bir 40 milyon dolarlık bir krediden bahsetti ve ben krediyi gördüm. 
işte bunu özellikle Hüsamettin ÖZKAN Bey ilgili yerlere ulaştırmamızı önlüyor, dedi. " 

1996 yılı Halk Bankası YDK Raporunda 14 konudan soruşturma istenmesine rağmen 
1996 yılı KİT Alt Komisyonu raporunda hiçbirisi dikkate alınmamış ve Banka KİT 
Komisyonunca ibra edilmiştir. KİT Komisyonunca ibra edilen konulardan büyük bir kısmı ile 
ilgili olarak daha sonra banka yöneticileri hakkında davalar açılmıştır. Bankanın 1997 yılı 
hesaplan ise KİT Komisyonunca usulsüz işlemlere rağmen "açılmış ve açılacak 
soruşturmalar saklı kalmak kaydıyla" 11 kabul, 10 red oyu ile ibra edilmiş, Hazine 
Müsteşarlığı'nca incelenmesi ve soruşturulması istenilen 11 konudan sadece 101, 1384/1 ve 
113 nolu firmalar ile ilgili işlemlerin Banka Teftiş Kurulunca incelenmesi istenilmiş, diğer 
konular raporda yer almamıştır. 27.5.2003 tarihinde şartlı ibra olamayacağı gerekçesi ile konu 
Meclis Genel Kurulunda yeniden ele alınmış ve Bankanın 1997 yılı hesaplan ibra 
edilmemiştir. 

3. ÖNERİ 

1. Halk Bankası'nın bağlı olduğu Devlet Eski Bakanı Hüsamettin ÖZKAN ve 
Hazine Müsteşarlığı'nm bağlı olduğu Devlet Eski Bakanı Recep ÖNAL hakkında; 
Yüksek Denetleme Kurulu Denetçileri ve Bankalar Yeminli Murakıplarınca düzenlenen 
raporların gereğinin yapılmasını geciktirerek ve Banka ile ilgili gerekli tedbirleri 
zamanında almayarak Bankanın zarara uğramasına sebep olmak ve usulsüz işlemlerin 
yapılmasına imkan sağlamak suretiyle, 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev 
Esasları Hakkında Kanun'un 21/3. maddesi uyarınca denetim ve gözetim görevini 
yerine getirmedikleri kanaatine ulaşıldığından, Anayasanın 100. ve İçtüzüğün 107. 
maddeleri uyarınca MECLİS SORUŞTURMASI açılması, 

2. Kurulacak soruşturma komisyonunda, Komisyonumuz tarafından bankacılık sim 
ve ticari sır nedeniyle yeterince araştınlamayan; 

a) Bazı firmalann birkaç Kamu Bankasından birden kredi kullandığı hususu da göz 
önünde bulundurularak, Kamu bankalanndan ve bunlann yurtiçi ve yurtdışı iştiraklerinden ve 
yurtdışı şubelerinden usulsüz olarak kullandınlan ve takibe intikal eden krediler ile bunlann 
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yerinde kullanılıp kullanılmadığı ve ortakların şahsi hesaplarına aktarılan meblağların olup 
olmadığı, 

b) Halk Bankası ve Ziraat Bankası'nm iştiraklerinden kullandırılan kredilerle, Halk 
Bankası'nm iştiraki olan Demir-Halkbank'ın satışında usulsüzlük bulunup bulunmadığı, 

c) Kamu Bankalarının yurt dışı şubeleri veya ortak bankaları aracılığıyla Türkiye'deki 
özel bankalara veya bu bankaların Türkiyedeki veya yurtdışı şubelerine kullandırdıkları 
krediler veya depo hesapların gerek kullandınm şartlarında gerekse piyasa faiz oranlarının 
altında kullandınm olup olmadığı 

Hususlarının da incelenmesi gerektiği düşünülmektedir. 

3. Halk Bankası 2001 yılı YDK Raporunun 8 inci temennisinde de belirtilen usulsüz 
işlemlerin zamanaşımına uğratılması ve YDK temennilerinde belirtilen inceleme ve 
soruşturma işlemlerinin yapılmasının geciktirilmesinde sorumluluğu bulunan Hazine 
Müsteşarlığı ve Banka yetkilileri hakkında gerekli idari işlemlerin yapılabilmesi için Halk 
Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı ile ilgili Devlet Bakanlığına bildirilmiş, adli yönden 
soruşturulması için ise suç duyurusunda bulunulmuştur. 

4. Raporumuzda belirtilen Halk Bankası'ndaki 23.04.1999 tarihinden sonra işlenmesi 
nedeniyle 4616 sayılı Kanun"un, kapsamına girmeyen usulsüz kredi işlemleri ile raporumuz 
ekinde yer alan firmalara verilen kredilerdeki usulsüzlüklerin bazılanmn süre yönünden, 
bazılanmn ise suçun türü yönünden TCK 503, 504/1 ve 8 maddelerinde düzenlenen nitelikli 
dolandıncılık suçu oluşturduğu kanaatiyle 4616 sayılı Kanun kapsamına girmediği ve kamu 
zaranna sebebiyet veren Banka Yöneticilerinin bu fiilleri teşekkül halinde gerçekleştirdikleri 
hususu da göz önünde bulundurularak, idari işlemlerin yapılabilmesi için Halk Bankası 
Yönetim Kurulu Başkanlığı ve ilgili Devlet Bakanlığına bildirilmiş, adli yönden 
soruşturulması için ise suç duyurusunda bulunulmuştur. 

5. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu,Yüksek Denetleme Kurulu Denetçileri 
ve Bankalar Yeminli Murakıplan raporlan ile basında yeralan ve bankanın önemli ölçüde 
zaranna sebep olan usulsüz işlemlerle ilgili olarak Ziraat Bankası ve Halk Bankası Teftiş 
Kurulunca ne gibi işlemler yapıldığının ve bu konuda ihmali bulunanlann olup olmadığının 
araştınlarak, varsa gereğinin yapılabilmesi için ilgili Devlet Bakanlığından talepte 
bulunulmuştur. 

6. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunca Halk Bankası'ndan kullandınlan 
kredilerle ilgili olarak Savcılığa intikal ettirilen ve Savcılıklarca görevsizlik karan verilen 
BDDK'ya gönderilen raporlardan, Bankalar Kanunu kapsamında suç olmadığından bu kurum 
tarafından savcılığa başvuru yapılmayan 2001/4-1, 5, 8, 9, 10, 12 ve 13 sayılı raporlarda 
belirtilen firmalara ilişkin işlemlerde Bankalar Kanunu açısından suç olmamakla birlikte, 
genel hükümlere göre takibi gereken ve Bankanın büyük miktarda zaranna sebep olan çok 
ciddi suçlar olduğundan bu yönden değerlendirme yapılabilmesi için dosyalar ilgili Devlet 
Bakanlığı'na gereği için gönderilmiştir. 

7. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunca düzenlenen raporlarda ve diğer 
raporlarda belirtilen, ancak 4616 sayılı yasa nedeniyle bu güne kadar sonuç alınamayan 
kredilerin takibe intikal edişinde ekonomik krizden ziyade açılışında ve işleyişinde 
olumsuzluklar ve usulsüzlükler bulunduğundan, bu fırmalann İstanbul Yaklaşımından 
yararlandınlması durumunda usulsüz işlemlerde sorumluluğu bulunan yetkililer hakkında 
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cezai ve hukuki yaptınmlann uygulanmasının güçleşeceği ve Banka açısından da çok ciddi 
risk oluşturabileceği yönündeki görüşümüz, Kamu Bankalanna iletilmek üzere ilgili Devlet 
Bakanlığına bildirilmiştir. 

4. DİZİ PUSULASI 

NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

ADET 

24 

26 

24 

14 

1 

35 

21 

21 

20 

27 

33 

22 

13 

31 

6 

4 

2 

ÖZÜ 

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin 02.08.2001 tarih, Hz. 200/629 
sayılı soruşturma yazısı ve dizi pusulası. 

Halk Bankası ile ilgili Bilirkişi raporu ve ekleri 

Halk Bankası Antalya Şubesi'nden 1044, 2112 ve 2113 ve Ziraat Bankası 
İzmir Şubesi'nden 86 sabit nolu firmalara verilen kredilerle ilgili rapor. 

Halk Bankası Levent Şubesi'nden 52, 71, 94 ve 95 sabit nolu firmalara 
verilen kredilerle ilgili rapor. 

Hürriyet Gazetesi 07.10.2000 tarihli sayı. 

Halk Bankası Merkez Şubeden 2427, 2428, 2430 ve 2729 sabit nolu ve 
Beyoğlu, Levent ve Merter Şubesi'nden 328, 416, lOlve 471, sabit nolu 
firmalara kullandınlan kredilerle ilgili rapor. 

Halk Bankası Yenişehir Şubesi'nden 516 sabit nolu firmaya kullandınlan 
kredi ile ilgili rapor. 

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'mn 27.05.2003 tarih, 32051 sayılı yazısı. 
(Komisyon kayıt 368) 

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'mn 14.05.2003 tarih, 0980 sayılı yz. 
(Komisyon kayıt 321) 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun 23.05 2003 tarih, 732 sayılı 
yz.(Komisyon kayıt 362) 

Devlet Bakanlığı'nın 20.05.2003 tarih, 25-1853 sayılı yazısı.(Komisyon 
kayıt 331) 

BDDK'nın 20.05.2003 tarih, 1219 sayılı yazısı.(Komisyon kayıt 332) 

Halk Bankası ile ilgili olarak komisyona intikal eden raporlann sonuçlanna 
ilişkin liste 

Banka yolsuzluktan ile ilgili Gazete Kupürleri 

Devlet Eski Bakanı Hüsamettin ÖZKAN imz. 04.05.1998 tar.,431 say. yazı. 

16.11.1999 tarih, 77576 sayılı Devlet Bakanı Güneş TANER imzalı yazı 

20.11.1998 tarih, 1109 sayılı Devlet Bakanı Hüsamettin ÖZKAN imzalı yz. 
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18 

19 

3 

1 

27.03.2000 tarih, 2000/650 sayılı Başbakanlık Makamının oluru 

04.08.2000 tarih, 63219 sayılı yazı 
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T.C. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının 
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 

Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu (10/9) 

PARA, BANKACILIK, HAZİNE, DIŞ TİCARET VE 
GÜMRÜK KONULARI 

ÖZEL RAPOR: 

2.4.2 Aynı Gruba Ait Firmalara Olumsuz İstihbarat Raporlarına 
Rağmen Halk Bankası ve Ziraat Bankasından Kredi 
Kullandırılması 
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I- T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'CE 86 SABİT NOLU FİRMAYA (HALK BANKASI 
2112 SABİT NOLU) KULLANDIRILAN KREDİLER : 

Söz konusu grubun 86 sabit nolu Firması'na istihbarat raporlanndaki olumsuzluklara 
rağmen toplam 34.000.000 USD kredi açılmıştır. Kredilerle ilgili gelişmeler aşağıda 
belirtilmiştir: 

1 -86 sabit nolu firma 1994 yılından itibaren kredi talebinde bulunmuş ve mali 
yapısındaki olumsuzluklar nedeniyle her defasında kredi talebi reddedilmiştir. 

2 - Firma 23.09.1997 tarihinde T.C. Ziraat Bankası İzmir Şubesi'ne tekrar kredi 
talebiyle başvurmuştur. 

3 - 22.10.1997 tarihinde İzmir İstihbarat Müdürlüğü'nce 31.12.1996 verilerine göre 
OLUMSUZ İSTİHBARAT RAPORU düzenlenmiştir. Bu raporda yer alan; " İsletme 
sermayesinin negatif, Finansman Oranınm yüksek. Cari ve Likidite Oranlarmm çok 
düşük seviyede tespit edildiği, bu aşamada kredilendirilmesinin mümkün görülmediği" 
şeklindeki olumsuzluklar, 04.11.1997 /503 tarih sayılı yazıyla firmaya, 04.11.1997/2849 
tarih sayılı yazıyla Ticari Krediler Daire Başkanlığı'na İzmir şubesi'nce bildirilmiştir. 

4- Bu olumsuzluklara rağmen yaklaşık 4,5 ay sonra bu defada 13.02.1998 
tarihinde söz konusu firma ve kardeş turizm firması ANTALYA Şubesi'nden kredi talebinde 
bulunmuş ve 1997 yıl sonu bilanço ve hesap durumunu Antalya Şubesi'ne vermiştir. Antalya 
Şubesi'nce Ticari Krediler Daire Başkanlığı'na yazılan 11.02.1998 /1246 sayılı yazıyla ilgili 
firmanın merkezinin İstanbul'da olduğu, Antalya dışında faaliyet gösterdiği bildirilmiştir. Bu 
işlemler sırasında İzmir Şubesi, 12.02.1998/ 348 sayılı yazı ile İzmir İstihbarat 
Müdürlüğü'nün olumsuz istihbarat raporunu (22.10.1997 tarihli rapor) Ticari Krediler 
Müdürlüğü'ne göndermiştir. 

5 - Firmanın üçüncü defa başvurusundan sonra (1994, 23.09.1997 ve 13.02.1998 
tarihlerinde yapılan başvurular) Ticari Krediler Daire Başkanı Ertan YONGALIK tarafından 
imzalanarak İstanbul İstihbarat Bölge Müdürlüğü'ne gönderilen 25.02.1998 /6 sayılı yazı 
ile 86 sabit nolu firma ve aynı gruba ait turizm işletmesi hakkında istihbarat yapılması 
istenmiştir. 

6 - İstanbul İstihbarat Bölge Müdürlüğü'nce 26.03.1998 tarihli İstihbarat Bülteni 
düzenlenerek 26.03.1998/7 sayılı yazıyla Ticari Krediler Daire Başkanlığı'na, bu Başkanlığın 
şifahi talebi üzerine de 31.03.1998 /l 1 sayılı yazı ekinde İzmir Şubesi'ne gönderilmiştir. 

7 - İstanbul İstihbarat Bölge Müdürlüğü'nce düzenlenen 26.03.1998 tarihli İstihbarat 
Raporunda firma hakkında daha önce yapılan İstihbarat sonuçlarından farklı olmayan şekilde 
olumsuz tespit ve görüşlere yer verilmesinin yanı sıra, " 1997 yılında aktifleştirilen 
finansman giderlerinin kar-zarar hesaplanna yansıtılması durumunda firmanın yüksek tutarda 
zarar edeceği ve önemli ölçüde öz varlık kaybına uğrayacağı zikredilerek, firmanın büyük 
miktarda kredi talebinde bulunmuş olmasına karşın hesap durumu belgesinin yeminli mali 
müşavir tarafından onaylanmadığı, ayrıca Hazine Müsteşarlığı'nın Bankalar Kanunu'nun 46. 
maddesine ilişkin 31.05.1995 tarih, 22299 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğinde 
belirtilen esaslara uygun tasdik raporunun bulunmadığı" ifade edilerek FİRMANIN MALİ 
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YAPISININ KREDİ KULLANDIRMAYA UYGUN OLMADIĞI HUSUSU 
TEREDDÜDE YER VERMEYECEK BİR AÇIKLIKLA BELİRTİLMİŞTİR. 

8 - Bütün bu olumsuzluklara rağmen ; Ticari Krediler Daire Başkanlığı'nca İzmir 
Şubesi'ne gönderilen 31.03.1998 /212 sayılı yazıyla kredi açılamayacak firmaya ait 
taşınmazlar ile mevcut makine ve ekipmanların ekspertizleri istenilmiştir. Bu işlem bir 
anlamda Ticari Krediler Daire Başkanlıgı'nın İzmir Şubesi'ni yönlendirdiği anlamına 
gelmektedir. 

9 - Ticari Krediler Daire Başkanlıgı'nın talimatı üzerine İzmir Şubesi'nce Ticari 
Krediler Daire Başkanlığı'na gönderilen 21.04.1998 / 863 sayılı yazıda; " İstanbul 
İstihbarat Bölge Müdürlüğü'nce hazırlanan ve değerlendirilmek üzere şubelerine 
gönderilen 26.03.1998 tarihli İstihbarat ve Finansal Analiz raporunun incelendiği firmanın 
serbest varlığının 1,5 trilyon olduğu, ancak söz konusu rapordan söz edilerek firmanın cari ve 
likidite oranlarının çok düşük, finansman oranının çok yüksek olduğu, net işletme 
sermayesinin çok yetersiz seviyede olduğu, borçluluk durumunun yüksek cari ödeme gücünün 
zayıf olduğu, yıllık satış tutarının, kısa vadeli Bankamız kredileri ve orta vadeli döviz 
kredilerinin anapara taksitlerinin toplamını ancak karşılayabileceği, orta vadeli döviz 
kredilerinin kur farkı ve faizlerinin kar-zarar hesaplarına intikal ettirilmeyerek bilançoda 
aktifleştirildiği, bu finansal giderlerin kar-zarar hesaplarına intikal ettirilmesi halinde yüksek 
miktarda ZARAR edeceği ve önemli ölçüde öz kaynak kaybına uğrayacağı belirtilmiştir. 

10 - Firma hakkında İzmir ve İstanbul Bölge Müdürlüklerince yapılan İstihbarat 
sonucunda düzenlenen raporlarda firmaya kredi açılamayacağı açıkça belirtilmesine rağmen, 
Ticari Krediler Daire Başkanlığı'nca bu defa Proje Değerlendirme Daire Başkanlığı'nca 
mevcut yapıya göre geleceğe yönelik projeksiyon yaptırılmasına karar verilmiş ve Ticari 
Krediler Daire Başkanlıgı'nın bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı Selçuk ARSEVEN 
şifahi olarak (soruşturma raporunda belirtildiği üzere) İzmir Şubesi Müdürü Savaş ÖZKAN'a 
verdiği talimat üzerine İzmir Şubesi'nce Ticari Krediler Daire Başkanlığı'na gönderilen 
07.05.1998/ 1011 sayılı yazıyla Proje Değerlendirme Daire Başkanlığı'nca mevcut yapıya 
göre geleceğe yönelik projeksiyon yapılmasının ve firmaya ait taşınmazlar ile makine ve 
ekipmanlann eksper değerlerinin tespitinin uygun olacağı bildirilmiştir. 

Şubenin bu yazısı üzerine Ticari Krediler Daire Başkanı Ertan YONGALIK 
tarafından 11.05.1998 /l7 sayılı bir önerge hazırlandığı ve Genel Müdür Yardımcısı Selçuk 
ARSEVEN tarafından onaylana söz konusu önergede "...kredinin orta ve uzun vadeli olmasını 
dikkate alan Başkanlığımız Proje Değerlendirme Başkanlığınca geleceğe yönelik 
projeksiyonun çıkartılmasını ve firmaya ait taşınmazlar ile makine ekipmanlarının ekspertiz 
değerlerinin belirlenmesini..." şeklinde beyanda bulunmuştur. Önergede, kredinin tümü 
orta ve uzun vadeli olarak değerlendirilmiştir.( halbuki, kredinin 10 milyon USD'lik 
kısmı kısa vadelidir). 

11- İzmir Şubesi Müdürü Savaş ÖZKAN ve Müdür Yardımcısı Sabri ESMEK 
tarafından faks ile Ticari Krediler Daire Başkanlığı'na gönderilen 24.06.1998 /1391 sayılı 
cevabi yazıda; " önerilen kredilerin açılması uygundur" ibaresine yer verilmeyerek 
sorumluluğun Genel Müdürlüğe yüklenilmesinin amaçlandığı Ziraat Bankası Müfettişi 
Kemalettin DİKİCİ tarafından düzenlenen 25.09.2001 /l sayılı raporda belirtilmiştir. 

Ancak, diğer belgeler gönderilmeden faks ile Ticari Krediler Daire Başkanlığı'na 
iletilen teklif mektubunun son paragrafı Ticari Krediler Daire Başkanlıgı'nın telefon 
talimatları doğrultusunda İKİ DEFA değiştirilmiştir. İlk teklif mektubunda ekspertiz 
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değeri toplamı USD 39.200.000 olan taşınmazların ipoteğinin alınacağının açıkça 
belirtilmesine rağmen, ikinci ve üçüncü teklif mektuplannda ipoteği alınacak taşınmazların 
serbest değerinin USD 39.200.000 olduğu hususuna ver verilmemiştir. Bu şekilde işlem 
yapılmak suretiyle MADDİ TEMİNAT ZAYIFLIĞININ DAHA AZ DİKKAT 
ÇEKECEK HALE GETİRİLMESİ AMAÇLANMIŞTIR. Çünkü mevcut USD 
39.200.000'lik gayrimenkul değeri talep edilen kredi için yetersiz kalmaktadır. 

12 - Tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen, Ticari Krediler Daire Başkanı Ertan 
YONGALIK tarafından hazırlanarak Genel Müdür Yardımcısı Selçuk ARSEVEN'in uygun 
görüşle arz ederim şerhi ile imzaladığı ve Bankanın eski Yönetim Kurulu Başkam ve Genel 
Müdürü A. Selçuk DEMİRALP tarafından Yönetim Kuruluna sevk edilen önerge üzerine; 

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür A.Selçuk DEMİRALP, 

Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi Ahmet OLGUN, 

Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi B. Çağlar ÜNAL, 

Yönetim Kurulu Üyeleri Osman AKKUZU ve Aytekin TECE, 

Tarafından imzalanan 30.06.1998/ 618 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla, 

A Grubu USD 5.500.000 (Kısa vadeli Türk Parası veya Dövize Endeksli İşletme 
Kredisi), 

D Grubu USD 4.500.000 (Döviz kredisi, Bankamız kaynaklı TL İhracat ve Eximbank 
Kaynaklı İhracat Kredisi), 

E Grubu USD 24.000.000 (Dış Garanti Mektubu Aval veya Kabul İşlemleri), 

Olmak üzere toplam USD 34.000.000 kredi tahsis edilmiştir. 

13 - USD 5.500.000.- A Grubu kredisi 12.08.1998 - 28.09.1998, 

USD 4.500.000.-D Grubu kredisi 24.07.1998 - 05.04.1999 

tarihleri arasında kullandırılmış, firmanın Sabancı Bank PLC/London'dan 
sağlayacağı USD 4.000.000.- tutarındaki finansman için İzmir Bölgesi Dış İşlemler 
Şubesi'nce 20.10.1998 tarihinde 2 yıl, 1 hafta vadeli dış garanti mektubu düzenlenmiştir. 

14 - Firma, 27.10.1998 tarihinde 24 milyon USD tutarındaki gayrinakdi kredi 
limitinden CHF 24.320.000.-lik kısmını RAİF ZİHNALİ'NİN sahip olduğu MODDOX 
FİNANCAL SERVİCAL LTD. / LÜKSEMBURG fırması'nın aracılığıyla Bankqesellchaft 
Berlin İnternational SA/ LÜKSEMBURG'dan sağlayacağı kredi için kullanma talebinde 
bulunmuş ve bunun üzerine İzmir Şubesi'nce Ticari Krediler Daire Başkanlığı'nca 
04.11.1998 tarih, 2525 sayılı yazı ile söz konusu kredi kullandınm talebine ilişkin görüş 
istenmiş, Ticari Krediler Müdürlüğü'nce de kredi açılış şartlarına uyularak kullandırılmasının 
uygun görüldüğü şubeye bildirilmiştir. 

15 - Firmanın Bankqesellchaft Berlin İnternational S A/ LÜKSEMBURG'dan 
sağladığı CHF 15.306.725.- anapara ve CHF 9.898.986,63 faiz olmak üzere toplam CHF 
25.205.711,63 tutan için 11 adet bonoya 27.11.1998 gününde İzmir Şubesi'nce aval 
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verilmiştir. Diğer bir ifadeyle firmaya tahsis edilen gayrinakdi kredi limitinden usd 
17.900.000.- tutarında kredi kullandırılmıştır. 

16 - Bankanın Frankfurt Şubesi'nce 86 sabit nolu firmaya ait bonoların iskonto 
edilmesi konusunda; bankaca aval verilen bonolar karşılığında firma tarafından 30.11.1998 
gününde Bankqesellchaft Berlin International S A/ LÜKSEMBURG'dan sağlanan CHF 
15.306.725.- tutarındaki kredinin, İzmir Şubesi nezdindeki DTH hesabına geçmesinden sonra 
CHF 688.802,63.-'ün Discount Bank & Trust Co.Ltd. nezdindeki Tancot Ltd. Hesabına 
havale edilmesi, 09.12.1998 gününde de söz konusu döviz tevdiat hesabından Maddogs 
Financial Services Ltd.nin Lloyds. Bank PLC nezdindeki hesabına 76.533,63 İsviçre 
Frangının transfer edilmesi talimatı verilmiştir. 

17- Bankanın Aval verdiği bonolar, Bankqesellschaft Berlin International 
S.A./Lüksemburg tarafından, yan kuruluşu BB Aval Gmbh. Köln'e (Forfaiting kuruluşu) 
devredilmiştir. Daha sonra forfaiting kuruluşunca sağlanacak fon karşılığında bankanın 
Frankfurt Şubesince iskonto edilmesi önerilmiştir. 

18- Frankfurt Şubesince 12.11.1998 tarihinde her bir bononun vadesi ile aynı vade 
tarihini taşıyan mevduat hesabı açılacağı ve bankadan herhangi bir kaynak çıkışı olmayacağı 
belirtilmek suretiyle yapılacak işlemle ilgili olarak Genel Müdürlüğün görüşü sorulmuştur. 
İşlem Dış Muameleler Müdürlüğünce ( Genel Müdür Yardımcısı Emin ERDEM ile Dış 
Muameleler Daire Başkanı M.Selçuk CANBAZ) uygun görülmüştür. Bu kişilerin verdiği 
ONAY kapsamında, Firmanın borçlu olduğu ve ilkinin vadesi 09.05.1999, sonuncusunun 
vadesi ise 09.11.2003 olan toplam 25.205.711,63 İsviçre Frangı tutarındaki 11 bononun 
iskonto edilmesine ilişkin 14.12.1998 gününde Frankfurt Şubesi ile Forfaiting kuruluşu 
arasında bir sözleşme düzenlenmiştir. İskonto edilen bonolar karşılığında 21.361.096,08 
İsviçre Frangı 16.12.1998 gününde UNİON BANK OF SWİTZERLAND aracılığı ile 
Forfaiting Kuruluşuna ödenmiştir. 

Forfaiting Kuruluşunca Frankfurt Şubesi nezdinde 16.12.1998 günü itibariyle 
bonoların vade tarihleri ile aynı vadeyi içeren mevduat hesaplan açılmıştır. Frankfurt Şubesi 
nezdinde açtınlan toplam 21.361.096,08 İsviçre Frangı tutanndaki mevduata ilişkin 
ödemelerde, Union Bank of Switzerland aracılığı ile gerçekleşmiştir. 

Oysa ki, gerek Başbakanlık Teftiş Kuruluna gerek Banka Müfettişlerine yapılan 
ihbarlarda söz konusu aval işlemi döneminde Bankanm ilan ettiği döviz kredi faiz oranı 
Libor + % 11 ve o tarihte Türkiye Cumhuriyeti Hazinesinin ihraç ettiği döviz 
tahvillerinin piyasa değerinin % 15 olduğu bir dönemde Frankfurt Şubesi'nce LİBOR 
+1,75 ile kredi kullandırılması sonucunda Banka zararı oluşmuştur. 

19- Frankfurt Şubesince yapılan bu işlemler nedeniyle İzmir Şubesince firmaya 
kullandınlan gayrinakdi kredi dolaylı olarak nakdi krediye dönüştürülmüştür, bu yolla 
bankanm asgari 3,5 yılda oluşabilecek nakdi kredi riski 20 gün içerisinde oluşmuştur. 

Frankfurt Şubesince yapılan işlem bankanm kendi riskini satın alması olarak 
değerlendirilmiş ve yönetim kurulu onayı olmaksızın gerçekleştirilmiştir. Bu işleme 
onay veren Dış Muameleler Müdürü M.Selçuk CANBAZ ile Genel Müdür Yardımcısı Emin 
ERDEM yetki aşımı yaparak sorumluluğu kendi üzerlerine almışlar, firmaya 
istihbaratındaki olumsuzluklar nedeniyle nakit olarak açılamayan kredi gayrinakdi 
olarak açılmış, daha sonrada dolaylı olarak nakdi krediye dönüştürülmüştür. 
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20- Firma hakkında düzenlenen İstihbarat Raporunda açıklanan olumsuz mali yapıya 
ilişkin bu bilgiler karşısında kredi işleminin geri çevrilip, banka paralarının riske sokulmaması 
basiretli bir davranış biçimi iken bu yola gidilmemiş, kredi istemini OLUMLU 
SONUÇLANDIRMAK KASTI İLE TİCARİ KREDİLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN Genel 
Müdürlük Havaleli 12.05.1998 gün 5 sayılı yazı ile Proje Değerlendirme Müdürlüğünden 
geleceğe yönelik projeksiyonun çıkarılması ve firmanın taşınmazları ile makine 
ekipmanlarının değerlerinin belirlenmesi istenmiştir. 

Ancak, ileriye yönelik projeksiyonlar esas alınarak kredi değerliliği belirlenmesi 
özellikle ekonomik istikrarın olmadığı dönemlerde, fazla güvenilmemesi gereken bir 
yöntem olarak değerlendirilmelidir. 

21- Proje Değerlendirme Müdürlüğünce düzenlenen ve makine ekipmanlarının 
toplam değerinin 23 Trilyon 785 milyar lira olduğu sonucuna ulaşan Ekspertiz Raporu ise, 
isin gerektirdiği özenle hazırlanmadığı için inandırıcı olmayan bir belge niteliğindedir. 

22- Fabrikaya ait arsalara hiçbir emsal karşılaştırılması yapılmadan, 2 parselin kısmen 
kamulaştınldığınm anlaşılmasına rağmen, kamulaştırılma bedeli araştınlmadan arsalann 
fabrikadan ayn olarak satışlanna olanak bulunmadığı düşünülmeden m2 si 200 milyon liraya 
ulaşan yüksek değerler biçilmiş, makine donatım ve yardımcı tesislere ise envanteri 
çıkanlmadan herhangi bir belgeye dayanılmadan 9 trilyon 490 milyar lira toplam kıymet 
takdir edilmiştir. 

Yönetim Kurulunun 30.06.1998 günlü toplantısında firmaya kredi kullandınlmasma 
karar verildikten 1 yıl sonra Haziran 1999'dan itibaren firma yükümlülüklerini verine 
getiremeyerek, devre faizlerini, kur farklannı, masraf ve vadesi gelen ana para borglannı 
ödeyememiştir. Bunun sonucunda bankaca firmanın kredileri 30.07.1999 tarihinde kat 
edilerek takip hesaplanna intikal ettirilmiştir. Birkaç kez firma ödeme taahhüdünde bulunmuş. 
banka tarafindan da alacaklar Ödeme Planına bağlanmış ise de firma yükümlülüklerini verine 
getirmemiştir. 

23 - Dövize endeksli kredilerden; 

• 03.05.1999 tarihinde kapatılıp, yine aynı tarihte açılan 500.000.- USD karşılığı 
kredi, 

• 04.05.1999 tarihinde kapatılıp, 05.05.1999 tarihinde açılan 500.000.-USD 
kredi, 

• 06.05.1999 tarihinde kapatılıp, yine aynı tarihte açılan 550.000.- USD kredi, 

• 10.05.1999 tarihinde kapatılıp, yine aynı tarihte açılan 500.000.- USD kredi, 

Dilimleri kapatılıp, aynı gün ya da ertesi gün yeniden kullandınlmıştır. 

SONUÇ: 

Bu kredi ile ilgili olarak yukanda tespit edilen değerlendinneler sonucunda; 

1- T.C.Ziraat Bankasının Ticari Kredi Mevzuatında Ekspertiz İşlemlerinin ve 
Ekspertiz Komisyonunun nasıl oluşturulacağına ilişkin hükümler mevcut iken, bu firmaya 

440 



münhasıran mevzuat dışına çıkılarak PROJE DEĞERLENDİRME MÜDÜRLÜĞÜNE 
özel ekspertiz yaptırıldığı, 

2- Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığınca düzenlenen raporda da 
değinildiği üzere, taşınmazlar ve makine ekipmanların 23 trilyon 785 milyar lira olduğu 
sonucuna ulaşılan Ekspertiz Raporu ise işin gerektirdiği özenle hazırlanmadığı için, 
inandırıcılığı olmayan bir belge niteliğini taşıdığı, 

Ekspertize konu olan makine ve diğer ekipmanlarının modeli, üretildiği yılın 
belirtilmediği, bir çoğunun eski model makine ve ekipmanlardan olduğunun öğrenildiği, 
eski, 30 yıl kullanılan alet ve makinelerin satış değeri ile piyasa değerinin birlikte 
değerlendirilmediği, 9 trilyon 490 milyar lira olduğu iddia edilen alet ve ekipmanların 
firmanın muhasebe kayıtlanndaki defter değerinden hiç söz edilmediği, 

3- Firmaya ait olduğu belirtilen arsalara hiçbir emsal satış karşılaştırılması 
yapılmadan, İzmir'de mukim kişilerden olmayan, Proje Değerlendirme Müdürlüğünün 
Ankara'da oturan ve bu işle görevlendirilen personelce arsaların kıymet takdirinin 
yapıldığı, ayrıca ekspertize konu 2 adet parselin kısmen kamulaştınldığının anlaşılmasına ve 
bilinmesine rağmen, kamulaştırma bedeli araştırılmadan ( kamulaştırma bedeli arsa fiyatı 
hakkında bilgi verir ) m2'sine 200 milyon liraya ulaşan yüksek değerler biçildiği, makine 
donatım ve yardımcı tesislere envanter çıkarılmadan herhangi bir belgeye dayanılmadan 
kıymet takdiri yapıldığı, 

4- Proje Değerlendirme Müdürlüğünün; firmanın mali yapısının düzgün olmadığını ve 
İstihbarat Raporlarındaki olumsuz verileri bilmiş olmasına, bazı hususları da kendi 
raporlannda vurgulamasına rağmen, ileriye yönelik hayali projeksiyon yaparak yine ileriye 
dönük görüş bildirmek suretiyle kredi açılması için Yönetim Kuruluna dayanak sağladığı, 

Hiçbir bankanın kredi mevzuatında bütün veriler olumsuz olmasına karşın, sadece 
ileriye dönük projeksiyon yapılarak, kredilendirme yapılamasmm bankacılık literatüründe 
görülmeyen bir husus olduğu, 

Varsayımlara dayalı olarak yapılan 5 yıllık projeksiyona göre, firmanın 
modernizasyonunu tamamlayacağı, borçlannı ödeyeceği, 6 ayda bir oluşacak faizleri 
ödeyeceği beyan edilmesine karşın, firmanın 1 yıl sonra faiz ve anaparayı ödeyemediğinin 
ortaya çıktığı, dolayısıyla gerçeği yansıtmayan bir rapora göre kredilendirme işleminin 
yapıldığı, 

5- Bu kredi için bugüne kadar Bankanın ve Bürokrasinin önemli Teftiş Kurullarınca 
düzenlenen raporlardan ve Bankada yapılan araştırmalardan da anlaşılacağı üzere, İzmir 
Şubesince firmaya kredi kullandırılmak istenilmediği, firma talebinin Şubece önce 
reddedildiği, Genel Müdürlükçe yapıldığı anlaşılan baskılar sonucunda İzmir Şubesinin kredi 
teklifi yapmak zorunda bırakıldığı, krediyi açmaya kararlı olan Genel Müdürlük Şubenin 
teklifi olmadan kredi açmasının teamüllere uygun olmadığını bildiğinden, beğenilmeyen 
şube görüşlerinin iki kez Genel Müdürlükçe değiştirilmesinin sağlandığı, 

Bu kredi için olumsuz İstihbarat Raporunda imzalan bulunan İstanbul İstihbarat 
Müdürü Ahmet Buçukoğlu ile İzmir İstihbarat Müdürü Alptekin Gedik'in bu raporlardan 
sonra tenzili görevler olan şube müdürlüklerine atandıklan, 
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Bazı soruşturmalara konu olan ve bu nedenle görevden alınması o sırada gündemde 
olan Proje Değerlendirme Müdürü M.Şerif SERİN'in Genel Müdürlüğün istediği şekilde bir 
rapor düzenlediği için bu görevinde kalabilmeyi sağladığı, düzenlettirdiği projeksiyon 
raporları ile ekspertiz raporlanna istinaden kredinin açılmasını sağladığı, 

6- Başbakanlık Teftiş Kurulu raporlarında; firmanın kredi değerliliğinin 
yüksekliğinden söz edilerek, yeterli teminatının olduğu, diğer bankalardan kredi kullandığı ve 
itibarlı firma olduğu belirtilmekte ise de, firmanın sadece İş Bankasından 5 milyon dolar kredi 
karşılığında 50 milyon dolar değerindeki Oteli'ni ipotek vererek kredi aldığı, 

Firmanın T.Garanti Bankasından ve IFC'den aldığı kredilere karşılık fabrika ve 
arsalarını 1. ve müteakip sıralarda yeterli teminat verdikten sonra kredi alabildiği halde, 
T.C.Ziraat Bankasından 34 milyon dolar ve T.Halk Bankasından 37,5 milyon dolar olmak 
üzere toplam 71,5 milyon dolar krediyi kolayca ve yeterli teminat vermeksizin kullandığı, 

7- Kamu Bankalarında sıradan başka bir firmanın bu koşullarda ve mali durumu daha 
iyi, teminatları kat kat fazla olan bir çok firmanın geçmişte çeşitli bahanelerle kredi talepleri 
reddedilirken, bu firmaya 71,5 milyon dolar kredi açılmasının teamüllere aykırı olduğu, 

8- Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Raporunda, firmanın verdiği 
ipoteklerin alt derecede olduğu, satış kabiliyetinin ve ekspertizce belirlenen değerlerinin 
inandırıcı olmadığının belirtilmiş olmasma karşm, İzmir Asliye Ticaret Mahkemesince 
mevcut ekspertiz raporlanna istinaden yeterli teminatlarla kredinin güvence altına alındığı 
gerekçesiyle 18.12.2000 günlü 200/2452 sayılı D.Esas Kararı ile Ziraat Bankasının 
hacizlerinin kaldınldığı ve bankanın firmadan alacağın tahsilinin güçleştiği, 

9- Firmanın krediyi kullandığı Mayıs 1998'den bugüne kadar 5 yıldır anaparadan 
tahsilat yapılmamış olduğu, kredi değerliliğinin ve borç ödeme ahlakının olmadığı, 
olumsuz İstihbarat Raporlarının gerçekleri ortaya koyduğu, ayrıca Proje 
Değerlendirme Raporundaki projeksiyonun da gerçeği göstermediği, 

10- Kamu bankalanndan aldığı 71,5 milyon dolar krediyi firmanın fabrikanın 
modernizasyonuna harcamadığı, dolayısıyla firmanın krediyi amacı dışında kullanmış olduğu, 

11- Başbakanlık Teftiş Kurulu Raporunda aynı zamanda kefilleri olan şirket ortaklan 
M.E. ve Y.E.'nin 300 milyon dolar mal varlığına sahip olduklan belirtilmiştir. 300 milyon 
dolar mal varlığına sahip olduklan gerçek ise, firmanın ortağı ve bu kredide kefil olan bu 
kişilerin, ya krediyi 5 yıldır ödememiş olmamalan ödeme güçlerinin olmadığını, yada krediyi 
ödemek için iyi niyetlerinin olmadığını gösterdiğinden, bu firmaya İstanbul Yaklaşımı ile 
tekrar kredi verilmesinin çok ciddi risk oluşturabileceği, 

12- Ekonomik kriz nedeniyle bir çok firmanın yatınmlanm iptal ederek küçülme 
yoluna gittikleri ve mevcut mal varlıklannı satarak borçlannı ödedikleri bir ortamda, 300 
milyon dolarlık bir mal varlığı bulunduğu iddia edilen firmanın borcunu uzun vadeye 
yaymak istemesi ve İstanbul Yaklaşımı çerçevesinde ek kredi talep etmesinin iyi niyetle 
bağdaşmayacağı, 

13- T.C. Ziraat Bankası Frankfurt Şubesince B.B. Aval'e Libor + 1,75 ile 
kullandmlan döviz kredisi faiz oranının, bankanın kendi ilan ettiği döviz kredisi faiz oranı ile 
o tarihteki Hazinenin döviz faiz oranlannın ve diğer özel bankalann faiz oranlannın çok 
altında kaldığı hususunun gerek basında geniş bir şekilde ver almasına., gerekse yazılı 
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ihbarlarla denetim kuruluşlarına ve yargıya bildirilmiş olmasına rağmen. T.C. Ziraat 
Bankası Teftiş Kurulu, Başbakanlık Teftiş Kurulu, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 
raporlarında Bankanın uğramış olduğu faiz kaybına ve ZARARINA yeterince 
değinilmediği, 

14 - Dövize endeksli kredilerden; 

• 03.05.1999 tarihinde kapatılıp, yine aynı tarihte açılan 500.000.- USD karşılığı 
kredi, 

• 04.05.1999 tarihinde kapatılıp, 05.05.1999 tarihinde açılan 500.000.-USD 
kredi, 

• 06.05.1999 tarihinde kapatılıp, yine aynı tarihte açılan 550.000.- USD kredi, 

• 10.05.1999 tarihinde kapatılıp, yine aynı tarihte açılan 500.000.- USD kredi, 

Dilimlerinin kapatılıp, aynı gün ya da ertesi gün yeniden kullandırılması, diğer bir 
ifadeyle Banka Yönetim Kurulu kararına ve Banka krediler Yönetmeliğine aykırı kullandınm 
tarihlerinin, fiilin ya da eylemin işlendiği tarihler olarak kabulü gerektiğinden yukarıda 
belirtilen tarihlerde(23.04.1999 tarihinden sonra) gerçekte bir ödeme olmadan kapa aç 
yöntemi ile kredi kullandıran Banka yetkililerinin suçlan 4616 sayılı af kapsamında 
bulunmamasına rağmen, bugüne kadar herhangi bir ceza davası açılmadığı gibi, idari açıdan 
disiplin cezası da uygulanmamış olduğu, 

kanaatına varılmıştır. 

RAPORLAR SONUCUNDAKİ YARGI SÜRECİ: 
30.07.2001 Tarih 309 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu 

Raporunda; 

Banka Mensuplarının eylemlerinin Türk Ceza yasası ve Bankalar Yasası kapsamında 
değerlendirilip gereğinin yapılması için adli mercilere yollanması gerektiği sonucunda 
ulaşılması üzerine; 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 27.08.2001 tarih ve 2001/54561 (29132) sayılı 
yazı ile Devlet Bakanlığından ( Sn. Kemal DERVİŞ ) Soruşturma açılması istenmiştir. 

Devlet Bakanı ( Sn. Kemal DERVİŞ ) tarafından; Başbakanlık Teftiş Kurulu 
Başkanlığından 24.09.2001 tarih ve 74327 sayılı yazı ile konunun incelenmesinin talep 
edildiği, bu talep üzerine Başbakanlık Teftiş Kurulunca düzenlenen rapordan (16.11.2001 
tarih ve 11/2001-8) söz edilerek, T.C.Ziraat Bankası Eski Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu 
Başkanı Selçuk DEMİRALP, Yönetim Kurulu eski Üyeleri Osman AKKUZU, B.Çağlar 
ÜNAL, Ahmet OLGUN ve Aytekin TECE ile eski Genel Müdür Yardımcısı H.Selçuk 
ARSEVEN, Ticari Krediler Müdürü Ertan YONGALIK (Bu kredinin açılmasından sonra 
Genel Müdür Yardımcısı olmuştur.) , Şube Müdürü Savaş ÖZKAN (Bu kredinin 
açılmasından sonra İzmir Bölge Müdürü) ve Şube Müdür Yardımcısı Sabri ESMEK 
haklarında 4483 Sayılı Kanunun 6. Maddesi uyarınca soruşturma izni verilmediği 
23.11.2001 tarihinde Ankara Cumhuriyet Bassavcılıgı'na bildirilmiştir. 
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine Danıştay 2. Dairesi (Esas 
No:2002/139, Karar No: 2002/587) itirazın kabulüne ve adı geçenler hakkında genel 
hükümlere göre işlem yapılmasına 14.03.2002 gününde oy birliği ile karar verilmiştir. Bu 
karardan sonra 02.05.2002 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; 

" 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun yürürlük tarihinden önce 1998 yılı içerisinde 
işlendiği iddia olunan ve o tarih itibariyle TCK'nun 230 ve 240. maddelerinde müeyyide 
altına alman Görevi İhmal ve Görevi Kötüye Kullanmak suçlarını oluşturan, ancak Danıştay 
ikinci dairesinin zikredilen kararında da açıkça belirtildiği gibi 4743 sayılı Mali Sektöre olan 
Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Konularda Değişildik Yapılması Hakkındaki 
Kanunun geçici 1. maddesi 3. fıkrasının " ...T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası 
A.Ş. ve Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Yönetim, denetim ve Tasfiye Kurulu üyelerinin Ceza ve 
İdare Hukuku açısından Memur sayılmayacakları.."amir hükmü karşısında, sanıklar lehine 
olan usul ve esasa yönelik düzenlemeler ayrık kalmak kaydıyla TCK.nun 510.maddesinde 
nitelenen ve yaptırıma bağlanan Hizmet Sebebiyle Emniyeti Suiistimal suçuna dönüşen 
ilgililerin eylemlerinin 21.12.2000 tarihinde yürürlüğe giren 4616 sayılı 23 Nisan 1999 
tarihine kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartlı Salıvermeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine 
Dair Kanun Kapsamında kaldığı, 

Anlaşıldığından Yukarıda açık kimlikleri yazılı sanıkların, Görevi İhmal, Görevi 
Kötüye Kullanmak ve Hizmet Sebebiyle Emniyeti Suistimal Suçlarından TCK:nun 230, 240, 
ve 510 maddesine mümas eylemlerinden dolayı haklarındaki KAMU DAVASININ 
AÇILMASININ ERTELENMESİNE. 

karar vermiştir. (Hazırlık No: 2001/ 64561, Karar No:2002/61) 

GENEL DEĞERLENDİRME VE ÖNERİ : 

Ekli Listede belirtilen, değişik denetim birimlerince 10 ayrı rapor düzenlenmesine, 
tüm engellemelere rağmen ancak yargı aşamasına gelebilen, son olarak da 4616 sayılı yasa 
gereğince Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesine karar verilen, usulsüz işlemlerin ve 
10 ayrı raporun birlikte değerlendirilmesi sonucunda; 

Türk Ceza Kanunu'nun 230, 240 ve 510. Maddelerinde müeyyide altına alınan Görevi 
İhmal, Görevi Kötüye Kullanma ve Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suiistimal suçlan 
kapsamında yargı safahatından geçen, ancak açıklanan hususlar ile 23.04.1999 tarihinden 
sonra kapa aç yöntemiyle kredi yenilemesi yapıldığı ve Frankfurt Şubesi'nin Bankanın ilan 
ettiği döviz kredi faiz oranının çok altında kredi kullandırması hususunun bugüne kadar 
yargıya intikal ettirilmediği de göz önüne alınarak, kamu zararma sebebiyet veren Banka 
Yöneticilerinin teşekkül halinde işledikleri bu fiillerinin TCK'nun 503, 504/1-8 maddelerinde 
düzenlenen nitelikli dolandırıcılık suçuna dönüşebileceği kanaatiyle Cumhuriyet Savcılığına 
suç duyurusunda bulunulması, 

Ayrıca, idari yönden gerekli işlemlerin yapılabilmesi için ilgili Devlet Bakanlığı'na ve 
Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na bildirilmesi gerektiği düşünülmektedir. 
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II - TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.'CE KULLANDIRILAN KREDİLER : 

A - KREDİLERİN AÇILIŞ VE İŞLEYİŞ SEYRİ : 

a) 1044 Sabit Nolu Firma : 

1 - Antalya Şube Müdürü Fedai UZUN ve Müdür Yardımcısı Fikret HASTÜRK 
imzalı 28.11.1995 / 1098 sayılı yazıyla Genel Müdürlüğe söz konusu firma için 2112 ve 
2113 sabit nolu firmaların kefaletiyle USD 5.000.000 Döviz Kredisi kullandırılması 
teklifinde bulunulmuştur. 

Bu talep ile ilgili olarak düzenlenen 24.11.1995 tarihli istihbarat raporunda; 
firmanın negatif işletme sermayesi ile çalıştığı, faaliyetlerinin finansmanında ağırlıklı olarak 

yabancı kaynak kullandığı (92 yılında 10 kat, 93 yılı 15 kat ve 94 yılı 16 kat), finansman 
rasyosunun 1628 gibi yüksek düzeyde olduğu belirtilmesine rağmen kredi teklifi Ticari 
Krediler Müdürü Muazzez ELA, Genel Müdür Yardımcısı H. Barbaros OLCAY ve Genel 
Müdür Yenal ANSEN imzalı önerge ile olumlu görüş belirtilerek USD 2.000.000 olarak 
(Şube teklifi USD 5.000.000) Yönetim Kuruluna sunulmuştur. 

Yönetim Kurulunun 15.12.1995 tarih, 42 nolu toplantısında 1044 sabit nolu firmaya 
USD 2.000.000 Döviz Kredisi tahsis edilmiştir. 

2 - Antalya Şubesi Müdürü Fedai UZUN ve Müdür Yardımcısı Safure TOSLALI 
imzalı 11.10.1996 /1141 sayılı yazı ile Genel Müdürlüğe firmaya mevcut kredilerine ilaveten 
2112 ve 2113 sabit nolu firmaların kefaletiyle USD 1.500.000 Döviz ve USD 1.500.000 
İthalat Kredisi kullandırılması talebinde bulunulmuştur. 

Kredi talebi ile ilgili olarak düzenlenen 11.10.1996 tarihi istihbarat raporunda; negatif 
işletme sermayesi ile çalıştığı, stok devir hızının gerilediği, cari oranlarının düşük olduğu, 
ağırlıklı olarak yabancı kaynak kullanımının artış gösterdiği, 1994 yılında öz kaynaklannm 
16, 1995 yılında 26 katı ve 1996 yılında 64 katı yabancı kaynak kullandığı, yabancı 
kaynaklannm tamamının kısa vadeli olduğu şeklinde olumsuz değerlendirmelere yer 
verilmiştir. 

Söz konusu kredi talebi istihbarat raporundaki olumsuz verilere rağmen, Ticari 
Krediler Müdürü Muazzez ELA, Genel Müdür Yardımcısı Hüsnü Barbaros OLCAY ve Genel 
Müdür Yenal ANSEN'in olumlu görüşüyle Yönetim Kuruluna sunulmuştur. 

Yönetim Kurulunun 25.10.1996 tarih, 37 sayılı karanyla firmaya birim önergesi 
doğrultusunda USD 1.000.000 Döviz ve USD 1.000.000 İthalat Kredisi tahsis edilmiştir. 

3 - Bu kredinin tahsisinden 11 gün sonra Şube Müdürü Fedai UZUN ve Müdür 
Yardımcısı Nil KARAMAN imzalı 05.11.1996/ 1293 sayılı teklif yazısı üzerine Yönetim 
Kurulunun 14.11.1996 tarih, 40 sayılı karanyla ve yukanda belirtilen kefaletler ile 
100.000.000.000.-TL Teminat Mektubu Kredisi tahsis edilmiştir. 

4 - Teminat Mektubu Kredisinin kullandınmından 4 ay sonra Şube Müdürü Fedai 
UZUN ve Müdür Yardımcısı Safure TOSLALI imzalı 17.03.1997 / 346 sayılı yazı ile firma 
lehine Genel Müdürlükten USD 5.000.000 Döviz Kredisi kullandınmı teklifinde 
bulunulmuştur. 
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Şubenin kredi teklifi ile ilgili olarak düzenlenen 05.03.1997 tarihli istihbarat raporunda 
da firmanın finansman yapısının yabancı kaynak ağırlıklı olduğu belirtilmiştir. Söz konusu 
kredi teklifi Ticari Krediler Müdürü Muazzez ELA, Genel Müdür Yardımcısı Barbaros 
OLCAY ve Genel Müdür Yenal ANSEN'in olumlu görüşüyle Yönetim Kuruluna sunulmuş 
ve 21.03.1997 / 10 sayılı oturumda USD 5.000.000 Döviz Kredisi yukarıda belirtilen teminat 
şartlarıyla tahsis edilmiştir. 

Müfettiş A. Gökhan AKGÖL tarafından düzenlenen 27.09.2002 tarih, 2002/3 sayılı 
İnceleme Raporunun 6. sayfasında bu kredi kullandınmı ile ilgili olarak; 

"...Gerek önceki istihbarat raporunda gerekse 05.03.1997 tarihinde yapılan istihbarat 
raporu ve eklerinde bulunan bilanço rakamlanndan görüleceği üzere, firmanın sürekli olarak 
borçlandığı, firmanın vermiş olduğu bilanço ve gelir-gider tablolarında görülen 922 Milyar 
TL'lık finansman giderinin bu haliyle bile oldukça yüksek olduğu, öte yandan bilançonun 
pasif kısmında yer alan 2.484 Milyar TL'lik banka kredilerine bakıldığında finansman gideri 
içinde kur farklarının veya tahakkuk etmemiş faiz giderlerinin hesaplanmadığı 
anlaşılmaktadır. 

Firmanın olumsuz istihbarat verilerine rağmen talep edilen 5.000.000.- USD'lik Döviz 
Kredisi " 

Şeklinde değerlendirmelerde bulunulmuştur. 

5 - Bu kredi tahsisinden 2,5 ay sonra Şubece firma için yeniden kredi talebinde 
bulunulmuş, Yönetim Kurulunun 24.06.1997 / 21 sayılı kararıyla USD 2.500.000 ve 10.1998 
/ 36 sayılı kararıyla USD 1.000.000 Dövize Natık Teminat Mektubu kredisi tahsis edilmiştir. 

6 - Firma için son olarak şubece 20.09.1999 tarihinde 897 sayılı Şube Müdürü Fedai 
UZUN ve Müdür Yardımcısı Mehmet Ünlü KOLDAŞ imzalı yazıyla USD 2.500.000 Dövize 
Natık Teminat Mektubu kredisi teklifinde bulunulmuştur. 

Kredi teklifi ile ilgili olarak düzenlenen 15.09.1999 tarihli istihbarat raporunda; 
firmanın 6/1999 ve 7/1999 itibariyle Merkez Bankası Risk Bildirim Cetvellerinde ödemesi 
yapılmamış kredi, faiz ve komisyonlara rastlandığı, firma yetkililerinin ise vadesi geçmiş 
kredilere ait ödenmemiş faiz ve giderlerinin bulunmadığını ifade ettikleri, 2112 sabit nolu 
firmanın Ziraat Bankası'ndan 86 sabit no ile kullandığı kredilerin dönem faizlerini ödemediği, 
IFC'den kullanılan iyileştirme kredilerine teminat amacıyla verilen toplam 3.285.000 DEM ve 
2.120.000 USD'lik 6 adet çekin karşılıksız olması nedeniyle arkasının yazdınldığı, 4 adet 
kaldırışı yapılmamış protestolu senedinin bulunduğu, finansman yapısının yabancı kaynak 
ağırlıklı olduğu, yabancı kaynak finansman oranının özellikle 1999 yılında yükseldiği, 
fınansal kaldıraç ve finansman oranının yüksek olduğu belirtilmiştir. 

Şubenin kredi teklifi Ticari Krediler Müdürü Muazzez ELA, Genel Müdür Yardımcısı 
Hüsnü Barbaros OLCAY" ve Genel Müdür Yenal ANSEN'in olumlu görüşüyle USD 
2.000.000 DNTM olarak Yönetim Kuruluna sunulmuş ve önerge 15.10.1999 / 31 sayılı 
kararla aynen kabul edilmiştir. 

Müfettiş A. Gökhan AKGÖL tarafından düzenlenen raporda (S. 9); son derece 
olumsuz istihbarat verilerine rağmen kredi teklifinin Yönetim Kuruluna sunulduğu şeklinde 
değerlendirmeye yer verilmiştir. 
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Öte yandan; toplam USD 15.500.000 ve 100 milyar tutarında kredi tahsis edilen 
firmanın son kredi tahsisinden önce 30.06.1999 tarihi itibariyle aktif kıymetlerinin toplamı 
19.129.353 Milyar TL, satışlarının toplamı 9.679.534 Milyar TL, yabancı kaynak toplamının 
16.898.604 Milyar TL( % 90'ı banka kredisi) ve öz kaynaklan 2.230.749 Milyar TL'dır. 
Yabancı kaynak ve banka kredisi tutan satışlannın çok üzerindedir. Aynca, yabancı kaynaklar 
öz kaynaklann 7,5 katıdır. 

7 - Firmanın 07.07.1997 - 04.02.1999 tarihleri arasında kullandığı Döviz Kredilerinin 
anapara ve faiz ödemelerinin büyük bir bölümü Karşılıklar Kararnamesine aykın olarak 
kendisinin veya kardeş kuruluşlan olan 2112 ve 2113 sabit nolu firmalann kullandığı döviz 
kredilerinden karşılanmıştır. Örneğin, 10.08.2000 tarihinde firmadan yapılan tahsilat 1044, 
2112 ve 2113 nolu firmalara yapılan ödemelerden karşılanmıştır. 

8 - Türkiye Halk Bankası'nca 1044 sabit nolu firmaya kullandınlan kredilerin tahsil 
edilememesi üzerine banka alacaklan 29.11.2000 tarihinde takip hesaplanna aktanlmıştır. 
10.04.2002 tarihi itibariyle firmanın 11.972.215.124.483.-TL takip riski, 3.850.000.000.-TL 
Teminat Mektubu riski ve USD 105.927.- Eximbank Performans Kredi riski bulunmaktadır. 

b) 2112 Sabit Nolu Firma(Ziraat Bankası 86 nolu firma) : 

1 - Antalya Şubesi'nin 24.01.1997 tarih, 91 sayılı Şube Müdürü Fedai UZUN ve 
Müdür Yardımcısı Asuman DOĞAN imzalı yazısıyla Genel Müdürlükten firma için USD 
5.000.000.- Döviz, USD 5.000.000.- İthalat ve 250 Milyar TL Teminat Mektubu kredisi 
talebinde bulunulmuştur. 

Bu kredi teklifi ile ilgili olarak düzenlenen 23.01.1997 tarihli istihbarat raporunda 
firmanın, 1994 yılında öz kaynaklannın 3,2 katı, 1995 yılında 2,6 katı ve 1996 yılında 3,5 
katı yabancı kaynak kullandığı, toplam borçlann aynı yıllarda sırasıyla % 84, % 90 ve % 85 
oranında banka kredilerinden oluştuğu, belirtilmiştir. 

Müfettiş A. Gökhan AKGÖL tarafından düzenlenen raporda (s. 18); olumsuz bilanço 
rakamlan ve istihbarat raporuna rağmen kredi teklifinin değerlendirildiği ve Yönetim 
Kuruluna önerge hazırlandığı şeklinde değerlendirmeye yer verilmiştir. 

Yönetim Kurulunun 29.01.1997 tarih, 5 sayılı oturumunda birim önergesi 
doğrultusunda firmaya şirket ortaklannın kefaletiyle USD 5.000.000.- İthalat Kredisi, USD 
2.000.000.- Döviz Kredisi ve 150 Milyar TL Teminat Mektubu Kredisi tahsis edilmiştir. 

2 - Bu kredilerin kullandınmından 5 ay sonra Antalya Şubesi'nin talebi 
doğrultusunda Yönetim Kurulunun 24.06.1997 tarih, 21 sayılı oturumunda kefalet 
karşılığında USD 5.000.000.- İthalat Kredisi kuUandınlması (Şubenin USD 3.000.000.- Döviz 
Kredisi talebi Genel Müdürlükçe kabul edilmemiş) uygun görülmüştür. 

3 - Şubece 3. kez 02.03.1999 tarihinde söz konusu firma için Genel Müdürlükten 
USD 2.000.000.- tutannda GSM kredisi talep edilmiş, düzenlenen 05.04.1999 tarihli 
istihbarat raporunda firmanın öz kaynaklanna oranla aşın borçlu olduğu vurgulanmıştır. 

Yönetim Kurulunun 09.04.1999 tarih, 11 sayılı oturumunda şube teklifi ve birim 
önergesi uyannca USD 2.000.000.- GSM kredisi tahsis edilmiş, aynı kararda şube teklifinde 
olmamasına rağmen 100 Milyar TL de Teminat Mektubu kredisi tahsis edilmiştir. 
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4 - Şubenin 09.06.1999 tarih, 526 sayılı yazısıyla firma için Genel Müdürlükten 
USD 3.000.000.- Döviz Kredisi talep edilmiş, Ticari Krediler Müdürlüğü'nce bu talebin 
başka gayri menkuller üzerinde ipotek tesis edilmesi halinde değerlendirmeye alınabileceği 
belirtilmiştir. Ancak, şubenin firmanın başka gayrimenkul ipoteği veremeyeceği 
yönündeki yazısı üzerine Genel Müdürlükçe talep değerlendirmeye alınmış ve Yönetim 
Kurulunun 05.07.1999 / 22 saydı oturumunda USD 3.000.000.- Döviz Kredisi tahsis 
edilmiştir.Söz konusu kredi kullandırımmdan önce istihbarat raporu düzenlenmemiş, 
önergede firma verilerinin daha önceki (09.04.1999 tarih, 11 sayılı sayılı oturumda 
kabul edilen) kredideki gibi olduğu belirtilmiştir. 

5 - 2 1 1 2 sabit nolu firma için son kredi teklifi şubece 20.09.1999 tarihinde yapılmış 
ve USD 5.000.000.- Akreditif Kredisi talep edilmiştir. 

Söz konusu kredi talebi için düzenlenen 15.09.1999 tarihli istihbarat raporunda; 

Firmanın IFC'den kullandığı krediler nedeniyle hukuki anlaşmazlık yaşadığı, 1994 
yılında yaşanan ekonomik kriz nedeniyle IFC'den kullanılan kredilerin itfa planına 
bağlandığı, ancak 2112 nolu firmanın vermeyi taahhüt ettiği ek teminatları vermemesi 
nedeniyle IFC'nin günü gelmeyen ödemeleri de istediği ve icra takibi başlattığı, firmanın icra 
takibine itirazının kabul edilmediği, daha sonra IFC ile mevcut itfa planının devamı 
konusunda anlaşıldığı, bunun yanısıra 1999/6 ve 1999/7 dönemleri itibariyle Merkez Bankası 
Risk Cetvellerinde ödemesi yapılmamış kredi, faiz ve komisyonlara rastlanıldığı, bunların 
Ziraat Bankası'ndan kullanılan kredilerden kaynaklandığı, 

IFC'den kullanılan krediler için verilen toplam DEM 3.285.000.- ve USD 2.120.000.-
tutanndaki 6 çekin karşılıksız olması nedeniyle arkasının yazdmldığı, ayrıca 4 adet kaldırışı 
yapılmamış protestolu senedinin bulunduğu, 

Finansal Kaldıraç ve Finansman Oranlarının yüksek olduğu, firmanın finansman 
yapısının ağırlıklı olarak yabancı kaynak içerdiği, 

Hususlarına yer verilmiştir. 

Bunun yanısıra, firmanın Ziraat Bankası'ndan olan 1994 - 1997 arasındaki kredi 
talepleri reddedilmiş, daha sonra bu Bankanın İzmir İstihbarat Müdürlüğü'nce düzenlenen 
22.10.1997 ve İstanbul İstihbarat Müdürlüğü'nce düzenlenen 26.03.1998 tarihli İstihbarat 
Raporlarındaki olumsuzluklar nedeniyle kredi talebi değerlendirmeye alınamamış, bunun 
üzerine Proje Değerlendirme Başkanlığınca mevcut olumsuzluklar dikkate alınmadan 
geleceğe dönük varsayımlar ile düzenlenen rapor sonucunda düzenlenen rapor 
doğrultusunda kredi kullandırılmıştır. Bu kredi de takibe intikal etmiştir. 

Şube tarafından firma için teklif edilen USD 5.000.000.- Vadeli Akreditif Kredisi, 
Yönetim Kurulunun 15.10.199.9 / 31 sayılı oturumunda USD 3.000.000.- olarak uygun 
görülmüştür. Müfettiş A. Gökhan AKGÖL tarafından düzenlenen raporda (S. 21) son derece 
olumsuz istihbarat verilerine rağmen kredi teklifinin Yönetim Kuruluna sevk edildiği 
belirtilmiştir. 

6 - Öte yandan; toplam USD 20.000.000 ve 250 Milyar TL tutarında kredi tahsis 
edilen firmanın son kredi tahsisinden önce 31.08.1999 tarihi itibariyle aktif kıymetlerinin 
toplamı 42.876.921 Milyar TL, satışlannm toplamı 9.580.169 Milyar TL, yabancı kaynak 
toplamının 34.806.380 Milyar TL( % 78'i banka kredisi) ve öz kaynaklan 8.070.541 Milyar 
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TL'dır. Yabancı kaynak ve banka kredisi tutan satışlarının çok üzerindedir. Ayrıca, yabancı 
kaynaklar öz kaynakların 4,3 katıdır. 

7 - Firmanın kullandığı kredilerin anapara ve faiz ödemelerinin büyük bir bölümü 
Karşılıklar Kararnamesine aykırı olarak kendisinin veya kardeş kuruluşları olan 1044 ve 2113 
nolu firmaların kullandığı döviz kredilerinden karşılanmıştır. Örneğin; 10.08.2000 tarihinde 
firmadan yapılan tahsilat 1044, 2112 ve 2113 nolu firmalara yapılan ödemelerden 
karşılanmıştır. 

8 - Türkiye Halk Bankası'nca 2112 sabit nolu 2112 firmasına kullandınlan kredilerin 
tahsil edilememesi üzerine banka alacaklan 23.11.2000 tarihinde takip hesaplanna 
aktanlmıştır. 10.04.2002 tarihi itibariyle firmanın 15.744.555.562.236.- takip riski, 
171.354.000.000.-TL Teminat Mektubu riski ve USD 1.357.423.- GSM Kredi riski 
bulunmaktadır. 

c) 2113 Sabit Nolu Firma : 

1 - Antalya Şubesi'nin 17.03.1997 tarih, 345 sayılı yazısıyla Genel Müdürlükten söz 
konusu firma için USD 1.000.000 Döviz Kredisi, USD 1.000.000 İthalat Kredisi ve 100 
Milyar TL Teminat Kredisi talebinde bulunulmuştur. 

Kredi talebi ile ilgili olarak düzenlenen 10.03.1997 tarihli İstihbarat raporunda; 
firmanın negatif işletme sermayesi ile çalıştığı, Cari, Likidite ve Nakit Oranlannın düşük 
çıktığı, öz kaynaklannın 3 katı oranında yabancı kaynak kullandığı belirtilmiştir. 

Yönetim Kurulunun 21.03.1997 tarih, 10 sayılı oturumunda USD 1.000.000 Döviz 
Kredisi, USD 1.000.000 İthalat Kredisi ve 100 Milyar TL Teminat Kredisi tahsis edilmiştir. 

2 - Firmaya kullandınlan kredilerin ve vade sonlannda faizi ile birlikte tahsillenmiş 
gözüken krediler Karşılıklar Kararnamesine aykın olarak aynı tarihlerde firmanın kardeş 
kuruluşlan olan 1044 ve 2112 sabit nolu firmalara kullandınlan kredilerden karşılanmıştır. 
Örneğin; 31.07.1998 tarihinde firmadan yapılan USD 1.101.945.-lik tahsilat 1044 nolu 
firmanın kredisinden yapılan tediyelerle karşılanmıştır. 

3 - Türkiye Halk Bankası'nca 2113 sabit nolu firmaya kullandınlan kredilerin tahsil 
edilememesi üzerine banka alacaklan 29.11.2000 tarihinde takip hesaplanna aktanlmıştır. 
10.04.2002 tarihi itibariyle firmanın 1.318.272.831.080.-TL takip riski ve 1.361.000.000.-TL 
Teminat Mektubu riski bulunmaktadır. 

B - GENEL DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER 

... Grubuna ait, 1044 Sabit nolu, 2112 Sabit nolu. ve 2113 Sabit Nolu firmalara 
kullandınlan ve yukanda açılış ve işleyişi belirtilen kredilerle ilgili olarak Komisyonumuza 
intikal ettirilen T.C. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun Türkiye Halk Bankası A.Ş. 
1997, 1998, 1999, 2000 yılı raporları ile Türkiye Halk Bankası A.Ş. Müfettişi A. Gökhan 
AKGÖL tarafından düzenlenen 27.09.2002 tarih, 2002/3 sayılı İnceleme Raporunun 
incelenmesi sonucunda; söz konusu fınnalara bankacılıktaki kredi kullandınlması ile ilgili 
mevzuat, banka genel uygulaması ve teamüllere aykın biçimde krediler kullandmldığı, 
ödenmeyen krediler için yasal yollara başvurmak bir yana yeni krediler açıldığı, bu açılan 
kredilerle vadesi gelen kredilerin anapara ve faizleri tahsil edilmek suretiyle düzenli tahsilat 
varmış gibi bir izlenim oluşturularak yetkili mercilerin yanıltıldığı tespit edilmiştir. 
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Türkiye Halk Bankası'nm kredi ve istihbarat mevzuatı, bankanın genel uygulaması 
ve genel bankacılık teamülleri uyannca hakkında icra takibi olan, bankaya veya başka banka 
ve kuruluşlara ödenmemiş borcu bulunan, karşılıksız çeki ve protestosu olan firmalara kredi 
verilmesi mümkün değildir. Bu hükümlere rağmen; 1044 sabit nolu ve 2112 sabit nolu 
firmalara 15.09.1999 tarihli istihbarat raporundaki; 

"... firmanın 6/1999 ve 7/1999 itibariyle Merkez Bankası Risk Bildirim Cetvellerinde 
ödemesi yapılmamış kredi, faiz ve komisyonlara rastlandığı, firma yetkililerinin ise vadesi 
geçmiş kredilere ait ödenmemiş faiz ve giderlerinin bulunmadığını ifade ettikleri, 2112 sabit 
nolu firmanın Ziraat Bankası'ndan kullandığı kredilerin dönem faizlerini ödemediği, IFC'den 
kullanılan iyileştirme kredilerine teminat amacıyla verilen toplam 3.285.000 DEM ve 
2.120.000 USD'lik 6 adet çekin karşılıksız olması nedeniyle arkasının yazdınldığı, 4 adet 
kaldırışı yapılmamış protestolu senedinin bulunduğu, finansman yapısının yabancı kaynak 
ağırlıklı olduğu, yabancı kaynak finansman oranının özellikle 1999 yılında yükseldiği, 
finansal kaldıraç ve finansman oranının yüksek olduğu belirtilmiştir. 

...Firmanın IFC'den kullandığı krediler nedeniyle hukuki anlaşmazlık yaşadığı, 1994 
yılında yaşanan ekonomik kriz nedeniyle IFC'den kullanılan kredilerin itfa planına 
bağlandığı, ancak 2112 sabit nolu firmanın vermeyi taahhüt ettiği ek teminatları vermemesi 
nedeniyle IFC'nin günü gelmeyen ödemeleri de istediği ve icra takibi başlattığı, firmanın icra 
takibine itirazının kabul edilmediği, daha sonra IFC ile mevcut itfa planının devamı 
konusunda anlaşıldığı, bunun yanısıra 1999/6 ve 1999/7 dönemleri itibariyle Merkez Bankası 
Risk Cetvellerinde ödemesi yapılmamış kredi, faiz ve komisyonlara rastlanıldığı, bunların 
Ziraat Bankası'ndan kullandırılan kredilerden kaynaklandığı...." 

Şeklindeki ifadeler dikkate alınmadan, Yönetim Kurulunun 15.10.1999 tarih, 31 sayılı 
kararıyla toplam USD 5.000.000.- tutarında Dövize Natık Teminat Mektubu ve GSM kredisi 
açılmıştır. 

Aynı şekilde firmalara olumsuz istihbarat raporlarına rağmen, aşın borçlu olması, öz 
kaynaklannın yetersiz bulunması, negatif işletme sermayesi ile çalışılması, cari ve likidite 
oranlannın düşük çıkması, finansman rasyosu ve finansal kaldıraç oranlannın yüksek olması 
gibi hususlar dikkate alınmadan 15.12.1995 tarihinden itibaren sürekli yeni krediler açılmış, 
bu krediler tahsil edilemediği halde yeni krediler açılarak Banka riski artınlmıştır. Örneğin; 
1044 sabit nolu firma ile ilgili olarak düzenlenen 24.11.1995 tarihli istihbarat raporunda, 
firmanın negatif işletme sermayesi ile çalıştığı, faaliyetlerinin finansmanında ağırlıklı olarak 
yabancı kaynak kullandığı (92 yılında 10 kat, 93 yılı 15 kat ve 94 yılı 16 kat), finansman 
rasyosunun 1628 gibi yüksek düzeyde olduğu belirtilmesine rağmen Yönetim Kurulunun 
15.12.1995 tarih, 42 nolu toplantısında USD 2.000.000 Döviz Kredisi tahsis edilmiştir. 

Öte yandan; Grubuna ait fırmalann daha önce almış olduğu krediler ödenmediği 
halde Karşılıklar Kararnamesi uyannca kredi değerliliğini yitirdiği hususu göz önünde 
bulundurulmadan vadesi gelen anapara ve faizlerin tahsili için yeni krediler açılmış veya 
mevcut kredilerden yapılan ya da grubun diğer firmalanna ait kredilerden yapılan ödemelerle 
borçlar tahsil edilerek firmanın borçlanm ödemediği hususu gizlenmiştir. Yani banka kendi 
parasıyla kendi alacağını tahsil etmiştir. Bu şekilde aslında Bankanın bilançosunda 
"Takipteki Krediler" arasında yer alması gereken krediler normal krediler arasında 
gösterilerek banka riski gizlenmiştir. Örneğin; 10.08.2000 tarihinde 2112 nolu firmadan 
yapılan tahsilatlar adı geçen firma, 1044 sabit nolu firma ve 2113 sabit nolu firmaya ait 
kredilerden yapılan ödemelerle karşılanmıştır. 
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Sonuç olarak, yukarıdaki belirtilen olumsuzluklara rağmen ... Grubuna ait firmalara 
mevzuata aykırı olarak ve diğer firmalara tanınan imkanlardan çok ayrıcalıklı biçimde sürekli 
usulsüz yeni krediler açılarak banka zarara uğratılmıştır. Anılan firmalara 15.12.1995 tarih, 42 
sayılı Yönetim Kurulu kararıyla USD 2.000.000.- kredi açılmasıyla başlanılmış, daha sonra 
15.10.1999 tarihinde açılan kredilerle toplam USD 37.500.000.-TL'ya ulaşmıştır. 

Firmalara açılan krediler Müfettiş A. Gökhan AKGÖL'ün raporunda da belirtildiği 
üzere gerçekte tahsil edilemediği halde tahsil edilmiş gibi gösterilerek yetkili merciiler 
yanıltılmıştır. 

Öte yandan; bu gruba açılan kredilerle ilgili olarak basın-yaym organlarında çok geniş 
biçimde çeşitli haberler yayınlanmasına, 1997, 1998, 1999 ve 2000 yılı Yüksek Denetleme 
Kurulu raporlarında krediler eleştiri konusu yapılmasına rağmen, bugüne kadar T. Halk 
Bankası A.Ş. Müfettişi A. Gökhan AKGÖL tarafından düzenlenen 27.09.2002 tarih, 2002/3 
sayılı inceleme raporu dışında yetkililerin sorumluluklarının aranmasına yönelik hiçbir işlem 
yapılmamıştır. 

Yukarıda belirtilen olumsuzluklara rağmen sürekli yeni kredi açarak, normalde 
mevzuat gereği alamayacağı krediyi temin etmek suretiyle .... Grubuna menfaat sağlayan ve 
ödenmeyen kredileri zamanında tahsil ediyormuş gibi gösteren T. Halk Bankası Yetkililerinin 
sorumluluklarının Türk Ceza Kanunu açısından değerlendirilerek haklarında işlem yapılması 
gerektiği kanaatına varılmıştır. Yönetim Kurulunca 23.04.1999 tarihinden sonra 22 ve 31 
sayılı kararlarla verilen ve bu tarihten sonra mevcut kredilerinden yapılan ödemeler 4616 
sayılı Kanun kapsamı dışındadır. 

Öte yandan; firmaların Ziraat Bankası'ndan kullanmış olduğu kredilerle ilgili olarak 
düzenlenen Başbakanlık Teftiş Kurulu Raporunda kefillerden M.E. ve Y.E'nin 300 milyon 
dolar mal varlığına sahip olduğu belirtildiğinden savcılıklarca yapılacak soruşturmalarda 
firmaların hesaplarının da incelenerek, kullandırılan kredilerin amaç dışı kullandırılıp 
kullandınlmadığı ve ortaklara aktarılan meblağ olup olmadığı da araştırılmalıdır. 

Bunun yanısıra, Genel Müdür Yardımcısı Hüsnü Barbaros OLCAY'in eski patronu 
olan ve 2112 sabit nolu firmanın Ziraat Bankası'ndan kullanmış olduğu kredilere aracılık 
eden ve halen kırmızı bültenle aranan Raif ZİHNALİ adlı şahsa ait Tancot ve Maddox 
firmalarının hesaplarının da savcılıklarca incelenmesi, yurda getirilmesi için yapılan 
çalışmalara ağırlık verilmesi, yanısıra bu şahsın aracılığıyla Kamu Bankalarından 
kullandırılan usulsüz kredilerin araştırılması gerekmektedir. 

Söz konusu kredilerle ilgili olarak; krediyi teklif eden Antalya Şubesi Müdürü Fedayi 
UZUN başta olmak üzere, Müdür Yardımcıları, Fikret HASTÜRK, Safure TOSLALI, A. Nil 
KARAMAN, Ahmet ACAR, Asuman DOĞAN ve M. Ünlü KOLDAŞ ile önerge 
hazırlayarak uygun görüşle sunan Ticari Krediler Müdürü Muazzez ELA, Genel Müdür 
Yardımcısı Hüsnü Barbaros OLCAY, ve Genel Müdür Yenal ANSEN, krediyi onaylayan 
Yönetim Kurulu üyelerinin teşekkül halinde işledikleri ve kamu zaranna sebebiyet veren 
fıilerinin TCK'nun 503, 504/1-8 maddelerinde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık suçuna 
dönüşebileceği kanaatıyla Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması, 

Ayrıca idari yönden gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Halk Bankası Yönetim 
Kurulu Başkanlığı ile ilgili Devlet Bakanlığı'na bildirilmesi gerektiği düşünülmektedir. 
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III - GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDİLERLE İLGİLİ OLARAK 

DÜZENLENMİŞ OLAN RAPORLAR: 

A- T.C. ZİRAAT BANKASI: 

1-1998 yılı, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu Sh. 120-123. 

2-1999 yılı, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu Sh. 160-167. 

3- 2000 yılı, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu Sh. 163-168. 

4- 2001 yılı, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu Sh. 161-168. 
5- 1998- 2000 dönemi T.C.Ziraat Bankası Teftiş Kurulu 17.03.2000/3 Sayılı Teftiş 

Raporu. (Ekte yer almamaktadır) 

6- Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu Yeminli Murakıplar Kurulu 
Başkanlığınca düzenlenen 26.01.2001/R-l Sayılı Rapor.. (Ekte yer almamaktadır) 

7 - Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu Yeminli Murakıplar Kurulu 
Başkanlığınca düzenlenen 06.09.2002/ R-4,R-9 Sayılı Rapor. 

8- Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunca düzenlenen 30.07.2001/3-5 sayılı 
rapor. (Cumhurbaşkanınca tevdi tarihi 08.02.2001 'dir.) 

9- T.C.Ziraat Bankası Teftiş Kurulu Müfettişi Kemalettin DİKİCİ tarafından 
düzenlenen 25.09.2001/1 sayılı İdari Soruşturma Raporu. 

10- Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca düzenlenen 16.11.2001 tarih 11/2001-8 
sayılı Ön İnceleme Raporu. 

B - TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. : 

1 - 1997 yılı Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Halk Bankası Raporu, sayfa : 
169-171, 

2 - 1998 yılı Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Halk Bankası Raporu, sayfa : 177 
-180, 

3 - 1999 yılı Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Halk Bankası Raporu, sayfa : 
199- 201, 

4 - 2000 yılı Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Halk Bankası Raporu, sayfa : 
189-191, 

5 - Müfettiş A. Gökhan AKGÖL tarafından düzenlenen 27.09.2002 tarih, 2002/3 
sayılı İnceleme Raporu. 
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T.C. 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının 
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 

Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu (10/9) 

PARA, BANKACILIK, HAZİNE, DIŞ TİCARET VE 
GÜMRÜK KONULARI 

ÖZEL RAPOR: 

2.4.3 Halk Bankası Levent Şubesi'nden Aynı Gruba Ait 52, 71, 94 

Bankanın Dolandırılması 
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1. YAPILAN İŞLEM VE DOĞAN ZARAR 

İstanbul Milletvekili Mustafa DÜZ'ün Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na yaptığı 
müracaat üzerine Halk Bankası Levent Şubesi'nden 52, 71, 94 ve 95 sabit nolu firmalara 
usulsüz olarak kullandırılan kredilerle ilgili yapılan ön inceleme sonucunda Banka yetkilileri 
hakkında TCK 230 ve 240. maddeleri uyarınca işlem yapılması istenilmiş ve 28.06.2001'de 
soruşturma izni verilmiştir.Danıştay 2. Dairesince işlemlerin bir kısmının zamanaşımına 
uğradığı, bir kısmının ise 4616 sayılı Yasa kapsamına girdiği yönünde karar verilmiş, 
ilgililerden biri (Sn. Ufuk SÖYLEMEZ) hakkında ise dosya dokunulmazlık nedeniyle Adalet 
Bakanlığı'na intikal ettirilmiştir. 

1997 yılı YDK raporunun 10. temennisinde de soruşturma yapılması istenilmesine, 
1998 ve 1999 yılı raporlarında da bu husus hatırlatılmasına rağmen İstanbul Eski Milletvekili 
Sayın Mustafa DÜZ'ün ihbarına kadar soruşturma yapılmamıştır. Toplam takipteki alacak 
faiz hariç olmak üzere 119.349.317.778.934,-TL'dır. 

Söz konusu kredilere ilişkin olarak Hazine Kontrolörleri Ali ACU, Hüseyin ZENGİN 
ve Sadettin PARMAKSIZ tarafından düzenlenen 28.06.2001 tarih, 116/14-91/12-327/14 
sayılı raporda; 

"...27.05.1995 yılından itibaren tahsis edilerek kullandırılan kredilerde; firmanın ticari 
ve mali durumunun gözetilmediği, yeterince istihbarat çalışması yapılmadığı, yapılan 
çalışmalarda belirtilen istihbarat bilgilerine itibar edilmediği, başlangıçta teminatlar için 
öngörülen marjın kademeli bir şekilde azaltılarak, firmanın ticari ve mali durumu karşısında 
zaten zayıf olan teminatların daha da zayıflatılarak kredilerin ciddi oranda güvenceden yoksun 
bırakıldığı, sonuçta uzun vadeli olarak kullandırılan kredilerin vadesi geldiğinde firmanın 
kredi ana para ve faizlerini ödemede acze düştüğü, başlangıçta bunu gizlemek için geri 
ödemelerin mevcut kredilerden sağlanan kaynaklarla yapılmasının sağlandığı, ancak belirli bir 
noktadan sonra da bu uygulama yeterli olmayınca, yeterli güvence alınmadan ve Bankanın 
maruz kaldığı risk itibariyle reel anlamda kaybının önlenmeden ödeme planlan yapıldığı, 
ancak tüm çabalara rağmen, kaçınılmaz sonun gerçekleşerek kredilerin geri dönüşünün 
önemli ölçüde imkansız hale geldiği...Sonuç olarak, aldıkları kararlar ve yaptıkları 
uygulamalar itibariyle basiretli bir tüccar gibi hareket etmeyerek Bankayı zarara uğratan 
Banka Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticileri hakkında TCK'nm 230 ve 240. maddelerinde 
düzenlenen hükümler gereğince yasal takibe geçilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir..." 

Şeklinde değerlendirmelere yer verilmiştir. 

Söz konusu raporda firmalara kullandırılan krediler TCK 230 ve 240 kapsamında 
değerlendirilmiş olmakla birlikte, aynı rapor içerisinde yer alan aşağıdaki tespitler nedeniyle, 
Bankanın kredi kullandınmı adı altında Banka yöneticilerinin de yardımıyla dolandırılmış 
olduğu çok açık olduğundan TCK'nun 504. maddesi uyarınca işlem yapılması gerekmektedir. 

52 sabit nolu firmanın ortaklan Demyon Holding A.Ş., Orman Mahsulleri Entegre 
Sanayi A.Ş., Şevket Demirel Holding, GÖKALP BASTÜRK. TFP INTERNATIONAL 
LTD. Orhan ASLITÜRK, Altemur KILIÇ, Ayhan SEZER, Ersin ÇAMOĞLU ve Orhan 
AZİZOGLU'dur. Firma daha önceki ana faaliyet konusu olan orman ürünleri ithalatı ve 
pazarlaması işini 1996 yılından itibaren bırakmış ve dış ticaret sermaye şirketi olarak tekstil 
ürünleri ihracatı ile iştigal etmektedir. 
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Firma ile ilgili olarak düzenlenen 31.12.1997 tarihli Periyodik İzleme Raporunda 
izleme tarihi itibariyle kanuni kayıtların noter onaylı yevmiye ve kebir defterlerine 
işlenmediğinin görüldüğü, ayrıca istenilen bilgi ve belgelerin temini konusunda tatmin edici 
sonuçlar alınamadığı belirtilmiştir. 

52 sabit nolu firma ile ilgili olarak düzenlenen 5.4.1999 tarihli Durum Tespit 
Raporunda; firmanın İzmit/ Köseköy'de bulunan işyerinde hiçbir sınai faaliyet bulunmadığı, 
fabrika binasının terkedilmiş bir görünüm arzettiği, 1997 yılı başından itibaren faaliyetinin 
durdurduğunun istihbar edildiği belirtilmiştir. 

Firma 3.5.1999 tarihinden itibaren borçlarını ödeyememiş ve yeni bir ödeme planı 
sunmuştur. Firma vermiş olduğu ödeme planına uymamış ve 27.10.2000 tarihinde takibe 
intikal etmiştir. 

Grubun 71 sabit nolu firmasına kullandırılan kredilerle ilgili olarak Hazine 
Kontrolörleri Ali ACU, Hüseyin ZENGİN ve Sadettin PARMAKSIZ tarafından düzenlenen 
28.06.2001 tarih, 116/14-91/12-327/14 sayılı raporda(s.l2) aşağıdaki değerlendirmelere yer 
verilmiştir. 

"...Yukarıdaki istihbarat raporunda bir firma ve bağlı bulunduğu grup hakkında ifade 
edilebilecek tüm olumsuzluklara rağmen net ve kesin bir dille vurgulanmasına ve bu şartlar 
altında mevcut kredi limitlerinin kademeli bir şekilde daraltılması ve mevcut risklere ilişkin 
güvencelerin güçlendirilmesi gerekirken, Banka yetkilileri bu limitlerin firmaya 
kullandırılmasında herhangi bir sakınca görmemişlerdir. Ayrıca, firmanın yatırım yapmadığı, 
faaliyet konusunu neredeyse tamamıyla terk ettiği basın yayın organlarında çıkan haberler 
dolayısıyla yalnız bankacılık camiasında değil, herkesin malumu olmasına ve yukarıda yer 
verilen istihbarat raporu ile de net bir şekilde ifade edilmesine rağmen, Bankanın Ticari 
Krediler Yönetimi, verdikleri bu olur ile kredinin tahsis amacı olan proje bazında yatırım 
amaçlı ve ekipman temini için kontrgaranti oluşturmak şartını da hiçe sayarak. 
firmanın aval yoluyla tamamen nakit kredi teminine yönelik olarak kullanmasını teşvik 
etmişlerdir..." 

Söz konusu raporda; 94 ve 95 nolu firmalara kullandırılan kredilerle ilgili olarak da 
benzer değerlendirmelerde bulunulmuştur. Gruba ait krediler 3.5.1999 tarihinden itibaren 
ödenmemeye başladığı halde, Bankaya verilen ödeme planlan ile takibe intikali geciktirilmiş, 
sonuçta alacakların tahsil edilememesi üzerine 27.10.2000 günü takibe aktarılmıştır. 

Olumsuz istihbarat raporlarına ve yukarıda belirtilen diğer olumsuzluklara rağmen 
gruba ait 52, 71,94 ve 95 nolu firmalara açılan kredilerle Bankanın dolandınlması işleminin 
alt yapısı oluşturulmuştur.Yatınm amaçlı olarak açılan krediler aşağıdaki şekilde 
kullandınlmak suretiyle Bankanın dolandınlması işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Hazine Kontrolörlerince düzenlenen raporda; 

"...Yatınm yapma amacıyla alınan krediler firmalann faaliyet konulan ile ilgili yatınm 
tutannın çok üstünde olması nedeniyle krediler kontrolden çıkmış olup, yapılan yatırımların 
40-50 katı tutarında kredi kullandıkları tespit edilmiştir..."(s.21) 

"...Gümrüklere hitaben KDV ertelemesi amacıyla onaylanan krediler, kredilerden 
sorumlu Genel Müdür Yardımcısının OLUR'u ile nakit teminine yönelik olarak 
kullandınlması ve vadesinde 11.500.000 USD'nin Banka kaynağından ödenmesi olayında adı 
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geçen Genel Müdür Yardımcısı 01.10.1997 tarihinde Banka'dan ayrılmış olup, halen adı 
geçen grup tarafından alman bir bankada (...) çalıştığı tespit edilmiştir..."(s.21) 

"...yapılacağı beyan edilen ithalat işlemleri ile ilgili olarak, yurt dışındaki ihracatçı 
firma tarafından tanzim edilen proforma faturalar dışında ithal edilecek malların sevkiyatmın 
yapıldığına ilişkin kesin fatura, konşimento gibi sevk evrakı ibraz edilmeden poliçelere aval 
verildiği,..." (s.22) 

"...kredi dosyasındaki mevcut belgelerden firmanın daha başlangıçta ithalat yapma 
niyetinin bulunmadığı, aval ve kabul şerhi verilen poliçelerin esasında Dempa A.Ş.'nin nakit 
kredi ihtiyacını temin etmek amacıyla düzenlenmiş olduğu, zira firmanın şubeye verdiği 
proforma faturalarda ihracatçı firma olarak görünen -Estone Financial SA- adlı kuruluşun 
isveç'te ticaret sicili kaydının bulunmadığı ve adresi ile telefon numarasının da bir avukatlık 
bürosuna ait olduğu, kaldı ki 10.905.000 USD tutarındaki poliçelere aval verilmesini 
müteakip BB Aval'dan alınan 12.11.1996 tarihli yazıda poliçelerde lehdar olarak yer alan -
Estone Financial SA- adlı firmayı temsile yetkili şahsın Gökalp BAŞTÜRK olduğu, bu şahsın 
aynı zamanda Dempa A.Ş.'nin ortağı ve Yönetim Kurulu üyesi olduğunun 
belirtildiği...."(s.23) 

Şeklinde yer alan ifadelerden Bankanın dolandırıldığı kanaati oluşmuştur. 

Halk Bankası Levent Şubesi'nden aynı gruba ait 52, 71, 94 ve 95 sabit nolu firmalara 
verilen krediler Kamu Bankalarından amacı dışında kullandırılan kredilere ilginç bir örnek 
teşkil etmektedir. Söz konusu kredilerle ilgili olarak Hazine Kontrolörlerince düzenlenen 
28.06.2001 tarih, 116/14-91/12-327/14 sayılı raporda(21-23. sayfalar); yatırım yapma 
amacıyla alman kredilerin firmaların faaliyet konularının çok üstünde olduğu, yapılan 
yatırımın 40-50 katı tutarında kredi kullandıkları, ithal edilecek mallar için alman kredide, 
ithali yapılan mala ait kesin fatura, konşimento gibi sevk evraklarının ibraz edilmediği, 
ihracatçı firma olarak ve lehine aval de verilen görünen Estone Financial SA adlı kuruluşun 
İsveç'te ticaret sicili kaydının bulunmadığı ve adresi ile telefon numarasının da bir avukatlık 
bürosuna ait olduğu, hususlarına yer verilmiştir. Yani gerçekte ithalat yapılmamıştır. 
İhracatçı görünen Estone Financial SA firmasının yetkilisi olan Gökalp BAŞTÜRK 
aynı zamanda kredi kullanan firmaların ve bu gruba ait bankanın Yönetim Kurulu 
üyesidir. Halk Bankası'ndan verilen avallerin lehdarı çoğunlukla TFP International 
Ltd..Estone Financial SA ve BB Aval firmalarıdır. Bu firmalardan TFP International 
Ltd. aynı zamanda grubun 51 numaralı firmasının ortağıdır. Kredilerin temin edildiği 
diğer firma olan BB Aval şirketi , yine kredi kullanan grubun bankasının Yönetim Kurulu 
üyesi Raif ZİHNALİ'nin sahibi olduğu Tancot ve Maddox firmaları aracılığıyla Ziraat 
Bankası'ndan 86 sabit nolu firmaya kredi kullandırılmasına da aracılık etmiştir. Öte yandan; 
Halk Bankası'ndan bu firmalara kredi kullandırılması sırasında kredilerden sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olan ve bu görevinden önce de Raif 
ZİHNALİ'nin Tancot Firması'nın İstanbul temsilciliğini yürüten Hüsnü Barbaros OLCAY 
kredilerin kullandınmından sonra gruba ait bankanın Yönetim Kurulu üyesi olmuştur.Hüsnü 
Barbaros OLCAY rapor içeriğinden de görüleceği üzere firmanın kredileriyle şubeye 
telefon talimatı verecek kadar yakından ilgilenmiştir. Nitekim daha az riski olan ve 
yönetim kurulu karanyla Gümrüklere verilecek KDV ertelemesi için tahsis edilen Teminat 
Mektuplanm, verdiği telefon talimatıyla kredi teminine yönelik Teminat Mektubuna 
dönüştürmüştür. 

52 sabit nolu firma ile ilgili avallerin bir kısmının dökümü aşağıda belirtilmiştir. 
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REFERANS 

700001 

700022 

700025 

TUTARI 

1.345.000.USD 

1.345.000.USD 

1.069.325.USD 

1.069.325.USD 

1.069.325.USD 

1.069.325.USD 

1.069.325.USD 

1.069.325.USD 

1.069.325.USD 

1.069.325.USD 

1.069.325.USD 

1.099.576.USD 

1.099.576.USD 

1.099.576.USD 

1.099.576.USD 

1.099.576.USD 

1.099.576.USD 

1.099.576.USD 

MUHATAP 

Estone Financial 

Estone Financial 

TFP International 

TFP International 

TFP International 

TFP International 

TFP International 

TFP International 

TFP International 

TFP International 

TFP International 

Estone Financial 

Estone Financial 

Estone Financial 

Estone Financial 

Estone Financial 

Estone Financial 

Estone Financial 

71 sabit nolu firma ile ilgili avaller ise şu şekildedir. 

REFERANS 

700021 

700023 

700026 

TUTARI 

1.159.780.USD 

1.159.780.USD 

1.159.780.USD 

380.660.USD 

1.153.429.USD 

1.153.429.USD 

1.153.429.USD 

1.153.429.USD 

1.153.429.USD 

1.283.190.USD 

MUHATAP 

TFP International 

TFP International 

TFP International 

TFP International 

BB Aval 

BB Aval 

BB Aval 

BB Aval 

BB Aval 

TFP International 



700027 

700028 

700029 

1.283.190.USD 

1.283.190.USD 

1.098.604.USD 

1.098.604.USD 

1.098.604.USD 

1.098.604.USD 

1.082.692.USD 

1.082.692.USD 

1.082.692.USD 

1.058.632.USD 

1.058.632.USD 

1.058.632.USD 

TFP International 

TFP International 

Estone Financial 

Estone Financial 

Estone Financial 

Estone Financial 

TFP International 

TFP International 

TFP International 

TFP International 

TFP International 

TFP International 

Sonuç olarak; olumsuz istihbarat raporlarına rağmen bu firmalara yatırım tutarlarının 
çok üstünde Hüsnü Barbaros OLCAY'ın da aralarında bulunduğu Yönetim Kurulu tarafından 
kredi açılmış, bu krediler ithalat yapılıyormuş gibi, kredi kullandırılan firmanın ortağı olan 
Gökalp BAŞTÜRK'ün temsilcisi olduğu Estone Financial SA Firması aracılığıyla yurtdışına 
aktarılmıştır. Bu suretle Halk Bankası dolandırılmıştır. 

Yukarıda da belirtildiği üzere bu kredilerle ilgili olarak Halk Bankası 1997 yılı YDK 
raporunun 10. temennisinde soruşturma yapılması istenilmesine, 1998 ve 1999 yılı 
raporlarında da belirtilmesine rağmen İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa DÜZ'ün savcılığa 
yaptığı ihbara kadar soruşturma yapılmamış, bu ihbardan sonra 28.06.2001 tarihinde 
soruşturma yapılmıştır. 

52, 71, 94 ve 95 sabit nolu firmalara verilen kredilerle ilgili olarak soruşturma 
yapılmadığı gibi, ilgili Devlet Bakanı Sayın Hüsamettin ÖZKAN tarafından 07.10.2000 
tarihinde Hürriyet Gazetesi'ne yapılan açıklamada bu kredilerde usulsüzlük olmadığı, 
Müfettişlerce yapılan incelemede usulsüzlük tespit edilemediği,teminatlarmın yeterli olduğu 
yönünde beyanlarda bulunulmuştur. 

Oysa, Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda hazırlanan 
23.10.1997 tarih, 11/97-5 sayılı raporda, firmalara kullandırılan kredilerle ilgili 
olumsuzluklara değinilmiş ve bu kredilerin sorunlu hale gelmesi durumunda banka mali 
yapısının büyük tahribata uğrayacağı, bu takdirde sorumlular hakkında hukuki işlem 
yapılacağının tabi olacağı belirtilmiştir. 

2. SORUMLULUĞUN TESPİTİ 

Söz konusu dolandırıcılık işleminden; Firmanın Yönetim Kurulu Üyeleri Yahya 
Murat DEMİREL ve Gökalp BAŞTÜRK başta olmak üzere, 52, 71, 94 ve 95 nolu firma 
yetkilileri, Estone Financial SA ve TFP International Ltd firma yetkilileri ile bu firmalara 
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olumsuz istihbarat raporlanna rağmen kredi açmak ve ihracat için gerekli belgeleri aramamak 
suretiyle Bankanın dolandırılmasına katkıda bulunan ve Hazine Kontrolörlerince düzenlenen 
raporda belirtilen, Yönetim Kurulu Üyeleri Yücel DİRİK, Ali İhsan ELGİN, Dr. Jur. Ali 
Haydar EMRE, Salih Şevki DORUK, Yenal ANSEN, H. Ufuk SÖYLEMEZ, Osman Nuri 
ERTUĞ, Hasan ÖZCAN ve Prof. Dr. Halil SARIASLAN ve Hüsnü Barbaros OLCAY ile 
Levent Şubesi Müdürü Mualla HALİSTÜRK ve Ticari Krediler Müdürü Muazzez ELA'nın 
sorumlu olduğu kanaatına varılmıştır. 

Yukarıda da belirtildiği üzere bu kredilerle ilgili olarak Halk Bankası 1997 yılı YDK 
raporunun 10. temennisinde soruşturma yapılması istenilmesine, 1998 ve 1999 yılı 
raporlannda da belirtilmesine rağmen İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa DÜZ'ün savcılığa 
yaptığı ihbara kadar soruşturma yapılmamış, bu ihbardan sonra 28.06.2001 tarihinde 
soruşturma yapılmıştır. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun 1997 yılı Halk Bankası 
Raporunda belirtilmesine, daha sonraki yıllarda düzenlenen raporlarda da konu eleştirilmesine 
rağmen, gerekli soruşturmalann yapılmamasındaki sorumluluklar ile ilgili değerlendirmelere 
raporun 2.4.1. bölümünde yer verilmiştir. 

3. ÖNERİ 

Aynı gruba ait 52, 71, 94 ve 95 nolu firmalara kullandınlan kredilerde teşekkül 
oluşturmak suretiyle TCK'nun 503, 504/1-8 maddelerinde tanımlanan nitelikli dolandıncılık 
suçu işlendiği kanaatine vanldığından yukanda isimleri yazılı kişiler hakkında suç 
duyurusunda bulunulmuştur. Aynca bu konuda gerekli idari işlemlerin yapılabilmesi için 
Halk Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ve İlgili Devlet Bakanlığı'na bildirilmiştir. 

Raif ZİHNALİ'nin aracılık ettiği diğer krediler ile söz konusu Estone Financial S A 
firması'ndan yapılan ithalat işlemlerinin de bu çerçevede araştınlmasınm gerektiği 
düşünülmektedir. 

4. DİZİ PUSULASI 

NO 

1 

2 

ADET 

6 

1 

ÖZÜ 

Tamer TATOĞLU adlı şahsın dilekçesi 

13.10.2000 tarihli Milliyet Gazetesi 
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T.C. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının 
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 

Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu (10/9) 

PARA, BANKACILIK, HAZİNE, DIŞ TİCARET VE 
GÜMRÜK KONULARI 

ÖZEL RAPOR: 

2.4.4 T. Halk Bankası'nın Merkez Şubesi'nden 2427, 2428, 2429 
ve 2430 Sabit Nolu Firmalara Kullandırılan Usulsüz 

Bankanın Dolandırılması 
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1. YAPILAN İŞLEM VE DOĞAN ZARAR 

7. Halk Bankası'nın Merkez Şubesi'nden istihbarat raporlarındaki olumsuzlara 
rağmen 2427, 2428, 2429 ve 2430 sabit nolu firmalara kullandırılan kredilerde Tapu Sicil 
Müdürlüğü aracı kılınmak suretiyle Banka zarara uğratılmıştır. Bu firmalara kullandırılan 
usulsüz kredilerle ilgili olarak Hazine Kontrolörlerince düzenlenen 21.06.2001 tarih, 
114/12 sayılı raporda belirtilen firmalara kullandırılan kredilerin firma hesabına geçtikten 
sonra, firma ile herhangi bir ticari ilişkisi olmayan Nadir ELİBOL ve Mehmet Tahir 
GÖRPEOĞLU adına havale edilmesi gibi şüpheli işlemler(29-30 sayfalar) ile firmanın 
ipoteklerinin sahte çıkması sonrasında bu konunun çözümü için Banka Yöneticileri ve 
Müfettişlerinin ve Bankanın başka bir şubesinden usulsüz kredi kullanan müşterinin adının 
geçtiği faaliyetler dikkat çekicidir. 

1997 yılı Halk Bankası YDK raporunun 25. temennisinde 2427, 2428, 2429 ve 2430 
sabit nolu firmalara Merkez Şubeden kullandırılan kredilerin Banka Müfettişleri tarafından 
soruşturulması istenilmiş, ancak, İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa DÜZ'ün 24.01.2001 
tarihinde yaptığı suç duyurusuna kadar konu soruşturulmamıştır. Bu tarihten sonra 
düzenlenen 21.06.2001 tarih, 114/12 sayılı Hazine Kontrolörleri raporu ve 26.04.2002 tarih, 
2002/1 sayılı Banka Teftiş Kurulu raporunda ; soruşturma konusu işlemlerin TCK. 240 
kapsamında olduğu belirtilmiştir. 28.06.2001 tarihinde soruşturma izni verilmiştir.İşlemlerin 
bir kısmı TCK 102 uyannca zamanaşımına uğramış, diğerleri ise 4616 sayılı Yasa uyannca 
ertelenmiştir. 1997 yılı Halk Bankası YDK raporunun 25. temennisinde soruşturulması 
istenilen kredilendirilme işlemleri 1999/35 ve 2000/23. temennilerinde de tekrar edilmiş, 
ancak soruşturma 2002 yılında tamamlanabilmiştir.Toplam Banka zaran faiz hariç, 
27.703.931.329.414.-TL'dır. Söz konusu raporlarda 2427, 2428, 2429 ve 2430 sabit nolu 
firmalara kullandınlan krediler TCK 240 kapsamında değerlendirilmekle birlikte, aşağıda izah 
edeceğimiz ve rapor içeriğinde yer alan nedenlerden dolayı TCK 503. ve 504. maddeleri 
uyannca işlem yapılması gerekmektedir. 

Kredinin kullandınmı ile ilgili olarak 21.06.2001 tarih, 114/12 sayılı Hazine 
Kontrolörleri raporunun 29. sayfasında; Merkez Şubeden ödenen kredi tutarlannın 
Kahramanmaraş'a 2427, 2428, 2429 ve 2430 sabit nolu firmalar adına havale edildiği, 
firmalann hesabına geçen kredi tutarlanndan toplam 27.350.000.000.-TL'nın Nisan, Mayıs 
ve Haziran-1997 ayı içerisinde Nadir ELİBOL adlı bir şahıs adına Esbank Eskişehir 
Bankası T.A.Ş. Başkent Şubesi'ndeki 300000 502332.0 nolu hesaba havale edildiği, 
havale edilen tutarların ya aynı gün çekildiği, ya da repo hesabına aktarılarak repo 
dönüşü ödendiği belirtilmektedir. Ayrıca adıgeçen şahıs hesabına yatan döviz tutarları 
da bulunmaktadır. 

Adına para gönderilen Nadir ELİBOL adlı şahıs vermiş olduğu ifadede; Uncular 
grubunun isteği üzerine işyerinin odasının birini kiraya verdiğini, bu iş karşılığında ayda bin 
Amerikan Dolan ödemeyi teklif ettiklerini ve de birkaç ay ödediklerini, daha sonra paraya 
sıkışık olduklannı söyleyerek ödeme yapmadıklannı, bunun üzerine yanında çalışan 
elemanlanm bu firmalara sigortalattırdığını, Mehmet UNCU ile ilgili haberleri gazetelerde 
okuyunca kira kontratını iptal ettirdiğini ve zaten sigortası ödenmeyen elemanlanm tekrar 
kendi firmasına sigortalattırdığını, adına gelen paralan yine onlann talimatıyla ismini 
hatırlamadığı kişilere ödediğini ya da gösterilen yere havale ettiğini, Mehmet UNCU ile 
birkaç kez Ankara'da , bir kez de İstanbul'da karşılaştığını beyan etmiştir. 
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Aynı şekilde firmalara ödenen kredilerden yine aynı tarihlerde toplam 
24.500.000.000.-TL'hk kısım Mehmet Tahir GÖRPEOĞLU adlı şahsın T. Garanti Bankası 
A.Ş. Gayrettepe Şubesi'ndeki hesabına havale edilmiştir.Hesaba havale edilen tutarlardan 
7.500.000.000.-TL ve 11.021.500.000.-TL Emlak Bankası Galleria Şubesi'ne havale 
yapılmış ve karşılığında 43.000 Amerikan Dolan alınmıştır. Alman 43.000 Amerikan Dolan 
Mustafa GÖRPEOGLU'nun Garanti Bankası Kurtköy Şubesi'ndeki hesabına havale 
edilmiştir.Halk Bankası İstanbul İstihbarat Müdürlüğü'nce Mehmet Tahir GÖRPEOGLU'nun 
Form Spor ve Turizm İşletmeleri San. Tic. A.Ş. firmasının sahibi olduğu ve bowling, cafe ve 
restaurant işletmeciliği ile iştigal ettiği belirlenmiştir. 

Görüleceği üzere; kullandınlan kredilerde değişik isimlere aktanlan meblağlar dikkat 
çekicidir ve bu paralann rüşvet olarak dağıtılan kısım olması ihtimali olduğundan, para 
aktanlan şahıslar hakkında Mali Polis araştırması gerekmektedir. 

2427, 2428, 2429 VE 2430 SABİT NOLU FİRMALARA KULLANDIRILAN 
KREDİLERDE İLGİ ÇEKEN BİR NOKTADA BANKAYA VERİLEN İPOTEKLERİN 
SAHTE ÇIKMASINDAN SONRA YAŞANANLARDIR. Bu işlemlerde yaşanan ilginç 
gelişmeler Tapu Kadastro Başmüfettişleri Naci DURHAN ve Behlül AKSAY tarafından 
düzenlenen 29.7.1998 tarihli, 1998/04 sayılı raporda ve ekli gazete haberlerinde aynntılı 
olarak açıklanmaktadır. 

25 Ocak 2001 tarihinde bazı gazetelerde "KRALIN SONU" başlığı ile yeralan 
haberdeki ÖZKAN AKKAYAGİL Halk Bankası'nın en önemli ve bir dediği iki edilmeyen 
müşterilerindendir. 

Söz konusu haberde; Özkan Akkayagü'in emlakçı Ferruh İbrahimiye'yi 1 milyon 250 
bin Dolar dolandırmak ve aynı şahsın Tuzla'daki evini kurşunlatmak suçundan tutuklandığı, 
"Garibaldi" gömlek markasıyla kısa zamanda zirveye ulaşan Akkayagü'in 1993 yılında 
İFLAS ETTİĞİ yazmaktadır. 

Gerektiğinde silaha sanlmaktan çekinmeyen, gazete haberine göre 1993'de iflas etmiş 
Özkan AKKAYAGİL, Genel Müdür Yenal ANSEN döneminde bankanın en itibarlı 
müşterileri arasına girmiştir. 

Bu şahsa ait 328, 416 ve 445 nolu firmalara kullandınlan kredilerle ilgili olarak 1996 
yılı Halk Bankası YDK raporunun 26, 27 ve 28. temennilerinde soruşturma açılması 
istenilmiş, Beyoğlu Şubesi'nden verilen kredilerle ilgili olarak 1998 yılında Bankalar Yeminli 
Murakıplannca düzenlenen 17.09.1998 tarih, R-2 sayılı rapor savcılığa suç duyurusu olarak 
gönderilmiş, ancak ilgili Bakan (Sn: Hüsamettin ÖZKAN) tarafından Ekim 2000 tarihine 
kadar izin verilmemiştir. Bu tarihte verilen izinle dava açılmış, ancak 4616 sayılı Yasa 
uyannca erteleme kapsamına girmiştir. Aynı şahsa ait 328, 416 ve 445 sabit nolu firmalara 
Beyoğlu Şubesi'nden, 101 nolu firmaya Levent şubesi'nden ve 471 sabit nolu firmaya 
Merter Şubesi'nden toplam 14.351.647 Dolar ve 1.743 milyar TL usulsüz kredi kullandınlmış 
ve bu krediler batmıştır. Üstelik anılan şahsın bir kısım fırmalanna ait krediler takipte iken 
diğer fırmalanna kredi vermekten kaçımlmamıştır. Anılan firma sahibince savcılığa verilen 
ifadede Halk Bankası Genel Müdürü Yenal ANSEN'in kendisinden birtakım usulsüz işlemler 
konusunda yardım istediği beyan edilmiştir. 

Kurduğu her firmaya, diğer firmalan bankadan daha önce aldığı kredileri ödemediği 
halde yeniden kredi verilen, kredi işlemi savcılığa intikal eden Özkan AKKAYAGİL'in 2427, 
2428, 2429 ve 2430 sabit nolu firmalara ilişkin ipotek usulsüzlüğünün ortaya çıkması 
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üzerine, bu sorunun çözülmesi için gösterdiği gayretler Tapu Kadastro Başmüfettişleri 
Naci DURHAN ve Behlül AKSAY tarafından düzenlenen 29.7.1998 tarihli, 1998/04 sayılı 
raporda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Olay kısaca şöyledir : 

Kahramanmaraş'ta tekstil konusunda faaliyet gösteren ve Uncular adıyla bilinen 
gruba dahil 4 firma hakkında (Uncular Pamuk Ticaret ve Sanayi A.Ş., Lüks İplik Tekstil San. 
A.Ş., Bobinteks Kağıt Bobin Tekstil Ticaret San. A.Ş., Özdallar Tarım ve San. Ltd. Şti.) diğer 
bankalar tarafından kredi alacakları için hacizler başlatılmıştır. Hacizlerden kurtulmak için 
Halk Bankası'ndan kredi verilmesi düşünülmektedir. Ancak gayrimenkuller üzerinde diğer 
bankalar adına haciz ve ipotekler bulunmaktadır. Ayrıca bu firmaların Kahramanmaraş'tan 
kredilendirilmesi dikkat çekecektir. Çözüm şöyle bulunur : Tapu görevlisi Salim Akansel 
ikna edilerek gayrimenkuller üzerinde hiç haciz ve ipotek yokmuş gibi, tapu kütüğüne 
kaydedilmeksizin 1. Dereceden ipotek belgesi düzenlenmesi sağlanır. Kredide firmanın 
faaliyet bölgesi dışındaki Halk Bankası Merkez Şubesi'nden verilir. Verilen kredi toplamı 32 
milyon Mark'tır. Ancak işler planlandığı gibi gitmez ve Halk Bankası'nca verilen yüksek 
montanlı krediye rağmen firma kurtanlamaz ve batar. İpoteklerin sahte olduğu ve tapuya 
kayıtlı olmadığı bu aşamada ortaya çıkar. Tapu Kadastro Müfettişlerince düzenlenen raporun 
27.sayfasmda konu ile ilgili olarak Tapu görevlisi Salim AKANSEL'in ifadesinde özetle 
şöyle denilmektedir; 

" Halk Banktan gelen görevlilerin Mehmet UNCU'nun işlemleri bu şekilde yaparsa 
kurtulacağını kendisine söylediklerini ve kendisinin de yaptığını, Halkbank Genel 
Müdürlüğü'nden Arsel YENAR isimli Müdür Beyin telefon açarak kendisini Ankara'da 
beklediğini, Garibaldi Şirketi'nden Özkan Akkayagil aracılığı ile 22.01.1998 tarihinde uçak 
kiralayarak, yanında Gülen Ankan, Hukuk Müşaviri Önder Güneri ve Özkan Akkayagil ile 
birlikte Ankara Dedaman otelinde bir ve Keykan Otelinde üç gün ağırlandıklanm, yanma 
Arşen Yenal isimli şahsın geldiğini, kendisinden Yönetim Kuruluna karşı aklanması için ifade 
vermesini istediğini, kendisinin de kısmen doğru olan ifadeyi Arşen Yenal'ı kurtarmak için 
verdiğini, Dedaman Otelin 402 numaralı odasında kaldığını, 401 numaralı odada ise Özkan 
Akkayagü'in kaldığını 23.01 - 26.01.1998 tarihleri arasında Keykan Otelde kaldığını ve 
faturanın Halk Bank Müdürlüğü adına kesildiğini..." 

Görüleceği üzere; Özkan Akkayagil'in Banka ile olan ilişkileri normal Banka -
müşteri ilişkilerinin dışındadır. Özkan Akkayagil ipotek sorununu çözmek Banka yetkilileri 
ile birlikte için özel uçak kiralayarak tapu personelini Ankara'ya getirmiştir. Burada otel 
odasında düzenlenen toplantıya Özkan AKKAYAGİL ile birlikte, Genel Müdür Yardımcısı 
Gülen ARIKAN, 1. Hukuk Müşaviri Önder GÜNERİ, Teftiş Kurulu Başkam Adem 
KARABULUT ile Müfettişler Alaettin KANDEMİR ve Refik İLERİ de katılmıştır. 

Tapu görevlisi Salim AKANSEL'in 1998/04 sayılı raporda yeralan ifadeleri ile Özkan 
AKKAYAGİL'in savcılıkta verdiği ve Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan ifadeleri, Hazine 
Kontrolörleri'nce düzenlenen 21.06.2001 tarih, 114/12 sayılı rapordaki Genel Müdür 
Yardımcısı Gülen ARIKAN ve Müfettiş Alaettin KANDEMİR'in ifadeleri birbiriyle 
örtüşmektedir. 

21.06.2001 tarih, 114/12 sayılı raporda, işlemler söz konusu ilişkiler dikkate 
alınmaksızın TCK 230 ve 240 olarak değerlendirilmiş, aynca kullandmlan kredilerden firma 
ile ticari ilişkisi olmayan Nadir ELİBOL ve Mehmet Tahir GÖRPEOĞLU adına havale 
edilen tutarlann akibeti yeterince araştınlmamıştır. Oysa; 
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• Tapu görevlisinin genel uygulamanın dışında Kahramanmaraş'ta ifade 
alınması yerine özel bir uçak tutularak (Uçak bankadan usulsüz kredi kullanan 
Yahya Murat Demirel'in Güven Air Şirketi'ne aittir.) Ankara'ya getirilmesi, 

• Burada Bankanın birçok binası varken otel odasında buluşulması, 

a Ayrıca işlemle doğrudan veya dolaylı ilişkisi gözükmeyen Özkan 
AKKAYAGİL'in banka ile ilgili bir toplantıya katılması, 

Normal işlemler değildir. Bunun yanısıra, Nadir ELİBOL ve Mehmet Tahir 
GÖRPEOĞLU adına aktarılan meblağlar şüpheli olduğundan Mali Polis tarafından 
araştırılması gerekmektedir. 

Öte yandan; Hazine Kontrolörlerince düzenlenen raporda iddia edilenin aksine otel 
masrafının Banka tarafından ödenmediği belirtilmektedir.(s.30) İfadelere göre otel masrafı 
Banka tarafından ödenmemiştir, ancak Salim AKANSEL'in kendisi tarafından da 
ödenmemiştir. Üstelik rezervasyon Bankanın Müdür Yardımcısı Erdoğan YAHYA 
tarafından yapılmıştır. Keykan Oteli Bankanın anlaşmalı otelidir ve Banka personeli 
Ankara'da bu otelde kalmaktadır. 

Aynı şekilde, ipotek alman gayrimenkul üzerindeki ipotek ve haciz işlemlerinin Banka 
istihbarat personeli tarafından görülememesi hususu da yeterince incelenmemiştir. Normal 
olarak istihbarat personelinin tapuya bizzat gidip bu hususu araştırması gerekmektedir. 

2. SORUMLULUĞUN TESPİTİ 

Olumsuz istihbarat raporlarına rağmen 2427, 2428, 2429 ve 2430 sabit nolu firmalar 
kredi açılması işleminden sorumlu olanlar bu konu ile ilgili olarak düzenlenen Hazine 
Kontrolörlerince düzenlenen 21.06.2001 tarih, 114/12 sayılı raporda ve bu konuyla ilgili 
olarak düzenlenen diğer raporlarda belirtilmiştir. Bu kredilerde başta Banka Genel Müdürü 
Yenal ANSEN olmak üzere, kredi kararında imzası olan Yönetim Kurulu Üyeleri, krediyi 
onaya sunan kredilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı,Ticari Krediler Müdürü,Müdür 
Yardımcısı ve Merkez Şube Müdürü'nün sorumluluğunun bulunduğu kanaatına varılmıştır. 

Yukarıda belirtilen işlemler neticesinde; Mehmet UNCU hakkında, T. Halk Bankasını 
Tapudaki sahte işlemler yoluyla dolandırmaktan Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesinde 
dava açılmış ve sonucunda 2003/58 sayılı dosya ve 26.02.2003 tarihli karar ile TCK 504/1-3-
son, 80, 522, ve 59 uncu maddeleri gereğince 9 yıl 4 ay 15 gün ağır hapis ve TCK 339/1,80 ve 
59 maddeleri gereğince 2 yıl, 11 ay ağır hapis cezası ile cezalandırıldığı anlaşılmıştır. Bu 
iddia ve hüküm dikkate alınmadan, TCK 235. maddesi uyannca öğrenmiş olduğu suçu ihbar 
edeceği yerde, bu işlemlerin icrasında mahkum olan firma yetkililerine iştirak yoluyla 
yardımcı olan Banka Yöneticilerinin eylemleri TCK 240 kapsamında değerlendirilmiş ve 
4616 sayılı Yasa uyannca ertelenmiştir. Oysa, yukarıda izah edilen işlemler ve mahkumiyet 
karan nedeniyle TCK 64 ve 503, 504/1 -8kapsamında değerlendirilmesi gerektiği 
düşünülmektedir. 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun 1997 yılı Halk Bankası Raporunda 
belirtilmesine, daha sonraki yıllarda düzenlenen raporlarda da konu eleştirilmesine rağmen, 
gerekli soruşturmalann yapılmamasındaki sorumluluklar ile ilgili değerlendinnelere raporun 
2.4.1. bölümünde yer verilmiştir. 

3. ÖNERİ 
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Bankanın tapudaki sahte işlemler yoluyla dolandırılmasında sorumluluğu bulunan 
Genel Müdür Yenal ANSEN, Genel Müdür Yardımcısı Güler ARIKAN, Teftiş Kurulu 
Başkanı Adem KARABULUT, Müfettişler Alaettin KANDEMİR ve Refik İLERİ ile 1. 
Hukuk Müşaviri Önder GÜNERİ ile kredi müşterisi Özkan AKKAYAGİL hakkında, TCK 
235. maddesi uyannca öğrenmiş olduğu suçu ihbar edeceği yerde, bu işlemlerin icrasında 
mahkum olan firma yetkililerine iştirak yoluyla yardımcı olmaları nedeniyle yukanda izah 
edilen işlemler ve mahkumiyet karan da göz önünde bulundurularak TCK 64 ve 503, 504/1-
8 maddeleri kapsamında olduğu kanaatiyle suç duyurusunda bulunulmuştur. Aynca gerekli 
idari işlemlerin yapılabilmesi için Halk Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ve ilgili 
Devlet Bakanlığı'na bildirilmiştir. 

2427, 2428, 2429 ve 2430 sabit nolu firmalara kullandınlan kredilerden Mehmet 
Tahir GÖRPEOGLU ve Nadir ELİBOL hesabına aktanlan meblağlar şüpheli işlemleri 
içerdiğinden, adıgeçenler ve Halk Bankası Genel Müdürü Yenal ANSEN hakkında Mali 
Suçlan Araştırma Kurulu'na bildirimde bulunulmuştur. 

4 . DİZİ PUSULASI 

NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

ADET 

3 

3 

2 

1 

1 

11 

6 

2 

ÖZÜ 

09.07.2001 tarihli Milliyet Gazetesi 

07.07.2001 tarihli Milliyet Gazetesi 

01.07.2001 tarihli Star Gazetesi 

26.02.2000 tarihli Yeni Şafak Gazetesi 

05.02.2001 tarihli Hürriyet Gazetesi 

Cevdet TORUN adlı şahsın dilekçesi ve ekleri (Komisyon kayıt: 286) 

Bilgilendirme Formu 

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazısı ve ekleri 
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T.C. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının 
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 

Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu (10/9) 

PARA, BANKACILIK, HAZİNE, DIŞ TİCARET VE 
GÜMRÜK KONULARI 

ÖZEL RAPOR: 

Verilen Usulsüz Krediler ve Firmanın Bankaya Olan 
Borçlarını Ödememesine ve Diğer Olumsuzluklara Rağmen 
Hisse Senetlerinin Halka Arzına İzin Verilmesi 
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1. YAPILAN İŞLEM VE DOĞAN ZARAR 

516 sabit nolu firmaya Halk Bankası Yenişehir Şubesi'nden diğer bankalardan ve 
bankadan aldığı kredileri ödememesine rağmen sürekli yeni kredi verilmiştir. Aynı grubun 
1001186 sabit nolu firması Yüksek Denetleme Kurulunca düzenlenen 1998 yılı raporuna 
göre; (sayfa 103) Kalkınma Bankası'ndan kullanmış olduğu kredileri ödeyememiş ve borçlan 
itfa planına bağlanmıştır. Yine aynı rapora göre itfa planına bağlanan borcun 31.12.1999 
taksidi ödenmemiştir. Aynı firmaya olumsuz istihbarat raporlarına ve Kalkınma Bankası, 
Vakıflar Bankası, İş Bankası, Ziraat Bankası ve Toprak Bank'a olan borçlarını 
ödeyememesine rağmen diğer bir devlet bankası olan Halk Bankası'nca 1998 YDK raporuna 
göre toplam 12.500.000.-$, 29.000.000.- DEM ve 30.250.000.000.-TL kredi kullandırılmıştır. 
Yüksek Denetleme Kurulunun 1996 yılı raporunun 35. temennisinde bu kredi ile ilgili olarak 
soruşturma açılması istenmiştir. 

Kemer-Çamyuva'da Devletten 49 yıllığı'na kiraladığı arazi üzerine kurulan otel ve 
devre mülkler için Halk Bankası'ndan 1995 ve 1996 yıllarında toplam 10 milyon Dolar kredi 
alan firma ile ilgili olarak 1996 yılı raporunda soruşturma açılması istenilmiş, aynca 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nca düzenlenen 1997 ve 1998 yılı raporlannda da 
olumsuzluklara değinilmiştir. (1997/125-128., 1998/130-132. Sayfalar) 

Her iki raporda da Banka İstihbarat elemanlannca düzenlenen raporlara atıf yapılarak 
firmanın normal sınırlan zorlayan oranlarda yabancı kaynak yükü bulunduğu, aşın borçlu 
olduğu belirtilmiştir. 

1998 yılı Yüksek Denetleme Raporunda; kredi işlemlerinin incelenmesi gerekiyorsa 
soruşturma açılması temenni edilmesine rağmen 30.11.1999 tarihine kadar herhangi bir işlem 
yapılmadığı belirtilmiştir. 

Söz konusu firma ile ilgili olarak, 1999 yılı YDK raporundaki; "...Kısacası banka 
Yönetim Kurulu hiçbir firmaya göstermediği toleransı ve kolaylığı firmaya göstererek adeta 
Firmanın Yönetim Kurulu gibi davranmıştır..." şeklindeki cümleler bu firmaya sağlanan 
kolaylıklann özeti niteliğindedir. 

Müfettiş raporlannda hakkında soruşturma açılması talep edilen, aşın borçlu ve riski 
yüksek denilen firmaya Halk Bankası'nca raporlar göz ardı edilerek yeni krediler verilmiştir. 

31.03.2000 itibariyle firmanın borcu, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na 
gönderilen 5.06.2000 tarih, 312 sayılı yazıda da belirtildiği üzere 49.296.536.-Mark, 
9.900.000.-Dolar, 6.166.500 Euro, 86.625.000.- ITL ve 83.734.945.-TL'dır. 

Halk Bankası alacaklannı tahsil ediyormuş gibi gösterebilmek ve denetim 
elemanlannı yanıltabilmek için firmanın başka bankalardan aldığı kredilere kefil olmuştur. 
Böylelikle diğer bankalardan alınan paralarla vadesi geçen borçlar kapatılmış, sanki düzenli 
tahsilat yapılıyormuş gibi bir görüntü oluşturulmuştur. Oysa diğer bankalardan alınan bu 
krediler için Halk Bankası'nca dövize natık teminat mektubu verilmek suretiyle firmaya kefil 
olunmuştur. Aynca firma ortağı tarafından yapılan usulsüzlüklerle ilgili olarak suç 
duyurusunda bulunulmuştur. 

Örneğin W.L.B. Bank'tan Halkbankası aracılığıyla ve garantisi ile 20.000.000.-DEM 
kredi alınmış, bununla 6.1.2000 tarihinde Halkbankası'na olan borcun 4.375.612 milyon 
TL'hk anapara ile 835.223.-$ ve 937.329.-DEM'lik faizleri kapatılmıştır. 
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Yine Halk Bankası'nm garantisi ile Bankanın iştiraki olan Demir-Halk 
Bank/Hollanda'dan alınan 2.535.000.-Euro'luk kredi 12.2.2000 tarihinde şirketin Halk 
Bankası'na olan borçlarının tahsilinde kullanılmıştır. Aynı şekilde Sabancı Bank PLC'den 
Halk Bankası garantisi ile alınan 1.640.000.-EURO'luk kredide Halk Bankası'na olan borcun 
tasfiyesinde kullanılmıştır. 

Firma 4.7.2000 tarihinde Halk Bankası'na ve diğer bankalara olan faiz borçlarını yine 
Halk Bankası'ndan dövize natık kredi alarak karşılamıştır. 

Firma 01.01.2000 - 28.07.2000 tarihleri arasında gerçekleştirdiği 6.903.767 milyon 
TL anapara ödemesinin 6.704.286 milyon TL'lık kısmını ve 1.967.136 milyon TL'lık faiz 
ödemesinin 1.069.947 milyon TL'lık kısmını yeni kredi alarak karşılamıştır. Bu kredilerin 
çoğunluğu da Halk Bankası'ndan ya da Halk Bankası'nm garantisi ile diğer bankalardan 
alınmıştır. 

Bunların hepsi Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 16.08.2000 tarihli rapor 
eklerinde ayrıntıları ile yer almıştır. (SPK raporu, 26, 27,28, 29,30,108, 109, 110 nolu 
sayfalar) 

Ayrıca Halk Bank Yenişehir Şubesi'nin 25.7.2000 tarihli yazısında belirtildiği üzere 
firma 30.6.2000 vadeli faizini ödeyememiştir.(SPK raporu 168 nolu sayfa) 

Aşın derecede borçlu olan,diğer bankalara borçlarını ödeyemeyen, hatta sigorta 
borcunu dahi ödeyemeyen firmaya olumsuz istihbarat raporlarına rağmen sürekli yeni 
krediler verilmiş ve risk artırılmıştır. Bu husus denetim elemanlarınca raporlarda tenkit 
edilmeye başlanıp, soruşturma açılması istenince, tahsil ediyormuş gibi gösterebilmek için 
Halk Bankası'ndan teminat mektubu verilmek suretiyle firmanın başka bankalardan kredi 
alması sağlanmış, alınan bu krediler ile bekleyen ve vadesi gelen borçlar tahsil edilmiştir. Bu 
şekilde dolambaçlı yollarla denetim elemanları yanıltılmaya ve batık paralar gizlenmeye 
çalışılmıştır. 

Ayrıca Bankaca borcunu ödemeyen bu kuruluşa ait Kemer Çamyuva'da bulunan 
otelde sık sık seminerler ve toplantılar düzenlenmiştir. Düzenlenen bu toplantıların Bankaya 
olan maliyeti de araştırılması gereken konulardandır. Yanısıra Halk Bankası Personeli 
Yardımlaşma Vakfına bu şirkete ait hisse senetlerinin satın aldınldığı yolunda iddialar da 
mevcuttur. 

Bir süre sonra bu yöntem de tıkanmış, bunun üzerine şirketin halka açılmasına karar 
verilmiştir. Bu halka açılmaya Halk Yatırım A.Ş.'nin içinde bulunduğu konsorsiyum aracılık 
etmiştir. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu önce halka açılmaya izin vermemiş, daha sonra 
yapılan baskıya dayanamayarak 3'e karşı 4 oyla halka arza izin verilmiştir. Fakat şirketin 
bütün olumsuzlukları uyarı mahiyetinde olmak üzere 16.8.2000 tarihli raporda 
belirtilmiştir. 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 1996 yılı raporunun 35. temennisinde 
soruşturma yapılması istenilmesine, 1998 ve 1999 yılı raporlarında da bu husus 
hatırlatılmasına rağmen 2000 yılına kadar soruşturma yapılmamıştır. 2000 yılında Bankalar 
Yeminli Murakıpları tarafından düzenlenen 13.11.2000 tarih, 2039 sayılı rapor üzerine Devlet 
Bakanı Sn. Hüsamettin ÖZKAN tarafından verilen izine Banka Yöneticileri hakkında dava 
açılmıştır. Ancak açılan dava 4616 sayılı yasa uyarınca ertelenmiştir. Daha sonra İstanbul 
Milletvekili Mustafa DÜZ'ün Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na yaptığı müracaat üzerine 
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firmaya usulsüz olarak kullandırılan kredilerle ilgili yapılan ön inceleme sonucunda Banka 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticileri hakkında TCK'nm 230 ve 240. maddeleri uyarınca 
işlem yapılması istenilmiştir.Hazine Kontrolörlerince düzenlenen 28.06.2001 116/14-91/12-
327/14 sayılı rapor üzerine 2000 yılından sonraki işlemler için yeni dava açılmıştır. 
Başbakanlık Teftiş Kurulunca düzenlenen 31.10.1996 tarih, 14/96-13(5):R-4,3 sayılı ve 
23.10.1997 tarih, 11/97-5 sayılı raporda suç unsuru görülmemiştir. 1996 yılı YDK raporunda 
soruşturma açılması istenilmesine rağmen, 1997, 1998, 1999 ve 2000 yıllarında verilen ilave 
kredilerle faiz hariç takibe intikal eden Banka alacağı 41.224.788.391.407.- TL'ya 
ulaşmıştır. 

2. SORUMLULUĞUN TESPİTİ 

516 sabit nolu firmaya Halk Bankası Yenişehir Şubesi'nden kullandırılan usulsüz 
kredilerle ilgili olarak açılmış olan dava halen devam etmektedir. Bu nedenle aynca 
sorumluluk belirtilmesine gerek bulunmamaktadır. 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun 1996 yılı Halk Bankası Raporunda 
belirtilmesine, daha sonraki yıllarda düzenlenen raporlarda da konu eleştirilmesine rağmen, 
gerekli soruşturmaların yapılmamasındaki sorumluluklar ile ilgili değerlendirmelere 
raporumuzun 2.4.1. bölümünde yer verilmiştir. 

Bununla birlikte, Kamu Bankalarından aldığı kredileri ödeyemeyen ve halka arzına 
ilişkin karşı görüş yazısındaki olumsuzlukları giderilmeyen şirketin buna rağmen hisse 
senetlerinin halka arz edilmesine izin verilmesi 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 1. 
maddesindeki; "tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunması" ve 5. maddesindeki; 
"açıklamaların yeterli olmaması ve halkın istismanna yol açacağı kanısına varılması" şeklinde 
özetlenebilecek hükümlere aykırıdır. Hukuka aykırı yapılan bu işlemden 29.05.2000 tarih, 
887 sayılı kararda imzası bulunan Sermaye Piyasası Kurulu üyeleri Muhsin 
MENGÜTÜRK, Erdal BATMAZ, Cemil YILMAZ ve Cenap ÖZGEL ile halka arz için 
olumlu görüş bildiren OFD Başkanlığı yetkililerinin sorumlu olacakları 
düşünülmektedir. 

3. ÖNERİ 

516 sayılı firmanın hisse senetlerinin halka arzına ilişkin 29.05.2000 tarih, 887 sayılı 
kararda imzası bulunan Sermaye Piyasası Kurulu üyeleri Muhsin MENGÜTÜRK, Erdal 
BATMAZ, Cemil YILMAZ ve Cenap ÖZGEL ile halka arz için olumlu görüş bildiren OFD 
Başkanlığı yetkililerinin bu suretle görevlerini kötüye kullandıkları düşünüldüğünden, 
haklarında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. 

Aynca, turizm amaçlı olarak tahsis edilen orman ve kıyı arazilerinin incelenmesi için 
Meclis Araştırması Komisyonu açılması durumunda, bu komisyonda 516 sayılı firmanın 49 
yıllığına turizm amaçlı olarak kiralamış olduğu arazi üzerinde yapmış olduğu devre mülk 
satışlarınında incelenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 

4. DİZİ PUSULASI 

NO 

1 

ADET 

2 

ÖZÜ 

Sermaye Piyasası Kurulu 29.05.2000 tarih, 887 sayılı karar yazısı 
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2 

3 

5 

9 

Karşı oy yazısı 

16.08.2000 tarihli SPK rapor sayfalan 
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T.C. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının 
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 

Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu (10/9) 

PARA, BANKACILIK, HAZİNE, DIŞ TİCARET VE 
GÜMRÜK KONULARI 

ÖZEL RAPOR: 

2.4.6 Ziraat Bankası Nezdinde 1 Trilyon TL'nin Üzerinde Olan 
Takipteki Tasfiye Olunacak Alacaklarda Kayıtlı ve 
Haklarında Değişik Kurumlarca Rapor Tanzim Edilmiş 
Firmalar 
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1.YAPILAN İŞLEMLER VE DOĞAN ZARAR: 

Ankara Merkez Şubesi 1640 D.S. Firma: 

Banka yönetim kurulunun kararı ile 03.03.1998 tarihinde 3.700.000 DEM ve 
27.05.1998 tarihinde 5.300.000 DEM olarak açılan ihracat döviz kredilerinin tahsil 
edilememesi üzerine banka alacağı, 30.10.1998 tarihi itibanyla 9.497.500 DEM üzerinden 
kanuni takip hesaplarına aktarılmıştır. 

Firma hakkında, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunca düzenlenen 
30.07.2001 tarih, 2001/3-1 sayılı rapor üzerine, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca 
düzenlenen 06.11.2001 tarih, (21)01-43 sayılı ön inceleme raporuna rağmen, Devlet 
Bakanınca (Sn.Kemal DERVİŞ) 23.11.2001 tarih, 3851 sayılı yazı ile soruşturma açılması 
izni verilmemesine karar verilmiştir. Bu karara karşı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından 4483 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesine göre Danıştay İkinci Dairesi Başkanlığına 
doğrudan itiraz edilmiştir. Danıştay 2. Dairesi Başkanlığınca soruşturma izni verilmemesine 
ilişkin karara karşı yapılan itirazın kabulüne, yetkili merci kararının kaldırılmasına karar 
verilmiştir. Kararın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına tebliğ edilmesi üzerine verilen 
02.05.2002 tarih, Hz.. No:2001/64565 sayılı kararla, "sanıkların görevi ihmal, görevi kötüye 
kullanma ve hizmet sebebiyle emniyeti suiistimal suçlarından TCK'nin 230, 240 ve 510 uncu 
maddelerine mümas eylemlerinden dolayı haklarındaki Kamu Davasının Açılmasının 
Ertelenmesine" karar verilmiştir. 

SORUMLULUĞUN TESPİTİ: 

1640 DS firmasına 9.000.000 DEM kredi açmak suretiyle görev ve takdir yetkilerini 
kötüye kullanıp bankayı zarara uğratan ve haklarında kamu davasının açılmasının 
ertelenmesine karar verilen banka görevlileri; Ankara Merkez Şubesi Müdürü Senih 
BOYACIGİL (Halen Genel Müdür Yardımcısı), Şube Müdür Yardımcısı Ayhan BAYRAM, 
Ticari Krediler Müdürü (Daha sonra Genel Müdür Yardımcısı) Ertan YONGALIK, Genel 
Müdür Yardımcısı H. Selçuk ARSEVEN, Yönetim Kurulu Üyeleri Selçuk DEMİRALP(daha 
sonra Hazine Müsteşarı), Ahmet OLGUN, B.Çağlar ÜNAL, Osman AKKUZU, Tuncay 
ALTAN ve Aytekin TECE'dir. 

1.2.İstanbul Bireysel Bankacılık Şubesi 172 DS Firması: 

30.01.1997 tarihinde 2.600.000 USD, 14.02.1997 tarihinde 900.000 USD olmak üzere 
toplam 3.500.000 USD döviz kredisi kullandınlmış olup, alacak 01.04.1999 tarihi itibanyla 
1.457.566.365.114 TL üzerinden kanuni takip hesaplanna aktanlmıştır. 30.04.2002 tarihi 
itibanyla alacağın faiz ve masraflar dahil toplamı 7.675.246.002.784 TL'dir. 

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından, 30.07.2001 tarih, 2001/3-2 
sayılı rapor ile banka kaynaklannın firmaya maledilmesini sağlayan banka mensuplannın 
eylemlerinin TCK ve Bankalar yasası hükümlerine göre değerlendirilip gereğinin yapılması 
için raporun adli mercilere gönderilmesi 30.07.2001 tarihinde karar verilmiştir. 

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca 06.08.2001 tarih, 11/2001-6 sayılı rapor 
düzenlenerek sorumluluklan tespit edilmiş olan davalılar hakkında, Ankara 2. Asliye Ticaret 
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Mahkemesinin 2002/598 Esas sayılı dosyası ile tazminat davası ikame edilmiş olup dava 
derdesttir. 

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının söz konusu raporuna rağmen, Devlet 
Bakamnca (Sn. Kemal DERVİŞ) 03.09.2001 günlü 1/400/69778 sayılı yazı ile soruşturma 
açılması izni verilmemesine karar verilmiştir.Bu karara, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından Danıştay 2. Dairesi Başkanlığına doğrudan itiraz edilmiş, dosya üzerinde yapılan 
inceleme sonucunda, haklarında soruşturma izni verilmeyenlerin suçunun TCK'nin 240. 
maddesine ilişkin olduğu, ancak 4616 sayılı Kanun'un 1. maddesinin 4. bendinin 1. fıkrası 
kapsamında bulunduğu anlaşıldığından, soruşturmanın ertelenmesine ve dosyanın saklanması 
için yerine çevrilmesine 27.11.2001 tarihinde karar verilmiştir. Mezkur kararın anılan 
Başsavcılığa tebliğ edilmesi üzerine verilen 04.06.2002 tarih, Hz. No: 2001/73555 sayılı 
kararla " sanıkların TCK'nin 230, 240 ve 510 uncu maddelerine mümas eylemlerinden dolayı 
haklarındaki kamu davasının açılmasının ertelenmesine.." karar verilmiştir. 

SORUMLULUĞUN TESPİTİ: 

Görevleri dolayısıyla kendilerine tevdi olunan ya da muhafazaları, denetim ya da 
sorumluluktan altında bulunan bankaya ait paralan; karlılık, verimlilik ve güvence ilkelerini 
gözetmeden, teminatın yetersiz olduğunu ve firmanın güçsüz mali durumu nedeniyle açılacak 
kredileri ödeme olanağı bulunmadığım kendilerine sunulan rapor ve şube görüş yazılan ile 
bilmelerine karşın, firmaya 3.500.000 USD kredi açan, 19.10.1995 tarihinde 6 ay, 06.11.1995 
tarihinde 9 ay vade ile kredi kullandınlmasına rağmen, 20.01.1997 tarihinde ancak tahsil 
edilebilen kredilere ilişkin olumsuz mali durum raporlanm dikkate almayarak ya da 
gizleyerek yeniden kredi açmak suretiyle, banka kaynaklanmn firmaya maledilmesini 
sağlayan ve haklannda kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilen banka 
görevlileri; Ticari Krediler Müdürü M.Akif OFLAZ, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa 
SELÇUK, Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Selçuk DEMİRALP (daha sonra Hazine 
Müsteşan), Salih Şevki DORUK, Metin TUNÇSU, Ahmet OLGUN, Osman AKKUZU, 
Tuncay ALT AN, Cemil KOÇ, Cevat EROĞLU ve Aytekin TECE'dir. 

1.3. İstanbul Şubesi 3983 DS Firması: 

Firmaya, 15.04.1996 ve 17.04.1996 tarihlerinde toplam 3.000.000 USD döviz kredisi 
kullandınlmış olup, 01.01.1998 tarihinde 688.274.257.528 TL üzerinden kanuni takip 
hesaplanna intikal ettirilmiştir. 30.04.2002 tarihi itibanyla faiz ve masraflarla birlikte toplam 
banka alacağı 5.254.777.956.665 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu alacak için muhtelif 
derecelerden 1.540.000.000.000 TL ipotek tesis edilmiş olup, bu ipoteğin paraya çevrilmesi 
halinde dahi 3.714.777.956.665 TL alacağın tahsili mümkün görünmemektedir. 

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından düzenlenen 30.07.2001 tarih, 
2001/3-3 sayılı raporda, görevleri dolayısıyla kendilerine tevdi olunan ya da muhafazalan, 
denetim ya da sorumluluktan altında bulunan bankaya ait paralan; karlılık, verimlilik ve 
güvence ilkelerini gözetmeden, bankanın istihbarat raporunda firmanın mali güçlükler içinde 
bulunduğu, borçlannı ödeyemediği belirtilmesine rağmen, kredi değerliği bulunmayan 3983 
DS firmasına 3.000.000 USD kredi açmak, aynca yasal takip işlemlerine gecikmeli olarak 
başlayıp teminatı zayıflatmak suretiyle bankayı zarara uğratan, banka kaynaklanmn firmaya 
maledilmesini sağlayan banka mensuplarının eylemlerinin TCK ve Bankalar yasası 
hükümlerine göre değerlendirilip gereğinin yapılması için raporun adli mercilere gönderilmesi 
30.07.2001 tarihinde karar verilmiştir. 
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Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca 06.08.2001 tarih, 11/2001-6 sayılı rapor 
düzenlenerek sorumlulukları tespit edilmiş olan davalılar hakkında, Ankara 2. Asliye Ticaret 
Mahkemesinin 2002/597 Esas sayılı dosyası ile tazminat davası ikame edilmiş olup dava 
derdesttir. 

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının söz konusu raporuna rağmen, Devlet 
Bakanınca (Sn.Kemal DERVİŞ) 03.09.2001 günlü ve 1/400/69778 sayılı yazı ile soruşturma 
açılması izni verilmemesine karar verilmiştir. Bu karara, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından Danıştay 2. Dairesi Başkanlığına doğrudan itiraz edilmiş, dosya üzerinde yapılan 
inceleme sonucunda, haklarında soruşturma izni verilmeyenlerin suçunun TCK'nin 240. 
maddesine ilişkin olduğu, ancak 4616 sayılı Kanun'un 1. maddesinin 4. bendinin 1. fıkrası 
kapsamında bulunduğu anlaşıldığından, soruşturmanın ertelenmesine ve dosyanın saklanması 
için yerine çevrilmesine 27.11.2001 tarihinde karar verilmiştir. Mezkur kararın anılan 
Başsavcılığa tebliğ edilmesi üzerine verilen 04.06.2002 tarih, Hz. No:2001/73555 sayılı 
kararla " sanıkların TCK'nin 230, 240 ve 510 uncu maddelerine mümas eylemlerinden dolayı 
haklarındaki kamu davasının açılmasının ertelenmesine .." karar verilmiştir. 

SORUMLULUĞUN TESPİTİ: 

Görevleri dolayısıyla kendilerine tevdi olunan ya da muhafazaları, denetim ya da 
sorumlulukları altında bulunan bankaya ait paralan; karlılık, verimlilik ve güvence ilkelerini 
gözetmeden, bankanın istihbarat raporunda firmanın mali güçlükler içinde bulunduğu, 
borçlanm ödeyemediği belirtilmesine rağmen, kredi değerliği bulunmayan 3983 DS firmasına 
3.000.000 USD kredi açmak, aynca yasal takip işlemlerine gecikmeli olarak başlayıp teminatı 
zayıflatmak suretiyle bankayı zarara uğratan, banka kaynaklannın firmaya maledilmesini 
sağlayan ve haklannda kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilen banka 
görevlileri; İstanbul Şubesi Müdürü Metin ERTÜRK, Müdür Yardımcısı İ.Onur YİĞİT, 
Ticari Krediler Müdürü M.Akif OFLAZ, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa SELÇUK, 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Salih Şevki DORUK, Yönetim Kurulu Üyeleri 
M.Metin TUNÇSU, Osman AKKUZU, Cemil KOÇ ve Y.Cevat EROĞLU'dur. 

1.4. İzmir Şubesi 2404 DS Firması: 

Firmaya, Banka Ticari Krediler Müdürü M.Akif OFLAZ, Genel Müdür Yardımcısı 
Mustafa SELÇUK ve Genel Müdür Salih Şevki DORUK tarafından imzalanan 24.12.1996 
tarihli önergeye istinaden Salih Şevki DORUK, M.Metin TUNÇSU, Osman AKKUZU, 
Cemil KOÇ ve Y.Cevat EROĞLU'ndan müteşekkil Banka Yönetim Kurulunun 25.12.1996 
tarih, 43/1320 sayılı karan ile 50 Milyar TL B Grubu Kredisi, 50 Milyar TL C Grubu Kredisi, 
100 Milyar TL D Grubu Kredisi ve 4.500.000 USD E Grubu Kredisi tahsis edilmiş olup, 
kredilerin kullandırmasından kısa bir süre sonra 1997 yılının ortalannda firma hakkında 20 
banka ve 8 fınans kurumu tarafından icra takibine geçildiği bilgisinin İzmir Şubesi tarafından 
Ticari Krediler Müdürlüğüne iletilmesi ve şubenin ipotek alman taşınmazlann değerinin 520 
Jvlilyar TL civannda olduğuna yönelik duyumu üzerine taşınmazlann 30.09.1997 tarihinde 
yeniden ekspertizi yapılmış ve 380.844.000.000 TL değer tespit edilmiştir. Ekspertiz 
değerindeki farklılık üzerine daha önce düzenlenen 1.080.000.000.000 TL ekspertiz raporuna 
ilişkin herhangi bir usulsüzlük olup olmadığının tespiti amacıyla banka teftiş kurulunca 
inceleme yapılmış, ancak düzenlenen 02.02.1998 tarih, 2 sayılı raporda bir art niyet tespit 
edilemediği, firmanın işlerinin kötü olmasının da değer düşmesinde etkili olabileceği 
belirtilmiştir. Takip karan öncesinde 05.11.1997 tarihinde Banka İnşaat ve Emlak Müdürlüğü 
tarafından yapılan ekspertizde de söz konusu taşınmazlar için 380.844.000.000 TL değer 
tespit edilmiştir. 
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Şubenin ısrarlı bir şekilde alacağın tahsiline yönelik yapılması gereken işlemler ve 
özellikle de depo davası açılması konusunda talimat istediği Ticari Krediler Müdürlüğünce, 
talimat vermek yerine Hukuk Müşavirliği ve Krediler Kanuni Takip Müdürlüğü ile gereksiz 
yapmak yoluna gidilmiş, Banka Genel Müdürlüğü'nden alman onayın üzerinden yaklaşık 7 
aylık süre geçtikten sonra, rehinli makinelerin ekspertizi yapılıp 22.04.1998 tarihinde depo 
davası ancak açılabilmiştir. 

31.03.2001 tarihi itibarıyla 1.709.000.000.000 TL olan firma riski için herhangi bir 
tahsilat yapılamadığı gibi bankaca üzerine rehin konulan makineler de üç defa satışa 
çıkarılmasına rağmen satılamamıştır. Banka alacağından bir kısmının tahsil edilememesi 
kaçınılmaz görünmektedir. 

Takip için makam onayı alınmasına karşın 02.10.1997 tarih, 696 sayılı yazı ile şubeye 
işlem yapılmaması yönünde talimat veren Krediler Kanuni Takip Müdürü Ediz HALİSÇELİK 
Makam onayı alınmasına ve depo davasının açılması için engel bulunmamasına rağmen, 
gereksiz yazışmalarla ve geçersiz gerekçelerle depo davasının açılmasını engelleyen Ticari 
Krediler Müdürleri M.Akif OFLAZ (10.11.1997'ye kadar) ve Salih ÇANGA görevlerini 
zamanında yerine getirmemek ve takdir yetkilerini uygun kullanmamak suretiyle görevlerini 
kötüye kullanarak bankanın zarara uğramasına sebep olmuşlardır. Cumhurbaşkanlığı Devlet 
Denetleme Kurulu tarafından düzenlenen 30.07.2001 tarih, 2001/3-4 sayılı raporda yukanda 
belirtilen hususlar tespit edilmiş ve bankayı zarara uğratan banka mensuplanmn bu 
eylemlerinin TCK ve Bankalar Yasası hükümleri kapsamında değerlendirilip, gereğinin 
yapılması için dosyanın 30.07.2001 tarihinde adli mercilere gönderilmesine karar verilmiştir. 

Konuya ilişkin olarak; bankalar yeminli Murakıplannca düzenlenen 07.11.2001 tarih 
ve R-6, R-2 sayılı mali Bünye raporlannda söz konusu firma ile ilgili kredinin tahsil kabiliyeti 
hakkında olumsuz görüş bildirilmiştir. 

Söz konusu firmadan olan alacağın tahsil ve tasfiyesine ilişkin olarak 1998/3602, 
98/3794, 98/10394, 98/10140, 99/3294, 99/3437, 99/10767, 99/10589 ve 2000/3258 sayılı 
dosyalarla icra takiplerine geçilmiştir. 

Yukanda isimleri belirtilen banka yetkilileri haklannda görevi ihmal ve görevi kötüye 
kullanma suçlanndan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunulmuş ve savcılık 
tarafından 22.11.2001 tarih, Hz. 2001/64562 sayılı karar ile kamu davasının açılmasının 
ertelenmesine hükmolunmuşrur 

SORUMLULUĞUN TESPİTİ: 

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Salih Şevki DORUK, M.Metin TUNÇSU, Osman 
AKKUZU, Cemil KOÇ ve Y.Cevat EROĞLU, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa SELÇUK, 
Krediler Kanuni Takip Müdürü Ediz HALİSÇELİK, Ticari Krediler Müdürü M. Akif OFLAZ 
ve Ticari Krediler Müdürü Salih ÇANGA'dır. 

1.5. İzmir Şubesi 86 DS Firması: 

Firmaya, olumsuz istihbarat raporlanna rağmen 30.06.1998 tarih, 618 Sayılı Yönetim 
Kurulu Karanyla; 

A Grubu 5.500.000 USD, D Grubu 4.500.000 USD ve E Grubu 24.000.000 USD 
olmak üzere toplam 34.000.000 USD kredi tahsis edilmiştir. 
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31.07.1999 tarihi itibarıyla temerrüde düşmüş alacaklar için 3.149.571.737.911 TL ve 
4.740.637,68 USD üzerinden kanuni takibe geçilmiştir. Diğer yandan, gayri nakdi kredi 
limitinden kullandırılan aval verilen bonolardan nakde tazmin olanlar da vadeleri itibariyle 
kanuni takip hesaplarına atıldıkça takipteki alacaklar bakiyesi artmaktadır. Nitekim 
31.05.2002 tarihi itibariyle firmadan talep olunan alacak tutarı 66.757.645.754.639 TL'dir. 

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından düzenlenen 30.07.2001 tarih, 
2001/3-5 sayılı raporda, görevleri dolayısıyla kendilerine tevdi olunan ya da muhafazaları, 
denetim ya da sorumluluklan altında bulunan bankaya ait paralan; karlılık, verimlilik ve 
güvence ilkelerini gözetmeden, teminat olarak gösterilen taşınmazların yüzeysel bir inceleme 
sonucu belirlenen abartılı kıymetlerine itibar edilemeyeceğini uzun bankacılık deneyimleri 
nedeniyle bilmeleri gerekmesine, firmanın güçsüz mali durumu ve borç içinde olması 
nedeniyle açılacak kredileri ödeme kabiliyeti bulunmadığım istihbarat raporundan ve şube 
yazısından öğrenmelerine, istihbarat raporundaki olumsuz belirlemeleri aşmak amacıyla 
firmanın ileriye dönük projeksiyonuna ilişkin olarak düzenletilen raporda da kredinin 
tahsilinin, birtakım varsayımların gerçekleşmesi koşuluyla mümkün olacağının belirtilmesine 
karşın, 86 DS Firmasına 34.000.000 USD kredi açmak suretiyle, bankayı zarara uğratan, 
banka kaynaklanmn firmaya maledilmesini sağlayan banka mensuplanmn eylemlerinin TCK 
ve Bankalar yasası hükümlerine göre değerlendirilip gereğinin yapılması için raporun adli 
mercilere gönderilmesi 30.07.2001 tarihinde karar verilmiştir. 

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen 16.11.2001 tarih, 
11/2001-8 sayılı ön inceleme raporuna rağmen, Devlet Bakanınca (Sn. Kemal DERVİŞ) 
23.11.2001 tarih, 3850 sayılı yazı ile soruşturma açılması izni verilmemesine karar 
verilmiştir. Bu karara, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Danıştay 2. Dairesi 
Başkanlığına doğrudan itiraz edilmiş ve dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, 
soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı yapılan itirazın kabulüne ve yetkili merciin 
karann kaldınlmasına karar verilmiştir. Mezkur karann Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 
tebliğ edilmesi üzerine, verilen 02.05.2002 tarih, Hz. No:2001/64561 sayılı kararla "samklann 
görevi ihmal, görevi kötüye kullanma ve hizmet sebebiyle emniyeti suiistimal suçlarından 
TCK'nin 230, 240 ve 510 uncu maddelerine mümas eylemlerinden dolayı haklanndaki kamu 
davasının açılmasının ertelenmesine .." karar verilmiştir. 

SORUMLULUĞUN TESPİTİ: 

Görevleri dolayısıyla kendilerine tevdi olunan ya da muhafazalan, denetim ya da 
sorumluluklan altında bulunan bankaya ait paralan; karlılık, verimlilik ve güvence ilkelerini 
gözetmeden, teminat olarak gösterilen taşınmazlann yüzeysel bir inceleme sonucu belirlenen 
abartılı kıymetlerine itibar edilemeyeceğini uzun bankacılık deneyimleri nedeniyle bilmeleri 
gerekmesine, firmanın güçsüz mali durumu ve borç içinde olması nedeniyle açılacak kredileri 
ödeme kabiliyeti bulunmadığını istihbarat raporundan ve şube yazısından öğrenmelerine, 
istihbarat raporundaki olumsuz belirlemeleri aşmak amacıyla firmanın ileriye dönük 
projeksiyonuna ilişkin olarak düzenletilen raporda da kredinin tahsilinin, birtakım 
varsayımlann gerçekleşmesi koşuluyla mümkün olacağının belirtilmesine karşın, 86 DS 
Firmasına 34.000.000 USD kredi açmak suretiyle bankayı zarara uğratan, banka 
kaynaklannın firmaya maledilmesini sağlayan ve haklannda kamu davasının açılmasının 
ertelenmesine karar verilen banka görevlileri; İzmir Şubesi Müdürü Savaş ÖZKAN, Müdür 
Yardımcısı Sabri ESMEK, Ticari Krediler Müdürü Ertan YONGALIK ( bu kredinin 
kullandınlmasından sonra Genel Müdür Yardımcısı ), Genel Müdür Yardımcısı H.Selçuk 
ARSEVEN, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Selçuk DEMİRALP (daha sonra 
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Hazine Müsteşarı), Yönetim Kurulu Üyeleri Osman AKKUZU, B.Çağlar ÜNAL, Ahmet 
OLGUN ve Aytekin TECE'dir. 

1.6. Ankara Şubesi 1625 DS Firması: 

Firmaya, olumsuz istihbarat raporlarına rağmen 08.12.1997 tarihinde 4.500.000 USD 
ve 18.12.1997 tarihinde de 5.000.000 USD olma üzere toplam 9.500.000 USD gayri nakdi, 
kredi kullandırılmıştır. Kullandırılan gayrinakdi krediler, tahsil olunamaması üzerine, 
24.02.2000 tarihinde 5.873.426.493.156 TL üzerinden kanuni takip hesaplarına aktarılmıştır. 
02.11.2001 tarihi itibarıyla faiz ve masraflarla birlikte toplam alacağın yaklaşık 21,4 Trilyon 
TL olduğu ve ipoteğe bağlanmış olan 8,8 Trilyon TL'nin düşülmesi suretiyle kalan 12.6 
Trilyon TL'nin tahsil kabiliyetinin bulunmadığı Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı 
tarafından düzenlenen 02.11.2001 tarih, 20/2001-104 sayılı raporda belirtilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından düzenlenen 30.07.2001 tarih, 
2001/3-6 sayılı raporda, firmaya ilişkin istihbarat ve değerlendirme raporunda kredinin 
açılmasında aranan ilkelere ters düşen olumsuzluklar bulunmasına karşın Banka Yönetim 
Kurulunun 05.11.1997 tarih, 34/896 sayılı Karan ile 12.000.000 USD tutarında dış garanti 
mektubu kredisi tahsis edilmiş ve 9.500.000 USD olarak kullandırılmıştır. Yurt dışından 
sağladığı kredilerin, firma tarafından tasfiye edilmemesi üzerine karşılıkları, aval veren 
bankanın kaynaklan ile ödenmiştir. Maddi teminatlan borcu karşılamaya yetmediğinden 
bankanın zarar etmesi kaçınılmaz olmuştur. 

Görevleri dolayısıyla kendilerine tevdi olunan ya da muhafazalan, denetim ya da 
sorumluluklan altında bulunan bankaya ait paralan; karlılık, verimlilik ve güvence ilkelerini 
gözetmeden, düzenlenen kredi değerlendirme raporunda, net işletme sermayesinin negatif, 
borçluluk durumunun yüksek olduğu, dönem kannın tamamının repo gelirlerinden oluştuğu, 
yurt içi ve yurt dışındaki finans kurumlanna yüksek meblağlara ulaşan borcu bulunduğu 
belirtilmesine karşın 1625 DS firmasına kredi açmak suretiyle, bankayı zarara uğratan, 
banka kaynaklannın firmaya maledilmesini sağlayan banka mensuplannm eylemlerinin TCK 
ve Bankalar yasası hükümlerine göre değerlendirilip gereğinin yapılması için raporun adli 
mercilere gönderilmesi 30.07.2001 tarihinde karar verilmiştir. 

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen 20.11.2001 tarih, 20/001-
104 sayılı ön inceleme raporuna rağmen, Devlet Bakanınca (Sn. Kemal DERVİŞ) 23.11.2001 
tarih, 3852 sayılı yazı ile soruşturma açılması izni verilmemesine karar verilmiştir. . Bu 
karara, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Danıştay 2. Dairesi Başkanlığına 
doğrudan itiraz edilmiş ve dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, soruşturma izni 
verilmemesine ilişkin karara karşı yapılan itirazın kabulüne ve yetkili merciin karann 
kaldınlmasma karar verilmiştir. Mezkur karann Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına tebliğ 
edilmesi üzerine, verilen 06.05.2002 tarih, HZ No:2001/64560 sayılı kararla "sanıklann 
görevi ihmal, görevi kötüye kullanma ve hizmet sebebiyle emniyeti suiistimal suçlanndan 
TCK'nin 230, 240 ve 510 uncu maddelerine mümas eylemlerinden dolayı haklanndaki kamu 
davasının açılmasının ertelenmesine .." karar verilmiştir. 

SORUMLULUĞUN TESPİTİ: 

Görevleri dolayısıyla kendilerine tevdi olunan ya da muhafazalan, denetim ya da 
sorumluluklan altında bulunan bankaya ait paralan; karlılık, verimlilik ve güvence ilkelerini 
gözetmeden, düzenlenen kredi değerlendirme raporunda, net işletme sermayesinin negatif, 
borçluluk durumunun yüksek olduğu, dönem kannın tamamının repo gelirlerinden oluştuğu, 
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yurt içi ve yurt dışındaki fınans kurumlarına yüksek meblağlara ulaşan borcu bulunduğu 
belirtilmesine karşın 1625 DS firmasına kredi açmak suretiyle, bankayı zarara uğratan, 
banka kaynaklannın firmaya maledilmesini sağlayan ve haklanndaki kamu davasının 
açılmasının ertelenmesine karar verilen banka görevlileri; Ankara Merkez Şubesi Müdürü 
Sabri EKİZOĞLU, Müdür Yardımcısı Ayhan BAYRAM, Ticari Krediler Müdürü Akif 
OFLAZ, Banka Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Yener DİNÇMEN, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Metin TUNÇSU, A.Ahmet OLGUN, Osman AKKUZU,Tuncay ALT AN ve 
Aytekin TECE'dir. 

1.7. Bursa Şubesi 1377 DS Firması: 

Firmaya, 02.05.1997 tarihinde 1.689.751 USD ve 29.08.1997 tarihinde de 310.249 
USD olmak üzere toplam 2.000.000 USD kredi kullandınlmıştır. 30.04.2002 tarihi itibariyle 
faiz ve masraflar dahil toplam banka alacağı 3.987.243.894.891 TL'dir. 

1,007 Trilyon TL ipotekten tefevvüz olunan 143 Milyar TL'lik tahsilat dışında 
gayrimenkulden sağlanan başkaca bir tahsilat imkanı bulunmadığı Bankalar Yeminli 
Murakıplan Kurulu tarafından düzenlenen 28.02.2000 tarih, R-3, R-10 sayılı rapor ile tespit 
edilmiştir. 

Bu rapor üzerine Hazine Müsteşarlığı 'nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı'nın(Sn. 
Recep Önal) 07.11.2000 tarih, 89217 sayılı yazısı ile ilgililer hakkında Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Karara karşı ilgililerin itirazı Ankara Bölge 
İdare Mahkemesi ve Danıştay 2. Dairesince reddedilmiş, dosya yetkili Cumhuriyet 
Başsavcılığı'na gönderilmiştir. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde açılan dava 
sonucunda ilgililerin eylemlerinin 4616 Sayılı Kanunun lA. Maddesi kapsamına girmesi 
nedeniyle Mahkemenin 20.11.2001 tarih, E. 2001/273 K. 2001/392 sayılı karan ile kamu 
davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmiştir. 

SORUMLULUĞUN TESPİTİ: 

Olumsuz istihbarat raporlanna rağmen firmaya kredi kullandırarak, görevi ihmal ve 
görevi kötüye kullanma suçunun oluşmasına neden olan uygulamalan sonucunda bankayı 
zarara uğratan ve haklannda kamu davasının açılması ertelenen banka görevlileri; Bursa 
Şubesi Müdürü Kemal GÜVEN ve Handan ŞENYURT, Cahit MARAŞ, Osman KIZILKAN 
isimli banka personeli ile Ticari Krediler Müdürü M. Akif OFLAZ, Banka Genel Müdür ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri Yener DİNÇMEN, Salih Şevki DORUK, M.Metin TUNÇSU, 
Osman AKKUZU ve Tuncay ALTAN'dır 

1.8. İstanbul Şubesi 3977 DS Firması: 

Firmaya, 1996 ve 1997 yıllannda toplam 30.000.000 DEM kredi kullandınlmış ve 
30.04.2002 tarihi itibariyle faiz ve masraflar dahil toplam banka alacağı 24.024.421.309.969 
TL' dir. 

Firmadan teminat olarak alınan ipotekli taşınmazlann satışından, Bankanın, azami 
14,5 Trilyon TL tahsil edebileceği, kredinin açılmasında ve kullandınlmasında mali açıdan 
sorumluluğu tespit olunanlar hakkında bugüne kadar mali ve icrai takibe geçilmediği 
Bankalar Yeminli Murakıplan Kurulu tarafından düzenlenen 06.09.2002 tarih, R-4,R-9 sayılı 
rapor ile tespit edilmiştir. 

478 



Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenen 20.08.2001 tarih, 29/01-46 sayılı 
ön inceleme raporuna rağmen, Devlet Bakanınca (Sn. Kemal DERVİŞ) 03.09.2001 günlü ve 
69779 sayılı yazı ile soruşturma açılması izni verilmemesine karar verilmiş ve konu Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı'na 03.09.2001 tarih, 69779 sayılı yazı ile bildirilmiştir. Söz konusu 
yazı üzerine adı geçen Başsavcılık da 12.09.2001 tarih, Hz. No.2001/76072 ve 2001 nolu 
kararla, ilgililer hakkındaki dosyanın işlemden kaldırılmasına (takipsizlik) karar vermiştir. 

SORUMLULUĞUN TESPİTİ: 

Söz konusu kredilerin açılması, kullandırılması ve geri ödenmesi aşamalarında, banka 
usul ve mevzuatına uyulmadığı, istihbarat raporlarında kredinin açılmasında aranan ilkelere 
ters düşen çeşitli olumsuzluklar bulunmasına rağmen kredi açmak ve borçlarım geri ödemede 
zorlanan firmaya borçların geri ödenmesi aşamasında da firmaya mevzuat dışı kolaylıklar 
sağlayan ve alacağın zamanında tahsil ve tasfiyesi için gerekli rasyonel tedbirleri almayarak 
görevlerini ihmal eden ve kötüye kullanan ve haklarında takipsizlik karan verilen banka 
görevlileri; H. Selçuk ARSEVEN, Ahmet OLGUN, Osman AKKUZU, M.Metin TUNÇSU, 
M.Akif OFLAZ, H.Murat KILIÇARSLAN, Gürsel ÇINAR, Metin ERTÜRK, İsmail Onur 
YİĞİT,Nedret SERT ve Dinçer YENİGÜN'dür. 

3. ÖNERİ: 

1. Yukarıda açıklanan ve ekli listede de belirtilen 8 kredi ile ilgili olarak, değişik 
denetim birimlerince çeşitli raporlar düzenlenmesine, tüm engellemelere rağmen ancak yargı 
aşamasına gelebilen, son olarak da 4616 Sayılı Yasa gereğince Kamu Davasının Açılmasının 
Ertelenmesine karar verilen, firmalarla ilgili düzenlenen raporların değerlendirilmesi 
sonucunda; 

Türk Ceza Kanunu'nun 230, 240 ve 510. Maddelerinde müeyyide altına alınan 
Görevi İhmal, Görevi Kötüye Kullanma ve Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suiistimal 
suçları kapsamında yargı safahatından geçen, ancak açıklanan hususlar göz önüne 
alındığında, kamu zararına sebebiyet veren Banka Yöneticilerinin teşekkül halinde 
gerçekleştirdikleri bu fiillerinin TCK'nun 503, 504/1, 8 maddelerinde düzenlenen 
nitelikli dolandırıcılık suçuna dönüşebileceği kanaatiyle C. Savcılığına suç duyurusunda 
bulunulması, 

2. Komisyonumuz tarafından Bankacılık Sun ve Ticari Sır nedeniyle yeterince 
arastınlamavan; 

-Bazı firmaların birkaç Kamu Bankasından birden kredi kullandığı hususu da göz 
önünde bulundurularak, Kamu bankalanndan ve bunlann yurtdışı şubeleri ile iştiraklerinden 
usulsüz olarak kullandınlan ve takibe intikal eden kredilerin yerinde kullanılıp kullanılmadığı, 
ortaklann şahsi hesaplanna aktanlan meblağlann olup olmadığı, 

-Bir Kamu bankasındaki kredi borcunun, başka bir Kamu bankasından veya bu kamu 
bankasının iştiraki olan Leasing şirketlerinden kredi almak suretiyle kapatılması, 

-Firmalann özel bankalara olan borçlannın, Kamu bankalanndan aldıklan kredilerle 
kapatılması ve kamu bankalannda yönetici pozisyonundaki görevlilerin bu kapatma işlemi 
neticesinde söz konusu özel bankalarda yönetici olarak görev alması (Örneğin, İzmir 
Şubesinin 2404 D.S. firmasının Kentbank'a olan borçlannın Ziraat Bankasından alınan kredi 
ile kapatılmasında Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa SELÇUK'un adı 
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geçen özel bankada görev alması ve bu nedenle 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların 
Yapamayacakları İşler Hakkında Kanuna muhalefet etmesi gerekçesiyle Ankara 23 .Asliye 
Ceza Mahkemesinde yargılanması), 

-Yukarıda belirtilen 8 firmaya ait kredilerin usulsüz olarak açılmasına ve banka 
zararının doğmasına neden olan, sorumluluğun tespiti bölümlerinde isimleri belirtilen Banka 
Yöneticileri ve çalışanları aleyhinde, bazı gerekçeler ileri sürülerek açılmamış bulunan 
sorumluluk ve tazminat davalarının geciktirilmeksizin açılması, 

-Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu,Yüksek Denetleme Kurulu, Bankalar 
Yeminli Murakıpları ve Banka Teftiş Kurulu raporları ile basında yer alan ve bankanın 
önemli ölçüde zararına sebep olan usulsüz işlemlerle ilgili olarak T.C.Ziraat Bankası Teftiş 
Kurulunca bu güne kadar ne gibi işlemler yapıldığının ve bu konuda ihmali bulunanların olup 
olmadığı 

Hususlarının araştırılarak, gereğinin yapılması için ilgili Devlet Bakanlığından talepte 
bulunulması, 

3. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunca düzenlenen raporlarda ve diğer 
raporlarda belirtilen, ancak 4616 sayılı yasa nedeniyle bu güne kadar sonuç alınamayan 
kredilerin takibe intikal edişinin ekonomik kriz ile hiçbir ilgisinin olmaması, kredilerin açılış, 
işleyiş, tahsil ve takibatında olumsuzluklar ve usulsüzlükler bulunması nedeniyle, kamu 
kaynaklarının tekrar riske atılmaması için ekonomik krizi bahane ederek İstanbul 
Yaklaşımından yararlanmak isteyen bu firmalara İstanbul Yaklaşımı ile tekrar kredi 
verilmesinin çok ciddi risk oluşturabileceRİ yönündeki görüşümüzün ilgili Devlet Bakanlığına 
bildirilmesi, 

Gerektiği düşünülmektedir. 

4. DİZİ PUSULASI: 

NO 

1 

2 

3 

4 

ADET 

1 

13 

52 

6 

İÇERİĞİ 

T.C. Ziraat Bankasında 1 Trilyon TL'nin Üzerinde Olan ve Tasfiye 
Olunacak Alacaklarda Kayıtlı Firmalar Hakkında Kurum Bazında 
Düzenlenen Raporlar ile faiz ve masraflar dahil 8 firmaya ait kredi 
bakiyelerini gösteren liste. 

Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu tarafından düzenlenen 
06.09.2002 tarih, R-4, R-9 sayılı Mali Bünye Raporunun ilgili 
bölümleri fotokopisi. 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından 
düzenlenen 30.07.2001 tarih, 2001/3 sayılı T.C. Ziraat Bankası 
AŞ'nin Tahsil Edilemeyen Kredilerine ilişkin araştırma ve 
denetleme raporu fotokopisi. 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından 
Ankara Merkez Şubesinin 1640 D.S. firması hakkında düzenlenen 
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5 

6 

7 

8 

9 

10 

TOPLAM 

8 

8 

11 

10 

9 

63 

181 

30.07.2001 tarih, 2001/3-1 sayılı rapor fotokopisi. 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından 
İstanbul Bireysel Bankacılık Şubesinin 172 D.S. Firması hakkında 
düzenlenen 30.07.2001 tarih, 2001/3-2 sayılı rapor fotokopisi. 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından 
İstanbul Şubesinin 3983 D.S. Firması hakkmda düzenlenen 
30.07.2001 tarih, 2001/3-3 sayılı rapor fotokopisi. 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından izmir 
Şubesinin 2404 D.S. Firması hakkında düzenlenen 30.07.2001 
tarih, 2001/3-4 sayılı rapor fotokopisi. 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından Izmir 
Şubesinin 86 D.S. Firması hakkında düzenlenen 30.07.2001 tarih, 
2001/3-5 sayılı rapor fotokopisi. 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından 
Ankara Merkez Şubesinin 1625 D.S. Firması hakkmda düzenlenen 
30.07.2001 tarih, 2001/3-6 sayılı rapor fotokopisi. 

4616 sayılı Yasa kapsamında verilen Erteleme Kararlan, 
soruşturma açılması izni verilmemesine ilişkin Devlet Bakanlığı 
olurları ve Yargı aşamaları ile ilgili belgeler fotokopisi. 
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T.C. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının 
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 

Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu (10/9) 

PARA, BANKACILIK, HAZİNE, DIŞ TİCARET VE 
GÜMRÜK KONULARI 

ÖZEL RAPOR: 

2.4.7 Vakıflar Bankası A.O.'nun Tahsil Edilemeyen Alacakları 
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1. YAPILAN İŞLEM VE DOĞAN ZARAR 

Türkiye Vakıflar Bankası TAO'nun toplam kredileri ile takipteki alacaklarının brüt 
tutarlarının 1998 -2002 yıllan arasındaki gelişimi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

(Milyar TL) 

TOPLAM KREDİLER 

ARTIŞ (%) 

TAKİPTEKİ ALACAKLAR 

ARTIŞ (%) 

1998 

847.588 

-

30.213 

-

1999 

1.307.693 

54,28 

67.543 

123,55 

2000 

2.446.557 

87,08 

154.833 

129,23 

2001 

3.358.475 

37,27 

1.103.194 

612,50 

2002 

2.651.572 

21,04 

931.585 

(15,55) 

Görüleceği üzere; bankanın kredilerdeki artışı son beş yıl içerisinde en fazla % 87,08 
olurken, takipteki artış her yıl % 100'ün üstünde gerçekleşmiş, en büyük artış ise 2001 yılında 
% 612,50 olarak oluşmuştur. 

2000 yılı itibariyle brüt 154.833 milyar TL olan takipteki alacaklar 2001 sonunda 
büyük orandaki bir artışla 1.103.194 milyar TL'ya yükselmiştir. Bu durum, Banka yönetimi 
tarafından aslında batık kredi niteliği taşıyan ve takibe intikal etmesi gereken birçok kredinin 
yenileme veya başka yollarla standart krediler içinde izlenerek suni olarak yaşatılmasından 
kaynaklanmıştır. Nitekim Bankalar Yeminli Murakıplannca düzenlenen 30.06.2000 tarih, R-
6, R-7 sayılı rapor sonucunda 345.437 milyar TL normal krediler hesabında izlenmekte iken 
takip hesaplarına aktarılmıştır. 

Bankanın takipteki alacaklarının önemli bir bölümü belirli şubelerden kullandırılan 
kredilerden kaynaklanmaktadır. Örneğin 2000 yılı sonu itibariyle görülen takibin % 59, 8'i 
Eminönü, Beşiktaş, Eskişehir, Gaziantep, Yenişehir, Mersin, Mecidiyeköy, Zeytinburnu, 
Başkent ve Çankaya şubelerinden kullandırılan kredilerden ileri gelmiştir. 

Takipteki alacaklar konusundaki ilginç olan diğer bir nokta da alacakların büyük bir 
bölümünün belirli firmalara kullandırılan kredilerden kaynaklanmış olmasıdır. 2000 yıl sonu 
itibariyle takipteki alacakların % 44, 35'lik bir kısmı, 12, 1522, 1149, 470, 1122, 1144, 1555 
ve 186 sabit nolu firmalardan meydana gelmektedir. 

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nca düzenlenen 13.06.2001 tarih, 2001/1 
sayılı raporda Banka ile ilgili olarak şu değerlendirmelere yer verilmiştir. 

1-6219 sayılı yasa ile Banka hususi hukuk hükümlerine tabi kılındığından bu durum 
bir sahipsizliğe yol açmıştır. Yeterli düzeyde yapılamayan kamu denetimi nedeniyle ilgili 
Bakan ve Genel Müdür bankada söz ve karar sahibi olmuştur. 

2 - Yönetim Kurulunun yönetsel süreç içerisinde etkisi bulunmamakta, şekli bir 
fonksiyon ifade etmektedir. Birçok yönetim kurulu kararında kredi tahsisleri toplantı 
yapılması yerine, acele kaydıyla elden dolaştırılarak alınan kararlarla verilmiştir. Yönetimde 
Banka Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcılarının etkinliği bulunmaktadır. 
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3 - Bankanın Kamu Bankası sayılmamasının etkisi personel politikasında da kendisini 
göstermekte, hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan personel alınabilmektedir. Nitekim 2000 yılında 
içinde bankayı denetlemekle görevli olanlann yakınlarının da dahil olduğu 272 kişi işe 
alınmıştır. 

Öte yandan; personelin iş akitlerinin çok kolay feshedilmesi ya da kolayca emekliye 
sevk edilmeleri, yönetimin her dediğine "evet" demek zorunda kalan bir personel yapısını 
ortaya çıkarmaktadır. 

4 - Bankanın iştiraklerinin durumu da incelenmesi gereken hususlardan biridir. 
Bankanın yurt dışında mukim üç bankada iştiraki bulunmaktadır. Bu üç bankadan kredi 
kullanan müşterilerin çoğunluğu Türkiye'de mukim Vakıfbank müşterisi olan ve kredilerinde 
sorun yaşanan firmalardan oluşmaktadır. 

Bankanın kredi kullandınmı sadece kendi şubeleri ve yurt dışındaki bankalarla sınırlı 
kalmamakta, iştiraki olan ve yurt içinde bulunan bazı şirketler aracılığıyla da kredi 
kullandırılmaktadır. Bunlardan en önemlileri Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. ve Vakıf Deniz 
Finansal Kiralama A.Ş.'dir. Gerek bu şirketlere Vakıfbank'ın açmış olduğu krediler, gerekse 
bu şirketlerden kullandırılan kredilerin incelenmesi gerekmektedir. 

Bunun yanısıra, Bankanın finansman alam dışında da birçok iştiraki bulunmaktadır. 
Kredi verilmek istenen kişilerle ortaklıklar kurulmakta ve bu şekilde dolaylı kredi 
kullandırılmaktadır. 

İştirakler içerisinde dikkat çekici olanlardan biri de Vakıf Gayrimenkul Ekspertiz ve 
Değerlendirme A.Ş.'dir. Kredilendirme işlemlerinde ekspertizler bu şirket tarafından 
yapılmakta ve Banka Yönetimince istenen şekilde değerlendirmeler yapılmaktadır. 

5 - Bankanın kredi işlemlerinde kullandığı yöntemlerden birisi de şirketteki payların 
satın alınmasıdır. Kredi ilişkileri açısından sıkıntılı olan, limitini doldurmuş ya da kredi riski 
yüksek olan firmalara kredi verilemediği zaman bu sorunu aşabilmek amacıyla görünürde 
şirket satın alınmış gibi yapılmaktadır. Örneğin; 26.06.1999 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla 
daha önce bankadan kredi kullanmış olan bir gruba ait olan Havalimanı Terminal 
İşletmeciliği'nin % 33 hissesi 49.416.867 USD bedelle satın alınmış, bu tutarın 30.916.867 
USD'lik kısmı anılan grubun borçlarına mahsup edilmiş, 18.500.000 USD'lik kısmı ise gruba 
nakit olarak ödenmiştir. Bankanın pay satın alma işlemlerinin ayrıca incelenmesi 
gerekmektedir. 

6 - Kredi ilişkileri nedeniyle zor duruma düşen Bankayı kârlı gösterebilmek ya da 
kredi limitlerini aşabilmek için iştirak ve ortaklıklar kullanılmaktadır. Bu konuda en yaygın 
yöntem ise Bakanın elindeki gayrimenkullerin çok fiyatlarla iştirak ve ortaklıklara 
devredilerek kâr sağlanmasıdır. Raporda kredi işlemlerinden dolayı büyük miktarlarda kaynak 
kaybına uğrayan Bankanın, iştirak ve ortaklıklarını kullanarak göstermelik kârlarla durumunu 
kurtarmaya çalışmasının gelecekte Bankayı büyük krize sokacağı belirtilmektedir. 

7 - Banka personelinin sosyal güvenliğini sağlamak amacıyla kurulan emekli yardım 
sandıklan da Bankanın kredi ilişkilerinin çözümünde kullanılmaktadır. Bu durum ise personel 
yardım sandıklannı da riske sokmaktadır. 

8 - Bankanın kredi hesaplan gerçek durumu göstermemektedir.Takipteki rakamlann 
büyüklüğü Banka açısından soru işaretlerinin ortaya çıkmasına neden olmakta, bu nedenle 
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takibe intikal etmesi gereken krediler yenileme veya başka yollarla yaşatılmaya 
çalışılmaktadır. 

9 - Bankaca Bankalar Kanunu'nda belirtilen kredi sınırlamalara uyulmamaktadır. Bu 
durumun Bankalar Yeminli Murakıplarınca tespiti sonucunda Bankaya 194.985.673.360.-TL 
idari para cezası uygulanmıştır. 

10- Bankaca ve iştiraklerce kullandırılan krediler belli gruplar üzerinde 
yoğunlaşmaktadır. Bu durum Banka riskini artırdığı gibi, kamusal sermayeli bir bankanın 
belli kişi ve grupların bankası haline gelmesine yol açmaktadır. 

1 1 - Kredi borcuna karşılık alınan gayrimenkullerin bir süre sonra yine eski 
sahiplerine satılması da dikkat çekici bulunmaktadır. 

12- Banka yönetiminde görev alan kimseler görevleri sırasında kredi verilen 
firmalarla çok yakın ilişki içinde olmakta, belli firmalara kredi verebilmek için özel bir gayret 
göstermektedirler. Firma ve banka yöneticileri arasındaki ilişkiler anılan kişilerin Bankadaki 
görevlerinden ayrıldıktan sonra da devam etmekte, bu şahıslar Bankadan ayrıldıktan sonra 
genellikle bu tür firmalarda görev almaktadırlar. 

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nca düzenlenen 2001/1 sayılı raporda 11 
firmanın kredisi incelenmiş, bunlardan 4 firma hakkında, halen yürümekte olan dava olması 
veya zamanaşımına uğraması nedeniyle herhangi bir işlem yapılmamıştır. İncelenen 7 firma 
ile ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş, ancak bunlardan 6 tanesi 4616 sayılı 
Yasa kapsamında ertelenmiş, 2001/1-10 sayılı raporla savcılığa intikal ettirilen konuda ise 
görevsizlik karan verilerek dosya BDDK'ya intikal ettirilmiştir. BDDK tarafından söz 
konusu raporda Bankalar Kanunu'na aykm işlem bulunmadığından suç duyurusunda 
bulunulmasına gerek görülmemiştir. 

Ancak, tarafımızdan yapılan incelemede; Güney Ege Enerji İşletmeleri Ltd.Şti. ve Eti 
Soda A.Ş.'ndeki Bayındır Grubuna ait hisselerin gerçek değerinin üzerinde satın alınarak 
Vakıflar Bankası'nın zarara uğratılması ile ilgili olarak düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Devlet 
Denetleme Kurulu'nun 2001/1-10 sayılı raporunda Bankalar Kanunu'na aykın bir husus 
bulunmamakla birlikte, ekte yer alan 2003/2-1 sayılı raporda da izah ettiğimiz üzere söz 
konusu fiiller, Bankanın 80.217.788- dolarlık zararı da göz önünde bulundurularak TCK 508 
ve 510 kapsamında olduğundan, BDDK'nın başvurusuna gerek bulunmamakta, işlemlerin 
genel hükümlere göre yürütülmesi gerekmektedir. 

Öte yandan; Bankanın takibindeki yüksek artışa ve kredili firmaların diğer Kamu 
Bankalarından aldığı kredilerdeki olumsuzluklar nedeniyle bu bankalarda soruşturma 
yapılmasına rağmen, Komisyonumuza intikal eden Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme 
Kurulu raporlan dışında diğer raporlarda suç unsuru olduğunu belirten ve sonucunda suç 
duyurusu olarak ilgili makamlara intikal eden herhangi bir hususa rastlanılmamıştır. 

Komisyonumuza intikal eden, 1997, 1998, 1999, 2000 ve 2001 yılı Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu Vakıflar Bankası raporlan üzerince yapılan incelemede işlemlerde 
usulsüzlük olduğu yönünde herhangi bir hususa rastlanılmamış, daha ziyade firmalann kredi 
borcu, takibe intikal tarihi gibi hususların tespiti ile yetinildiği görülmüştür. 
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Kanımızca, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından düzenlenen 
raporlarda belirtilen usulsüz işlemlerin ve varsa diğer usulsüzlüklerin diğer raporlarda tespit 
edilememesindeki en büyük etken yukarıda 3 ve 4 üncü maddelerde açıklanan hususlardır. 

Personelin iş akitlerinin çok kolay feshedilmesi ya da kolayca emekliye sevk 
edilmeleri, yönetimin her dediğine "evet" demek zorunda kalan bir personel yapısını ortaya 
çıkarmakta, ayrıca kredilendirme işlemlerinde ekspertizler Vakıf Gayrimenkul Ekspertiz ve 
Değerlendirme A.Ş. tarafından yapılmakta ve Banka Yönetimince istenen şekilde 
değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu nedenle, olumsuzluklar kredi işlemleri ile ilgili istihbarat 
raporlarına yansımadığından, denetim raporlarında da bu hususa yer verilememektedir. 

Bunun yanısıra Bankayı denetlemekle görevli olanların yakınlarının işe alınmasının 
neticesinin doğrudan bunlar tarafından düzenlenen raporlara yansıdığını söylemek mümkün 
değilse de, denetim elemanlarına olan güven sarsılacağından usulsüzlükleri bilen personelin 
bu hususları kendilerine aktarmasında tereddüt hasıl olacaktır. 

2. SORUMLULUĞUN TESPİTİ 

Komisyonumuza intikal eden Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu raporları 
dışında diğer raporlarda suç unsuru olduğunu belirten herhangi bir hususa rastlanılmadığından 
söz konusu raporlar dışında sorumluluk tespit edilememiştir. Cumhurbaşkanlığı Devlet 
Denetleme Kurulu tarafında düzenlenen raporlarla ilgili gelişmeler ise yukarıda belirtilmiştir. 

3 . ÖNERİ 

Türkiye Vakıflar Bankası TAO ile ilgili olarak Komisyonumuza intikal eden bilgi 
ve belgeler üzerinde yaptığımız incelemeler sonucunda; takipteki alacaklarındaki artış 
da göz önünde bulundurularak Bankadan ve iştiraklerinden kullandırılan krediler ile 
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nca düzenlenen 13.06.2001 tarih, 2001/1 
sayılı raporda belirtilen diğer hususların incelenebilmesi için Anayasanın 98 ve Meclis İç 
Tüzüğü'nün 104. maddesi uyarınca Meclis Araştırması açılmasının, 

Açılacak olan Meclis Araştırma Komisyonunda, Vakıfbank Eski Genel Müdürü Hasan 
KILAVUZ'un 23.04.2003 tarihinde Komisyonumuza yaptığı açıklamalarda yer alan; 

"...Sayın Başbakanın yanından gece saat 2'de telefon -işte şu firmaya kredi ver 
canım- Dedim ki veremem. Onun durumu zaten müsait değil, o firma batmış.-Yahu, işte bu 
bizim için önemli- Fakat bu tür taleplere kesinlikle ve kesinlikle direndim..." 

"...Egebank'ın patronu Murat DEMİREL'e verilen krediyi almak için günlerce 
uğraştığım ve tahsil ettiğim şeye, tam tersine ilave edilerek, benden sonra krediler 
verilmiştir.... " 

"... Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanına gittim. Dedim ki: "Üstat, bu size verdiğim 
raporları size güvenerek verdim; ama bu raporlar benim patronumun elinde çıktı ve bana 
baskı var, bu nasıl bir iştir? " O zaman bana kendisinin ifadesi, "Yahu, Maalesef bize de çok 
baskı var" dedi. Bana, açtı, o tarihte Halk Bankasına verilen bir 40 milyon dolarlık bir 
krediden bahsetti ve ben krediyi gördüm, işte bunu özellikle Hüsamettin ÖZKAN Bey ilgili 
yerlere ulaştırmamızı önlüyor, dedi... " 
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"...zamanın bakanı Recep ÖNAL 'a bir yazı yazdım, dedim ki: Bakın, dosya bu. Bu iş 
zamanaşımına girecek, örtbas olacak. Fakat, oradan da hiçbir ses gelmedi ve maalesef 
zamanaşımına girdi ve örtbas oldu... " 

"...Zamanın bakanı Eyüp AŞIK çıktı bana geldi. 2,5 saat yanımda oturdu ve o sırada 
yine eski milletvekillerinden Fevzi Işbaşaran beni arıyor sürekli. O da hakaret edince kız 
ağlamış, beni bağladı. Ne var dedim. Sen telefonlara çıkmıyorsun, bilmem ne filan dedi. Sayın 
Bakan var işte oturuyoruz dedim. -Yok, yalan söylüyorsun- deyince, Eyüp Aşık'ı verdim 
telefona. O zaman anladı. Diyeceğim şu: Sayın Eyüp Aşık'ın o tarihteki bana ifadesi şudur: -
Yahu bırak, eskiler kullandı bu bankayı, biraz da biz kullanalım kardeşim... " 

Şeklindeki iddiaların da araştırılmasının gerektiği düşünülmektedir. 

Bunun yanısıra, geri dönmeyen krediler ve edinilen iştiraklerin durumunun 
Başbakanlık Müfettişi başkanlığında, Bankalar Yeminli Murakıbı ve Hesap Uzmanından 
oluşacak bir komisyon tarafından incelenmesi için Başbakanlık'tan talepte bulunulmuştur. 

Öte yandan, Bankalar Kanunu'nda belirtilen kredi sınırlamalara uyulmaması 
nedeniyle, Bankalar Yeminli Murakıplannca yapılan tespit sonucunda Bankaya verilen 
194.985.673.360.-TL idari para cezasının Banka giderlerinden karşılanması ile denetçilerin 
yakınlarının işe alınması hususlarının incelenmesi için ilgili Devlet Bakanlığı'na konu 
iletilmiştir. 
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T.C. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının 
Araştırılarak Almması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 

Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu (10/9) 

PARA, BANKACILIK, HAZİNE, DIŞ TİCARET VE 
GÜMRÜK KONULARI 

ÖZEL RAPOR: 

2.4.8 Romanvada Faaliyet Gösteren Banca Turco Romana S.A. ile 
ilgili Usulsüzlükler 
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1. YAPILAN İŞLEM VE DOĞAN ZARAR 

Bayındır Grubuna ait olan Romanya Cumhuriyetinde faaliyet gösteren Banca Turco 
Romana SA'nın (BTR) Türk kökenli Genel Müdür Yardımcılarından birinin 500.000-dolar 
tutannda nakit para ile Romanya gümrüğünden çıkış yaparken yakalanması ile başlayan ve 
anılan Banka yönetiminin son altı ay içerisinde üç kez değiştirilmesi, en son görevde bulunan 
yöneticilerinin de toplu şekilde istifa ederek Romanya'dan ayrılmaları, T.İş Bankası A.Ş.'nin 
BTR' yi satın alma girişiminden vazgeçmesi, Banca Comerciala Italo'nun elindeki Romen 
Merkez Bankasına ait hisseleri borsada satması ve BTR'nin Romen borsasındaki işlem 
tahtasının kapatılması gibi nedenlerle hızlanan sürecin etkisiyle, BTR'nin ticari itibarı 
sarsılmış ve mudilerin BTR'deki mevduatlarını güvencede görmeyerek çekmeye çalışmaları 
sonucunda Banka likidite krizine girmiştir. 

Bu durumun Romanya Başbakanı tarafından Başbakan Sn. Bülent ECEVİT'e 
iletilmesi üzerine Başbakan'ın talimatıyla, Devlet Bakanı Hüsamettin ÖZKAN ve Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Zekeriya TEMİZEL başta olmak üzere Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı yetkililerinden oluşan bir 
heyet sorunun çözümüne yönelik toplantılar yapmış, hatta bazı yetkililer Romanya'ya 
gönderilerek orada Romen Hükümetinin yetkilileri ve Romen Merkez Bankası (RMB) 
elemanlarıyla konuyu görüşmüşler ve görüşme sonuçlarını Devlet Bakanı Hüsamettin 
ÖZKAN'a aktarmışlardır. 

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından düzenlenen 2001/1-10 sayılı 
rapor ve ekinde yer alan TCMB'nin 26.04.2001 tarih, 53480 sayılı yazısından; 

a Toplam 250 milyon $ olan mevduatının 120 milyon $'lık kısmının Bayındır 
Grubuna açılan krediler nedeniyle Romanya dışındaki diğer bankalarda teminat 
amacıyla depo hesaplarında tutulması, 

• Türk Genel Müdür Yardımcılarından birinin 500.000 $ nakit ile yurtdışına 
çıkarken yakalanması, 

• Yönetimin son 6 ay içinde 3 kez değişmesi ve son yöneticilerin toplu şekilde 
istifa ederek ülkeden ayrılmaları, 

• T. İş Bankası A.Ş'nin BTR'yi satın alma girişiminden vazgeçmesi, 

• Banca Comerciala Italo'nun elindeki RMB hisselerini borsada satması, 

• BTR'nin borsadaki işlem tahtasının kapatılmasının, 

a BTR'den mevduat çekilişini hızlandırdığı, sonucunda Banka'nın likidite 
krizine girdiği, 

• Romanya Merkez Bankası yetkililerince BTR'nin yasaları ihlal ettiği, 
güvenilirliğinin kalmadığı hususunun Türk Heyetine iletildiği, hatta BTR'nin 
Romanya'daki faaliyetleri ile ilgili olarak bir rapor sunulduğu, 
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• TCMB'nin 26.04.2001 tarih, 53480 sayılı yazısındaki; "... 13.11.2000 tarihinde 
Romanya Merkez Bankası yetkilileri ile gerçekleştirilen toplantı sonucunda 
heyetin elde ettiği bilgiler Devlet Bakanı Hüsamettin ÖZKAN'a aktarılmış...." 
sözünden de anlaşılacağı üzere bütün bu hususların Türk Heyeti'nce Devlet 
Bakanı Sayın Hüsamettin ÖZKAN'a aktarıldığı, 

Anlaşılmaktadır. 

Romanya Başbakanı ve Merkez Bankası yetkililerince BTR'nin yasalarını ihlal ettiği 
hususunun Başbakan Bülent ECEVİT ve Devlet Bakanı Hüsamettin ÖZKAN'a aktarılması 
üzerine iki ülke arasındaki ilişkilerin zedelenmemesi için çözüm arayışlanna girilmiş, ancak 
yasaları ihlal ettiği ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre de suç sayılan bir eylemi 
yurtdışında işlediği belirtilen kişiler hakkında herhangi bir işlem yapılmamıştır. 

BTR tarafından Romanya'da toplanan mevduatın yaklaşık % 50'si yasalara aykırı 
biçimde yurtdışında (Romanya dışında) Bayındır Grubuna ait diğer firmaların aldığı 
kredilerin teminatı olarak depo hesaplarında yatırılmış ve bankanın likidite krizine girmesine 
sebep olunarak tasarruf sahipleri riske sokulmuştur. 

Ayrıca, Banka yetkilileri yasalara aykırı biçimde yurtdışına para çıkartırken 
yakalanmıştır. 

Romanya Devleti'nin müracaatı üzerine çeşitli çözüm yolları aranmış, ancak diğer 
seçeneklerin hayata geçirilememesi üzerine, Bayındır Grubunun Güney Ege Enerji 
İşletmeleri Şti. ve Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Ticaret A.Ş.'deki hisselerinin 
Vakıflar Bankası tarafından satın alınması sonucunda BTR'ye 25 milyon Amerikan Dolan 
kaynak aktanlabilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından düzenlenen 2001/1-10 sayılı 
raporda yer alan(s.3); 

"...Banca Turco Romana içine düştüğü nakit sıkıntısının, Romanya'daki ticari 
faaliyetlerindeki yönetim hatalan ile Banka'nın Türk Genel Müdür Yardımcılanndan birisinin 
Romanya dışına nakit para çıkanrken yakalanmasına karşın, Bayındır Grubu sahiplerinin 
resmi düzeyde yazılı bir girişimleri de söz konusu değilken sorunun çözümlenmesi 
yönündeki girişimlerin, ağırlıklı olarak Türkiye'nin Romanya Büyükelçisi ile ilgili 
Devlet Bakanının çabalarıyla başlatıldığı, Bayındır Grubunun para kazanmaya yönelik 
ticari ilişkisinden doğan sorunların Türkiye Devletine maledilmeye çalışıldığı 
gözlenmektedir..." 

Şeklindeki ifadede bu girişimin ilgili Devlet Bakanının girişimi sonucunda başlatıldığı 
belirtilmektedir. 

Söz konusu raporda (s.4); şirket hisselerinin satın alınması işinin Vakıflar Bankası 
yöneticilerini iradesi dışında olgunlaştınldığı ve buna dayalı olarak talimat verildiği 
izleniminin edinildiği ifade edilmektedir. 

Vakıfbank İdare Meclisi'nin 15.11.2000 günlü, 68496 sayılı karan ile Bayındır İnşaat 
Turizm Tic. ve San. A.Ş.'nin , Güney Ege Enerji İşletmeleri Şti'nde sahip olduğu hisselerden 
şirketin toplam hissesinin %40'ma tekabül eden kısmının 92.000.000-dolar bedelle, yine Eti 
Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Ticaret A.Ş.'nin Bayındır Grubunun elinde bulunan 
%36.5'lik hissesinin 14.304.000-dolar bedelle satın alınmalanna, bu işlemler tamamlandıktan 
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sonra Grubun elinde kalan Güney Ege Enerji İşletmeleri Ltd. şti'ne ait %5'lik hissenin de aynı 
koşullarla 11.500.000-dolar bedelle satın alınmasına karar verilerek, söz konusu hisselerin 
alımlarına ilişkin olarak yapılacak ödeme tutan 117.804.000-dolar olarak belirlenmiştir. 

%5'lik hissenin de 196.000-dolar bedelle Vakıfbank'ın iştiraki olan Vakıf Sistem 
Pazarlama Yazılım Servis Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından satın alınması sağlanarak Banka 
tarafından Bayındır Grubuna yapılacak ödeme tutan 118.000.000-dolara yükseltilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından düzenlenen 2001/1-10 sayılı 
raporda; 

"...Vakıflar Bankasının söz konusu yazısında, Bayındır Grubuna ait hisselerin satın 
alınmasına ilişkin çalışmalar sırasında fiyat belirlemeye yönelik değerlemeler yaptınldığı 
belirtilmekte ise de değerleme raporlannın tarihlerine bakıldığında bu bilginin doğru olmadığı 
görülmektedir.Şöyle ki; Bayındır Holding A.Ş.'nin firmalanna ait Güney Ege Enerji 
İşletmeleri Ltd.Şti'nde bulunan %42.5 iştirak payının %40'lık kısmının %10'unun bir yıl 
içinde geri alma hakkı ile 92.000.000-dolar bedelle, Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat 
San.A.Ş. deki %37 (%36.5+%0.5) iştirak payını bir yıl içinde geri alma hakkıyla toplam 
26.000.000-dolar bedelle Vakıflar Bankasına satmak istediklerine ilişkin yazı 14.11.2000 
gününde düzenlenmiştir.Bu Yazı Vakıflar Bankasının Kızılay Şubesi kayıtlanna girmiş ve 
aynı gün Şube Müdürlüğünce uygun görüş belirtilerek Ticari Bankacılık Başkanlığına 
gönderilmiştir.Bundan 1 gün sonra Ticari Bankacılık Başkanlığının 120 sayılı müzakeresi ile 
durum genel müdürlüğe iletilmiştir.Banka Yönetim Kurulu aynı gün yaptığı toplantıda 68496 
sayılı kararla Bayındır Holdingin önerisi benimsenmiştir.Üstelik yönetim kurulunun bu 
karanna ilişkin tutanağın üyelerce imzalanması beklenmeden işleme konulması sağlanmıştır. 

Oysa Güney Ege Enerji İşletmeleri Ltd. Şti'nin hisselerine ilişkin değerlemeler 
bağlamında Arthur Andersen firmasınca düzenlenen rapor 09.11.2000 gününü taşımakta olup, 
Bayındır Holding elemanı Güray MIK isimli şahıs adına gönderilmiştir.Aynı konuda DRT 
Denetim Revizyon Tasdik Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte& Touche) tarafından 
düzenlenen değerleme raporu ise 11.11.2000 gününü taşımaktadır. Söz konusu değerleme 
raporlannın düzenlendiği tarihte Vakıflar Bankasına değerleme konusu şirketlerin satışı için 
bir girişimde bulunulmamıştır. Bayındır Holding'in Vakıflar Bankasına başvurusu 14.11.2000 
günlüdür. 

Vakıflar Bankası T.A.O.'na ait hisseler, bu bankanın iştiraki durumunda olan fakat bu 
hisselerin edinildiği tarihte tüzel kişiliği bulunmayan, esasen Bankanın faaliyet alanı ile ilgisi 
olmadığı halde satın alman hisseler nedeniyle girdiği enerji sektörüne ilişkin bu işlemi 
kamufle edebilmek ve haklı gösterebilmek amacıyla kurulduğu anlaşılan, 02.02.2001 
günlü, 5228 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilerek faaliyete geçirilen Vakıf Enerji ve 
Madencilik A.Ş.'ye devrine ilişkin sözleşme 02.03.2001 gününde imzalanmıştır 

Toplam 118.000.000 dolara eri_şen bir yatınma karar vermek için karar öncesi hisseleri 
devralınan şirketlerin gerçek değerlerinin, öz varlıklannm araştınlmasına özel olarak fizibilite 
ve istihbarat raporlan düzenletilmesine gereksinim duyulmamıştır.Bedelden kredi borcundan 
mahsup ve artakalan bedelin Romanya'ya transferi işlemleri süreci 24 saat içerisinde 
tamamlanmıştır. 

Adı geçen ve hisse devirlerine konu olan şirketlerden Güney Ege Enerji İşletmeleri 
Ltd. Şti'ne ilişkin olarak; DRT Denetim Revizyon Tasdik Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve 
Arthur Andersen Denetim firmalan ile Vakıflar Bankası Proje Değerlendirme birimince 

491 



çeşitli değerleme çalışmalan yaptınlmıştır.Ancak, bu raporlann 15.11.2000 günlü toplantıda 
İdare Meclisi üyelerinin bilgilerine sunulduğu ve hisse devralınması karannın bu raporlara 
dayalı olarak alındığı yolunda bir emare mevcut değildir. Bunlardan özel müşavirlik 
fırmalanna hazırlatılmış olup çalışmalann kimin emriyle yaptınldığı ve bedellerinin hangi 
kuruluşça ödendiği konulannda çelişik bilgiler mevcuttur. 

Vakıfbank tarafından Bayındır Holdingden satın alınan hisseler karşılığında toplam 
118.000.000-dolar ödeme yapılması ve düzenlenen protokoller çerçevesinde bunun 
93.000.000-dolarlık bölümünün Bayındır Grubunun kredi risklerine mahsup edilmesi 
kararlaştınlmıştır.Geriye kalan 25.000.000-dolar ise, Bayındır Grubunun talimatlan 
doğrultusunda Vakıfbank Kızılay Şubesi tarafından bu grubun Romanya'daki bankası Banco 
Turco Romana SA'ya transfer edilmiştir. 

Vakıflar Bankasınca devir alınan hisselerin gerçek değerleri Maliye Bakanlığı Hesap 
Uzmanlannın yapmış olduğu değerlemeler sonucunda ortaya çıkmıştır.Bu rakamlara 
bakıldığında; Güney Ege Enerji İşletmeleri Ltd.Şti'ndeki Bayındır Grubuna ait %45 hissenin 
gerçek değerinin 37.782.212-dolar olduğu ve 65.717.788-dolann fazladan ödendiği, keza Eti 
Soda A.Ş.'ndeki Bayındır Grubuna ait %36.5 hissenin şirketin gerçekleştirmeyi planladığı 
projenin fizibl olmaması nedeniyle ticari bir değerinin bulunmadığından, bu hisseler için 
ödenen 14.304.000-dolar ile aynı şirketin %0.5 hissesi karşılığı olarak yapılan 196.000-
dolarlık ek ödemenin de yersiz olduğu görülmektedir. 

Bankanın bu isten toplam zararı (65.717.788+14.304.000+196.000) 80.217.788-
dolardır. Bayındır Grubunun 17.11.2000 günündeki nakdi ve gayri nakdi toplam riski olan 
121.672.829-dolar tutanndaki borcunun 93.000.000-dolar tutanna tekabül eden kısmının 
tahsil ve tasfiyesi ile Romanya'ya 25.000.000-dolar nakit kaynak aktanım yoluyla devam 
eden işlemler Bankanın 80.217.788- dolar zaranyla sonuçlanmıştır...." 

Hususlanna yer verilmiştir. 

Rapordan da görüleceği üzere; BTR yetkililerinin yasal olmayan işlemleri nedeniyle 
Banka likidite sıkıntısına girmiş, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlan'na göre de konusu suç olan 
bir fiili gerçekleştirenler hakkında işlem yapılmazken, iki ülke arasındaki ilişkilerin 
bozulmaması amacıyla Bayındır Grubuna ait hisselerin Vakıfbank tarafından satın alınmasını 
sağlamak suretiyle çözüm bulunmuştur. 

Ancak, bu işlemde Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından düzenlenen 
2001/1-10 sayılı raporda belirtildiği üzere gerçek değerlerinin üzerinde hisse satın alınması 
nedeniyle Banka 80.217.788- USD zarara uğratılmıştır. 

Öte yandan, DDK'nun bu raporunun 5.7.2001 tarih 154 sayılı yazı ile Başbakanlık 
Makamına gönderildiği yazıda "Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nın tahsil edilemeyen 
kredilerin denetlenmesi " sonucu düzenlenen ve Başbakanlıkça adli mercilere intikali istenilen 
konularda Banka yetkililerinin ifade, savunma veya açıklaması bulunmadığından dosyalann 
Başbakanlık müfettişlerince, gerektiğinde Bankalar Yeminli Murakıplanyla müştereken 
incelenmesi ve soruşturulmasının uygun görülmesine" denilmiştir. 

Ancak; Bankalar Yeminli Murakıplannın dahli olmaksızın Başbakanlık 
Müfettişlerince yazılan rapora binaen hazırlanan Başbakanlık Makamının onayına havi 
Başkanlık Müzekkeresinde, Devlet Denetleme Kurulu raporundan sözedildikten sonra özetle 
banka zarannın oluşmadığı, Bankalar Kanunu ve TCK hükümleri kapsamında 
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değerlendirilebilecek bir hususa rastlanmadığı, bu nedenle yapılacak bir işlem bulunmadığı, 
kaldı ki bu işlemin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uluslar arası ilişkileri ve bu alandaki 
menfaatlerini ilgilendiren bir sorun haline gelen gelişmelerden ve girişimlerinden tamamen 
soyutlanarak ele alınmasının uygun olmadığı kanaatine ulaşılıldığı ifade edilmiştir. 

Dolayısıyla Başbakanlık Makam onayına havi raporda herhangi bir sorumluluğa 
gidilmediği anlaşılmaktadır. 

Ayrıca, Yüksek Denetleme Kurulunun Vakıfbank işlemleri ile ilgili 2002 yılı Denetim 
raporunda Vakıf Enerji ve Madencilik işlemleri ile ilgili yazılan temennide; 

Şirketin 31.01.2001 tarihinde kurulmasına karar verildiği, şirketin kuruluşundan sonra 
14.02.2001 tarihli karan ile Bayındır Holding A.Ş.den satın alınmış olan Güney Ege Enerji 
Limited Şirketinin % 45 oranındaki hisselerin bu şirkete devredildiği, bu şirketin 2001 yılında 
ticari faaliyette bulunmadığı, 2002 yılında da herhangi bir faaliyetinin olmayacağı 
düşünülerek 130 Trilyon tutarındaki şirket sermayesinin 85 Trilyon liraya indirildiği, 
varlıkları Güney Ege Enerji İşletmeleri Limited Şirketi sermayesindeki iştirak payından ibaret 
olan ve önemli bir faaliyette bulunmayan bu iştirak sermayesindeki iştirak payının bir an önce 
satılarak donuk hale gelmiş olan bu kaynağın daha karlı alanlarda kullanılması önerilmiştir. 

Ayrıca aynı temennide, bu bankanın Üretim Pazarlama Nakliyat Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. işlemleri ile ilgili olarak Ankara Beypazarı'ndaki mevcut Trona maden yatağının 
işletmeye açılması amacıyla 30.06.1998 tarihinde Eti Holding A.Ş., Bayındır Holding ve Park 
Holding A.Ş. arasında anlaşmayla kurulan şirketin hisselerinde Bayındır Holding A.Ş.nin 
elinde bulunan % 36,5 oranındaki kısmının 15.11.2000 tarihli yönetim Kurulu karan ile 
satınalınması sonucu iştirak ilişkisi kurulduğu, 14,304.000 $'a satın alınmış olan bu hisse 
26.09.2001 tarihli yönetim kurulu karan ile diğer ortaklardan Park holding AŞ ye alış 
bedeline yapılan masraflar eklenmek suretiyle %25'i peşin kalan kısmı iki yılda iki taksit 
halinde tahsil edilmek üzere 14.800.000.- dolara satılmıştır.Bu satışda bir adet hissenin elde 
tutulması ve iştirak ilişkisinin nedeninin anlaşılamadığı ifade edilmiştir. 

Sonuç olarak; YDK'ca da ele alınan iştirak edinilen hisselerin aynca incelenmesi 
gerekmektedir. 

Vakıflar Bankasından Bayındır Grubuna ait Romanya'daki BTR Bankasına kaynak 
aktarmak amacıyla; Bayındır Grubunun; Eti Holding-Bayındır Holding ortaklığından oluşan 
Eti Soda A.Ş.'nin hisselerinin Vakıfbank'a devredilmesi işleminde 233 sayılı K.H.K.'nin 38 
nci maddesi ve Eti Soda A.Ş.nin çerçeve ortaklık anlaşmasına göre; Eti Soda A.Ş.'ye ortak 
alınmasında Y.P.K. karan alınması gerekirken bu gerekliliğe uyulmadan hisseler 
devredilmiştir 

Konu ile ilgili olarak Teoman Rıza Güneri'nin 30.01.2001 tarih 3589 sayılı soru 
önergesinin hükümete verildiği 7 maddeden oluşan sorulann içerisinde hisse devri 
konusunun usulsüz olduğuna ilişkin soruda bulunmaktadır. Sorulara hükümet adına Eti 
Holding'ten sorumlu Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel cevap vermiştir. Cevapta özetle; Eti 
Soda A.Ş. deki Bayındır Holding'e ait olan %36,5 oranındaki hissenin Vakıfbank'a ait Vakıf 
Enerji şirketince 14,2 Milyon Dolara satınalınması işleminin kurum Hukuk Müşavirliğinden 
alınan mütalaara göre yapıldığı beyan edilmiştir. Ancak hisse devrinin usulsüz olduğuna 
ilişkin Müfettiş raporlanndan söz edilmemiştir. 
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Eti Holding A.Ş. Yönetim Kurulunun 29 Kasım 2000 tarih ve 111/1 sayılı kararıyla, Eti 
Soda A.Ş.'deki Bayındır Holdinge ait toplam % 26 hissenin Vakıfbank'a satılarak söz konusu 
projeye yeni bir ortak alınması nedeniyle, taraflar arasında imzalanarak yürürlüğe giren 
23.09.1998 tarihli Ortaklar Anlaşmasının, Çerçeve Anlaşmasının "Ortaklar Anlaşmasının 
Hazırlık ve Onayı" başlıklı 8. l/b maddesinde belirtilen "Bu anlaşmaya taraf olmayan kişi veya 
kuruluşların projeye katılımı durumunda, Ortaklar Anlaşmasının yürürlüğe girmesi için 
Yüksek Planlama Kurulu'nun tekrar onayı gerekecektir." hükmü gereğince, yürürlüğe girmesi 
için Yüksek Planlama Kurulunun tekrar onayını gerektirdiği halde Eti Holding A.Ş. Genel 
Müdürlüğünce bu onayın alınmaması nedeniyle, ilgili ünitelere gereken talimatı verilmemesi, 
sözkonusudur. 

Bu konuda Etiholding A.Ş. Müfettişlerince yazılmış olan 2 adet rapor dışında Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulunca yazılan 23.06.2003 tarih 67 sayılı ön inceleme 
raporunda aynen; "Yüksek Planlama Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe giren Çerçeve 
Anlaşmasının "Ortaklar Anlaşmasının Hazırlık ve Onayı" başlıklı 8.l/b maddesindeki; 
"Anlaşmada belirlenen temel ilkeler çerçevesinde Ortaklar Anlaşmasının taraflarca 
imzalanması ile ortaklık aşamasına geçilecektir. Bu anlaşmaya (Çerçeve Anlaşması) taraf 
olmayan kişi veya kuruluşların projeye katılımı durumunda Ortaklar Anlaşmasının yürürlüğe 
girmesi için Yüksek Planlama Kurulu'nun tekrar onayı gerekecektir." Şeklindeki hüküm 
gereğince, Eti Soda A.Ş.'deki Bayındır Holdinge ait toplam %37 hissenin Vakıfbanka 
satılması suretiyle projeye yeni bir ortak alınması nedeniyle, taraflar arasında imzalanarak 
yürürlüğe giren 22.09.1998 tarihli Ortaklar Anlaşmasının yürürlüğe girmesi için Yüksek 
Planlama Kurulunun tekrar onayını gerektirdiği halde, Eti Holding Genel Müdürlüğünce bu 
onayın alınmaması nedeniyle, ilgili ünitelere gerekli talimatı vermekte ihmali bulunan, 
dönemin Eti Holding A.Ş. Genel Müdürü M. Ziya GÖZLER'in sorumlu olduğu, " denilmekte 
ve rapor Başkanlık ve Bakanlık Makamının onayları ile C.Savcılığma 4438 Sayılı Kanun 
gereğince intikal ettirilmiştir. 

2. SORUMLULUĞUN TESPİTİ 

Raporumuzun önceki bölümlerinde de izah edildiği üzere BTR yetkililerinin işlemleri 
nedeniyle Banka likidite sıkıntısına girmiş, iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulmaması 
amacıyla Bayındır Grubuna ait hisselerin Vakıfbank tarafından satın alınmasını sağlamak 
suretiyle çözüm bulunmuştur. 

BTR'nin toplam 250 milyon $ olan mevduatının 120 milyon $'lık kısmının (% 48) 
Bayındır Grubuna açılan krediler nedeniyle Romanya dışındaki diğer bankalarda teminat 
amacıyla Banka mevduatının % 48'i depo hesaplarında tutulmak suretiyle Bayındır Grubunun 
kredi alması sağlanmış, dolaylı biçimde bu gruba kaynak aktarılmıştır. Depo hesaplarında 
tutulan bu meblağların geriye dönüşü de sağlanamadığından likidite sıkıntısı ortaya çıkmış ve 
Romanya Hükümetinin müracaatı üzerine Devletimizin itibarının zedelenmemesi için hisse 
satın alınması yoluyla çözüm bulunmuştur. 

3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun'un 4. maddesi 
gereğince Vakıflar Bankası Başbakan tarafından ilgili kuruluş olarak kendisiyle ilgilendirilen 
Devlet Eski Bakanı Yüksel YALOVA'dır. Vakıflar Bankası'nda söz konusu usulsüz işlemleri 
gerçekleştiren kişilerin, gözetim ve denetim yetkisi olan ilgili Devlet Bakanının bilgisi dışında 
gerçekleştirmeleri, hayatın olağan akışı ile bürokrasinin doğal işleyişine aykırıdır. Dolayısıyla 
anılan Bakanın 3046 sayılı Yasanın 21. maddesinde düzenlenen denetim sorumluluğunu 
savsadığı kanaatine varılmıştır. 
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Devlet Eski Bakanı Hüsamettin ÖZKAN ise Başbakan Yardımcısı sıfatıyla Başbakan 
tarafından Romanya Devleti tarafından Banca Turco Romana SA ile ilgili sorunun 
çözümlenmesi amacıyla ilgili Devlet Kurumlannın harekete geçmesi için girişimlerde 
bulunmuş, bu girişimler çerçevesinde Vakıflar Bankası yetkilileri yasaya aykın şekildeki 
fiillerle bankanın zaranna yol açacak işlemleri gerçekleştirmiş olup, işlemlerin 
gerçekleştirilmesi aşamasında Hüsamettin ÖZKAN'in bilgi ve onayı alınmadan nihai karann 
verilmesi hayatın olağan akışı ve bürokrasinin doğal işleyişine aykm olduğundan görevini 
kötüye kullandığı kanaatine vanlmıştır. 

Sonuçta; Bayındır grubuna ait hissenin önce Vakıfbank'a daha sonra da Park 
Grubuna geçmesi sonucunu doğuran bir dizi işlerin Çerçeve Anlaşmasının amir hükmü 
olmasına rağmen Yüksek Planlama Kurulu karan alınmaksızın gerçekleştirildiği konunun 
bu yönüyle Eti Holding A.Ş.den sorumlu Devlet Bakanlığının bilgisi dahilinde olduğu 
anlaşılmaktadır. Olaylann gerek Devlet Bakanlığı, gerek Eti Holding A.Ş. ile sınırlı 
olmayıp; Vakıfbank tarafından Bayındır Holding'in Eti Soda A.Ş.'deki % 36,5 olan 
hissenin; bankanın denetimi ile görevli Yüksek Denetleme Kurulu, Maliye Teftiş, Hesap 
Uzmanlan ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Raporlannda yer aldığı üzere 
yaklaşık 1,5 milyar lira nominal bedelli hissesinin (14,2 milyon dolar ) Banka zaranna yol 
açacak şekilde devri; 

İkinci olarak, Vakıfbanka ait Eti Soda A.Ş. hissesinin Park Grubuna taksitler 
halinde ödeme şartına bağlı olarak devri ile sonuçlanan işlemlerin, yine Bayındır Grubuna 
ait bazı enerji şirketlerindeki hisselerinde (Bankanın 80.217.788.-dolar zarara uğratıldığı 
belirlenmiştir,) Vakıfbank'a usulsüz devrini de kapsayacak şekilde Enerji boyutu da 
olayın bütünlüğü içerisinde göz önüne alınarak, Hisse Devri işlemlerine onay 
verenlerin sorumlu olduğu görüş ve düşüncesi ile; 

Eti Holding , Vakıf Enerji Şirket ile Vakıflar Bankası AO yöneticileri, 
Hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, 

Bunun yanısıra, Vakıflar Bankasından Bayındır Grubuna ait Romanya'daki BTR 
Bankasına kaynak aktarmak amacıyla; Bayındır Grubunun; Eti Holding-Bayındır Holding 
ortaklığından oluşan Eti Soda A.Ş.'nin hisselerinin Vakıfbank'a devredilmesi işleminde 233 
sayılı K.H.K.'nin 38 nci maddesi ve Eti Soda A.Ş.nin çerçeve ortaklık anlaşmasına göre; Eti 
Soda A.Ş.'ye ortak alınmasında Y.P.K. karan alınması gerekirken bu gerekliliğe uyulmadan 
hisselerin devrinden haberdar olmaması ihtimal dahilinde olmayan dönemin Devlet Bakanı 
Şükrü Sina GÜREL'in; bu usulsüz işlemlere müdahale etmemesi, devir işlemini YPK 
gündemine getirmemesi fiili nedeniyle 3046 sayılı Kanunun 21 nci maddesinde ve 233 sayılı 
K.H.K. nin 40 maddesinde düzenlenen gözetim ve denetim görevini ihmal ettiği ve TCK'nun 
230 ncu maddesine muhalefet ettiği kanısına vanlmıştır. 

Her iki şirketin hisselerinin devralınmasına ilişkin yazı ve öneride İştirakler Grup 
Yönetmeliğinin 15.11.2000/120 günlü, numaralı müzakeresinde imzalan bulunan İştirakler 
Grup Yönetmeni Nevzat DOĞULUGİL, Ticari Bankacılık Başkanı Ömer SEVAL, Genel 
Müdür Yardımcısı İrfan ERCİYAS, Genel Müdür Yardımcısı Füsun YAZOGLU, Genel 
Müdür Altan Koçer'in, 15.11.2000/2163-28 günlü, sayılı yönetim kurulu karannda Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Altan KOÇER ile Başkan Vekili Selami CELAYİR ve 
üyelerden Gürgan ÇELEBİCAN, Midhat ŞEREF, Sabih ARKAN, irfan ERCİYAS, Hüseyin 
DURMAZ, Füsun YAZOGLU'nun imzalan bulunmaktadır. Bankayı 80.217.788- dolar zarara 
uğratmalan nedeniyle imzası bulunanlar sorumludur. 
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Güney Ege Enerji İşletmeleri Ltd.Şti. ve Eti Soda A.Ş.'ndeki Bayındır Grubuna ait 
hisselerin gerçek değerinin üzerinde satın alınarak Vakıflar Bankası'nın zarara uğratılması ile 
ilgili olarak düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nun 2001/1-10 sayılı 
raporu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 24/1. 
maddesi uyannca BBDK'nın başvurusu olmadığından takipsizlik kararı verilmiştir. Oysa 
yukarıda izah edilen açıklamalarımız çerçevesinde işlenen fiiller Bankanın 80.217.788- USD 
lik zararı da göz önünde bulundurularak TCK 504 kapsamında olduğundan, BDDK'nm 
başvurusuna gerek bulunmamakta, genel hükümlere göre işlemlerin yürütülmesi 
gerekmektedir. 

Öte yandan, bu konu ile ilgili olarak Enerji Alt Komisyonunca düzenlenen raporda da 
değerlendirmelere yer verilmiştir. Yapılacak işlemlerde her iki raporunda göz önünde 
bulundurulması gerekmektedir. 

3. ÖNERİ 

Banca Turco Romana ile ilgili işlemlerde yukarıda izah edildiği üzere denetim 
sorumluluğunu yerine getirmeyerek görevini ihmal ettiği kanaatine ulaşıldığından 
Devlet Eski Bakanı Yüksel YALOVA hakkında T.C.IC'nun 230. maddesi uyarınca; 
girişimleri sonucunda gerçekleştirilen filler neticesinde Vakıfbank'ın zarara uğramasına 
sebebiyet verdiği düşünülen Devlet Eski Bakanı Hüsamettin ÖZKAN hakkında 
T.C.K.'nun 240. maddesinde düzenlenen görevi kötüye kullanma suçundan ve Eti 
Holding-Bayındır Holding ortaklığından oluşan Eti Soda A.Ş.'nin hisselerinin 
Vakıfbank'a devredilmesi işleminde 233 sayılı K.H.K.'nin 38 nci maddesi ve Eti Soda 
A.Ş.nin çerçeve ortaklık anlaşmasma göre; Eti Soda A.Ş.'ye ortak alınmasında Y.P.K. 
kararı alınması gerekirken bu gerekliliğe uymayan Şükrü Sina GÜREL hakkında 
T.C.K/nun 230. maddesinde düzenlenen görevi ihmal suçundan Anayasanın 100. ve 
İçtüzüğün 107. maddeleri uyarınca MECLİS SORUŞTURMASI açılmasının gerektiği 
düşünülmektedir. 

Bundan başka; 

Güney Ege Enerji İşletmeleri Ltd.Şti. ve Eti Soda A.Ş.'ndeki Bayındır Grubuna ait 
hisselerin gerçek değerinin üzerinde Vakıfbank A.Ş. tarafından satın alınmasında sorumluluğu 
bulunduğu düşünülen ve yukarıda isimleri belirtilen kişiler hakkında Banka tüzel kişiliğini 
dolandırdıklan kanaatiyle TCK 504. maddesi uyannca işlem yapılabilmesi için savcılığa suç 
duyurusunda bulunulmasına, 

İkinci olarak, Vakıfbanka ait Eti Soda A.Ş. hissesinin Park Grubuna taksitler 
halinde ödeme şartına bağlı olarak devri ile sonuçlanan işlemlerin, yine Bayındır Grubuna 
ait bazı enerji şirketlerindeki hisselerinde (Bankanın 80.217.788.-dolar zarara uğratıldığı 
belirlenmiştir,) Vakıfbank'a usulsüz devrini de kapsayacak şekilde Enerji boyutu da 
olayın bütünlüğü içerisinde göz önüne alınarak, Hisse Devri işlemlerine onay 
verenlerin sorumlu olduğu görüş ve düşüncesi ile; 

Eti Holding A.Ş., Vakıf Enerji Şirketi ile Vakıflar Bankası AO yöneticileri, 

Haklarında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması ile 3628 
sayılı Kanun gereğince soruşturma yapılması, 
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Ayrıca, devralınan varlıkların değerlerini yüksek tespit eden değerlendirme tırmalan 
DRT Denetim Revizyon Tasdik Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve Arthur Andersen Denetim 
Firması ve Vakıflar Bankası Değerlendirme Birimi görevlileri hakkında özel evrakta 
sahtekarlık ve dolandıncılığa iştirak suçlan işledikleri kanaatiyle savcılığa suç duyurusunda 
bulunulması, 

Gerektiği kanaatına ulaşılmıştır. 

4. DİZİ PUSULASI 

2.4.8 ROMANYADA FAALİYET GÖSTEREN BANCA TURCO ROMANA S.A. 
İLE İLGİLİ USULSÜZLÜKLER 

ÖZEL RAPOR EKLERİ: 

NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

ADET 

12 

5 

2 

2 

1 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

16 

4 

1 

ÖZÜ 

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nun 2001/1-10 sayılı rp. 

TCMB'nin 26.04.2001 tarih, 53480 sayılı yazısı 

BDDK'nın 20.04.2001 tarih, 3075 sayılı yazısı 

Hazine Müsteşarlığının 26.04.2001 tarih, 34331 sayılı yazısı 

Bükreş Büyükelçiliği'nin 10.11.2000 tarihli yazısı 

17.11.2000 tarih, 130/02426 sayılı yazı 

BDDK'nın 17.11.2000 tarih, 815 sayılı yazısı 

20.11.2000 tarih, 130-02965 sayılı yazı 

DPT'nin 19.11.2000 tanh, 4617 sayılı yazısı 

BDDK'nın 21-3-158 sayılı yazısı 

Takipsizlik karan 

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 20.8.2001 tarih 152 sayılı 
Müzekkeresi 

Yüksek Denetleme Kurulu'nun 2002 yılı Raporu 

Enerj ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Trona Projesi hakkında raporu 
(Hisse Devri Bölümü) 
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T.C. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının 
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 

Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu (10/9) 

PARA, BANKACILIK, HAZİNE, DIŞ TİCARET VE 
GÜMRÜK KONULARI 

ÖZEL RAPOR: 

2.4.9 Emlak Bankasının Usulsüz İşlemleri 
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1.Yapılan İşlemler ve Doğan Zararlar 

Komisyona intikal eden bilgi ve belgelerin tetkikinkinden; T. Emlakbankası A.Ş. ile 
ilgili pek çok kusurlu ve usulsüz işlemin bulunduğu anlaşılmış, ancak bu raporda; 

Zaman aşımı sürelerin de göz önünde bulundurularak, aynı zamanda yapılan usulsüz 
işlemlerin ağırlığını ve son dönemlerini oluşturan 1998 -1999 dönemi ile, 

Mali boyutu yüksek olan ve Bankacılık teamülleri içinde yeri olmayıp, uygulamada 
seyrek görülmesi bakımından dikkat çekici nitelikte olan bazı işlemler konu edilmiş, aynntıyı 
teşkil eden firma veya proje bazındaki irdelemelere girilmeyerek genel bir değerlendirme 
yapılmıştır. 

A- KREPİ İŞLEMLERİ: 

Tasfiye halindeki Emlakbankası A.Ş. tasfiye kurulunun verilerinin tetkiki sonucu, 
31.12.2002 tarihi itibariyle tasfiye olunacak alacaklar hesabında (TOA) izlenen miktar 
1.279 Trilyon TL, dosya sayısı ise 11.482 olup firmaların belirli risk aralığı ve sektörel 
dağılımı aşağıda belirtilmiştir. 

Milyar TL 

200 milyara kadar 

200-1000 arası 

1000 üzeri ilk 30 firma 

1000 üzeri diğer firmalar 

Denizcilik sektörü 

Ban. TMSF'ye Dev. Grup. Firmalar 

TOPLAM 

Firma Sayısı 

11.121 

101 

30 

54 

145 

31 

11.482 

Risk Toplamı 

50.949 

43.709 

330.207 

117.091 

336.257 

401.544 

1.279.757. 

Toplam alacağın % 31,38 lik kısmını oluşturan 401.544.661.304.657,- İrk tutar, 
bankalarına Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından elkonan gruplara ait firmalardan, 

% 26, 27 lik bölümünü oluşturan 336.256.980.543.075.- TL. Iık tutar denizcilik 
sektörü firmalarından, 

% 34, 95 hk kısmım oluşturan 447.297.735.919.479.-TL nin, firma bazında 1 
Trilyon TL. ve üzerinde riski bulunan firmalardan, 

% 5.34, luk kısmını oluşturan 68.292.498.741.158.-TL.nin, firma bazında 50 
Milyar - 1 Trilyon TL. arasında riski bulunan firmalardan, 

% 2.06lık kısmını oluşturan 26.396.766.330.209 TL.nin 50 Milyar ve altında riski 
bulunan firmalardan kaynaklandığı görülmektedir. 
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Bu dilimlerin dikkat çekici olanların, komisyonda mevcut bilgi ve belgeler ile YDK 
raporlarından incelenmesi sonucu ise; 

A/l - Denizcilik Sektörü Kredileri 

Tahsil edilemeyen kredilerin % 26 -27 oranını oluşturan bu dilimin önemli bir 
kısmını, Emlakbank ile Almanya'da faaliyet gösteren ve kredinin kullandmlacağı Türk 
firmalarının kredi ilişkisi içinde bulunduğu Hamburgische Landesbank arasında 04.06.1998 
de imzalanan 200 Milyon USD lik " Kredi Kolaylığı Sözleşmesi"ne istinaden, 21.07.1998 -
21.04.1999 tarihleri arasında, 53 firmaya kullandırılan toplam USD.165.750.000.-, lık 
kredinin teşkil ettiği, 

Banka Müfettişlerince düzenlenen 2000 19 -5 (6.9.2000) sayılı Ön İnceleme Raporuna 
istinaden Emlakbankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın Devlet Bakanlığına (Faruk Bal) 
hitaben 07.09.2000 tarih 2504-30131 sayılı yazı ve Y.D.K. 'nın 1.1.2001 -6.7.2001 Dönem 
Raporunun tetkikinde ( EK: 1,2). 

Bu tür bir kredi sözleşmesinde, H. Landesbank kaynaklarından kullandırılan klredinin 
borçlusu krediyi kullanan armatör firmaların, garantör sıfatını taşıyan tarafın ise 
T.Emlakbankası A.Ş. olması ve riski üstlenmesi nedeniyle gemi ipoteklerinin Emlakbankası 
tarafından alınması gerekirken, 

Yapılan sözleşme ile; kreditör ve gemi ipoteklerinin lehine tesis edildiği taraf H. 
Landesbank, kredinin garantörü krediyi kullanan armatör firmalar olup, borçlu konumuna ise 
T.Emlakbankası A.Ş.'nin yerleştirildiği, firmaların daha önceden H. LandesbankTa kredi 
ilişkisi bulunması nedeniyle 1. Derece ipotekler de aynı banka lehine tesisi edildiğinden, bu 
kez aynı banka lehine 2. Derece ipotek tesis edildiği, Landesbank'ın bu çifte maddi teminatına 
karşılık, T.Emlakbankası A.Ş.'nin ise tüm riski üstünde taşımasına rağmen teminat olarak 
genellikle gemi sahiplerinin ve bu şahıslara ait kardeş firmaların kefalet imzalarından oluşan 
gayri maddi teminatla yetindiği ve bu riski % 1 gibi cüzi bir komisyon oranı karşılığında 
taşıdığı, , daha sonra yapılan kredi geri ödemeleri tutan kadar ipoteğin Landesbank tan 
T.Emlakbankası A.Ş. ye temlik edilmesinin talep edildiği ancak, Üniversiteden temin edilen 
28.02.2000 tarihli görüş yazısında "Landesbank, T.Emlakbankası'ndan olan ve armatörlerin 
gemi ipoteğiyle teminat altına alınmış bulunan alacağını, T.Emlakbankası'na (borçluya ) 
temlik ettiği takdirde, B.K. Md. 116/1 uyarınca alacaklılık ve borçluluk sıfatı bir şahısta, ( 
Emlakbankası'nda ) birleşmiş olur. Bu takdirde borç (alacak ) son bulur. ... İpotek haklan, 
alacağa bağlı fer'i haklar niteliğinde olduğundan, alacak hakkından bağımsız olarak ipotek 
hakkının devredilmesi söz konusu olamaz .." gerekçesiyle, ipoteklerin temlikinin hukuken 
mümkün olmadığı şeklinde Prof Dr. Sefa Reisoğlu tarafından görüş belirttiği ve plasmanın, 
teminat açısından zayıf düşürülerek büyük risk altına sokulduğu gözlenmiştir(EK: 3,). 

Sektör yetkililerinin faaliyetleri sonucu; 11.01.2001 tarih 2001/1956 sayılı Bakanlar 
Kurulu karan ve yerine uygulanmak üzere , 20.06.2001 tarih, 2001/2656 sayılı kararname 
kapsamında, sektör fırmalanriin borçlannm (5) yıllık itfa planına bağlanmasına ilişkin karar 
alınarak Banka'ya tebliğ olunmuştur (EK: 4 ). 

Emlakbankası yönetim kurulunun 5.5.1998 tarih 12/517 sayılı karanyla "gerek firma 
bazında ve gerekse grup bazında düzenlenen mali tahlil ve istihbarat raporlannda firmanın 
kredibilitesi, mali gücü ve borç ödeye bilmesi hususlannda belirgin olumsuzluklara ve 
güvence yetersizliğine rağmen bu firmalarla kredi ilişkisi içine girilmesi , usul, mevzuat, 
bankacılık ilke ve teamüllerine aykınlık teşkil ettiğinden, kredi ve onay tablosunu 
düzenleyen ve teklifte bulunan Şube Müdürü, önergeyi hazırlayıp uygun görüşle makama 
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sunan Daire Başkanı, Koordinatör, Genel Müdür Yardımcısı ile Yönetim Kurulu Başkan ve 
üyelerin sorumluğuna gidilmiş, haklarında T.C.K. 'nun ilgili maddeleri gereği soruşturma 
açılması gerektiği belirtilmiştir (EK: 5) 

Hamburgische Landesbank tan kullanılan denizcilik kredilerinin dökümü ektedir (EK: 
6) 

A/2- Proje Kredileri 

T.Emlakbankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığınca tanzim edilen, 03.03.2000 tarih 
2000/45-1 sayılı cevaplı teftiş raporu, 2000 /33-3( 17.8.2000) sayılı Ön İnceleme Raporu ile 
11.05.2000 tarih, 45-2 sayılı Faaliyet Raporuna istinaden T.C. Başbakanlık, Y.D.K. 'nun 
1999,2000 ve 01.01.2001-06.07.2001 Dönemi Raporlarında konu edildiği üzere(EK: 7,8,9); 

Dönemin Genel Müdür Erdin Ari'nin önceden hazırlamış bir şekilde kredilerle ilgili -
organizasyon değişikliğini göreve gelmesinden üç gün sonra ilk Yönetim Kurulu toplantısında 
yaparak, adeta krediler A -B devre dışı bırakıldığı, Proje Kredileri ve İstihbarat Daire 
Başkanlığı'nm yeni organizasyonda yer alması ile birlikte İlgili diğer Daire Başkanlıklarına 
gitmesi gereken tüm kredi tekliflerinin direk bu Daire Başkanlığına gelmesinin sağlandığı ve 
böylece bölgelerin devre dışı bırakıldığı görev tanımlarında yapılan önemli bir değişiklikle 18 
ayı aşan tüm kredilerin (projeli ve projesiz) bu daire başkanlığında değerlendirilmesine 
büyük özen gösterildiği, ilgili daire başkanlığına uzun süre daire başkanının atamasının 
yapılmadığı gibi bu birimden sorumlu Genel Müdür Yardımcısının da atamasının 
yapılmayarak her türlü inisiyatifin direkt olarak Genel Müdür ve Yönetim Kurulunda 
tutulmaya çalışıldığı, bu birimde açılan bazı kredilerin de mali yapısı bozuk, kredibilitesi 
olmayan, geri dönüş olasılığı çok zayıf olan firmalara açıldığı, herhangi bir proje ile ilgisi 
olmayan, genellikle nakdi kredi teminine yönelik Harici Garanti Mektubu (HGM) kredileri 
olduğunun görüldüğü, üstelik bu konuda çok yoğun personel direnci yanında olumsuzlukları 
tüm kamu oyuna yansıyan ve ulusal basında sürekli yer alan, hatta bazı krediler (Palmar Su 
Ürünleri ...A.Ş. gibi örnekleri çoğaltmak mümkündür.) açılmadan önce ve açıldıktan sonrada 
basında konu edildikleri halde, dikkate alınmadan, her şeye rağmen söz konusu firmalara 
kredi açılması, direnenlerin de pasifize ve tenzil rütbe edilmeleri, psikolojik baskı altına 
alınmaları konunun iyi niyet kuralları içerisinde değerlendirilmesinin mümkün olmadığı ve 
bu nedenle maksadı farklı olan bu tür bir organizasyonun önceden planlanarak 
gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. 

A/3- Harici Garanti Mektupları 

Banka tarafından düzenlenen bu mektupların önemli bir kısmı, yurtdışından nakti 
kredi teminine yönelik olup, bankanın kendi kaynağından kullandıracağı nakdi krediyle 
hemen hemen aynı orandaki riski taşımasına rağmen, az bir komisyon oranı karşılığında bu 
riski üstlenilmekte ve özellikle 1998-1999 yıllannda da bu kredi türüne aşın yönelme olduğu 
görülmektedir. 

Yüksek Denetleme Kurulunun 1999-2000 ve 2001 yılı raporlannı tetkikinde; 

- 1999 yılı sonunda 619.4 milyon dolar düzeyinde gerçekleşen dış garantilerin 2000 
yılı sonunda % 47.4 oranında azalarak 325.9 milyon dolara, bankanın tasfiye tarihi olan 
6.7.2001 de ise 227.2 milyon dolara gerilediği ancak bu azalmanın, bedellerinin tahsil 
edilmesinin yanı sıra tazmin edilmesinden de kaynaklandığı, 
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- 2000 yılında 325.965.584 dolar düzeyinde gerçekleşen dış garantilerin toplam 
210.777.249 dolarlık kısmını yurt dışından nakdi kredi teminine yönelik düzenlenen Harici 
Garanti Mektuplanyla poliçe ve bono avallerinin oluşturduğu, bu grupta izlenen riskin 
6.7.2001 tarihinde 95.938.754 dolara gerilediği, 

- Yurt dışından nakdi kredi teminine yönelik olarak düzenlenen ve yıl sonu kalıntısı 
210.777.249 dolar düzeyinde olan garantilerin 173.092.665 dolarlık kısmı nakdi kredi 
teminine matuf teminat mektuplanndan, 37.684.597 dolarlık kısmı ise poliçe ve bono 
avallerinden ileri geldiği, 

- 01.11.2000 - 31.12.2000 tarihleri arasında yaklaşık 105.381.252 dolarlık tazmin 
yapıldığı gibi, önemli bir bölümünün de zorunlu nedenlerle vade uzatımı ve yenileme 
işlemine tabi tutulduğu (EK : 10), 

Bankanın teminat mektubu kredilerine ilişkin işlemlerinin bir Başbakanlık 
Başmüfettişi koordinatörlüğünde iki Başbakanlık müfettişi, bir Hazine koordinatörü, bir 
Bankalar Yeminli Murakıbı ve bir Gelirler Kontrolöründen oluşan komisyon tarafından 
incelenmiş olup, düzenlenen 2.9.1998 gün 14/98-233/39(2), 583/3, R/4, 703/1 sayılı inceleme 
raporunda; 

- Gayrinakdi kredilerin ve HGM kredilerinin bazı firma ve gruplar üzerinde 
yoğunlaşma gösterdiği, 

- Bankaca, kredilendirme sürecinde firmalann mali yapısı ve kredibilitesinin yeterince 
göz önünde bulundurmadığı, emniyet ve karlılığın sağlanması ilkelerine gereğince uygun 
hareket edilmediği, teminatlar konusunda gerekli dikkat ve hassasiyetin gösterilmediği, 

- Vadesinde yükümlülüğünü yerine getirmeyen bazı firmalann kredilerinin vadelerinin 
iki yılı aşan sürelerle tekrar uzatıldığı veya benzeri işlemler yapıldığı ve bu işlemlerle riski 
banka üzerinde bulunan bu tür kredilerin sürekli artarak riskinin ileriki dönemlere ertelendiği, 

- Bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde bu kredilerin Banka için çok büyük tutarda 
potansiyel risk oluşturduğu, muhtemel tazmin talepleri karşısında Banka mali bünyesinin 
ciddi bir şekilde zafiyete uğrayabileceği, 

Bazı firmalara ilişkin olarak; 

- Firma kredilerinin önemli ölçüde seyyaliyetini kaybettiği bilinmesine rağmen, 
firmalara yeni krediler kullandınlmaya devam edildiği ve kullandınlan kredilerin 
teminatlannın güçlendirilmediği, vadelerinde geri dönüşünün sağlanabilmesi için yeterli 
tedbirin alınmadığı, 

- Mali yapılan son derece olumsuz olmasına rağmen, sadece bağlı bulunduklan 
holdingin kefaleti alınarak kredi tahsis edildiği ve bu hususlann Başbakanlık Teftiş 
Kurulunca soruşturma kapsamına alındığı tespitlerine yer verilmiştir (Ek : 11). 

1.01.1999-31,12,1999 tarihleri arası dış garanti tazminleri tablosunun tetkikinde; 
listede yer alan önemli bir bölümü kredi teminine yönelik 69 adet dış garantiden 6 adedi 1996, 
5 adedi 1999 yılında, 58 adedi 1997 ve 1998 yıllarında verildiği,. 
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Listede belirtilen ve tutan 93.624.190 $ olan 69 adet dış garantiden 17 adetin 
24.931.825 dolar tutarındaki kısmı borçluları tarafından Bankaya ödendiği, 52 adet de 
68.692.365 dolarlık kısmı ise tasfiye olunacak alacaklarda takip edildiği, 

31.03.2001 tarihi itibariyle Dış Garantilerin 145.866.813,15 USD düzeyinde olduğu, 

Bankanın gayrinakdi kredileri arasında gösterilen dış garantilerden 31.12.1999 tarihine 
kadar tazmin olan ve 01.01.2000 -30.06.2000 tarihleri arasında vadeleri uzatılan ya da tazmin 
edilen garantilerin listesi T. Emlak Banaksı A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca düzenlenen ve 
raporumuzun 13 no.lu ekinde yer alan 2001/149-1 sayılı inceleme raporunun 165,166 ve 168 
no.lu eklerinde yer almıştır. 

A/4 - Kredilere İlişkin Genel Değerlendirme 

Tasfiye olunacak alacakların ağırlığını oluşturan diğer kredilerin ise, % 7,4 gibi çok 
küçük bir kısmı firma bazında 1 Trilyon TL. limitin altındaki 11.222 adet firma üzerine 
yayılırken, % 66.33 lük kısmın, % 31,38 i bankalanna TMSF tarafindan el konan guruplara 
ait 31 firma, %34,95 i ise diğer 84 adet firma olmak üzere, 1 Trilyon TL. limitin üzerindeki 
115 firma üzerinde yoğunlaştınldığı görülmüştür. Bu kapsamda Bankanın büyük kredi 
müşterisi ilk 50 firmanın dökümüne ekte yer verilmiştir(EK:12) 

Bu kredilerin kullandınlmalannda ise genel olarak ; 

a -Düzenlenen istihbarat formlannda, firmalann öz kaynak yetersizliği, eksi işletme 
sermayesi, dönem zaran, yabancı kaynak ağırlığı + finansman oranı yüksekliği, yeni 
kurulmuş firma özelliği ve mali bünye zayıflığı gibi hususlar gözardı edilerek kredi tahsis 
edilmesi, 

b- Kredilere alınan teminatlann genellikle gayri maddi teminat niteliğindeki, firma 
sahiplerinin veya gruba ait diğer firmalann kefalet imzalannın ve /veya bu şahıslara ait 
senetlerin alınması, ipotek vb. gibi güçlü maddi teminatlann alınmaması veya kredi 
karşılayacak düzeyde olmayıp, yetersiz oranda alınması, 

c- Aynı gruba ait firmalar arasında dolaylı kredi ilişkisiyle, kredi tahsisi uygun 
olmayan firmanın kredilendirilmesi cihetine gidilmesi, 

d- Daha çok sayıda firmaya seyyal, teminatlı verimli kaynak sağlamaya ve karlılığı 
artırmaya yönelik yaygın bir plasman politikası yerine, kredinin ve riskin muayen gruplar 
üzerinde yoğunlaşması, 

e- Kredi politikasının temel prensipleri olan güvenirlilik, karlılık ve verimlilik 
ilkelerinin hiçe sayılarak gözardı edilmesi, 

f- Tahsil edilemeyen alacaklann, aynı firmaya, hatta daha fazla ilave kredi tahsisi 
suretiyle veya grubun diğer firmasına kredi açmak suretiyle tahsil edilmiş gibi gösterilmesi, 
aslında açığın daha da büyütülmesi, 

gibi, Bankacılık teamüllerine aykın, basiretli bir yöneticinin davranış şekliyle ve iyi 
niyet kurallanyla bağdaşmayan bu tür yöntemlerle, normalin çok ötesinde riskler üstlenilmiş 
ve riskin gerçekleşmesi sonucu, kamu kaynaklannm bazı gruplar ve firmalar lehine 
sorumsuzca israf edildiği anlaşılmıştır. 
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B-EMLAK MENKUL DEĞERLER A.S. 

1996 yılında Banka % 50, Banka Mensupları Emlak Yardım Sandığı Vakfı % 25, 
Munzam Sosyal Güvenlik Vakfı % 24, T Emlakbankası Personeli Sağlık Sosyal Yardım 
Vakfı % 1 Oranında ortak olmak suretiyle, 18.12.1996 tarihinde Emlak Menkul Değerler 
A.Ş. kurulmuş ve Mart 1997 yılında faaliyete başlamıştır. Faaliyete geçen şirket 1 yılı 
doldurmadan gerek yönetim ve gerekse işlemleri açısmdan problemler yaşamaya 
başlamıştır. 

T.Emlakbankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığın'ca düzenlenen 2001/149-1 sayılı 
inceleme raporunun tetkikinde(EK: 13); 

"13.01.1998 tarihli organizasyon şemasında da görüleceği üzere (EK: 119), 
09.01.1998 tarihinde Erdin An ile birlikte Bankanın Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 
Yardımcısı olarak atanan Mesut Erkovan'ın, Hazine ve Menkulden sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı olduğu ve bu Birime de, Kaynak Yönetim Dairesi Başkanlığının, Menkul değerler 
Daire Başkanlığının ve İştirakler Birim Müdürlüğü'nün bağlı olduğu, bu atamanın ve yetki 
alanlarının belirlenmesinin de anılan tarihte 1. Yönetim Kurulu Toplantısında alındığı ve 
98/01 (15.01.1998) sayılı İç Sirkülerle duyurusunun yapıldığı (EK:120, 121), 

Söz konusu atama yazısında, ÖNEREN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 
Yardımcısı olarak Mesut Erkovan'ın, ONAYLAYAN olarakta Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdür Erdin Ari'nin imzasımn bulunduğu (EK: 122), bu değişiklikten sonra da; Emlak 
Menkul Değerler A.Ş.'nin Yönetim Kurulunca 05.02.1998 tarihinde 98-3 sayılı karan ile 
yeniden teşekkül eden yönetimce görev dağılımı yapıldığı, 

Her ne kadar Mesut Erkovan'ın T.Emlakbankası A.Ş. Yönetim Kurulu Karan ile 
Banka İştiraki olan Emlak Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine atanması, Emlak 
Menkul Değerler A.Ş.'nin Yönetim kurulu üyeleri (Mesut Erkovan, İ. Levent Dalgün, Erkan 
Er, İlker Genç, Ümit Güçler) tarafından 5.02.1998 tarihinde 98-3 sayılı karan Yönetim 
Kurulu Başkanı yapılması, bu durum şeklen ve hukuken mevzuata uygun olduğu görünse 
bile, bilinen bir gerçek var ki Emlak Menkul Değerler A.Ş.'nin yönetim kurulu üyeleri, T. 
Emlakbankası A.Ş. Yönetim Kurulu Karan ile seçilmektedirler. Bu seçimin doğal sonucu 
olarak da, ana teşekküldeki oluşumun EMLAK MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yönetim 
Kurulunda da oluşması sonucunu kendiliğinden ortaya koyduğu (EK: 124), 

Emlak Menkul Değerler A.Ş.' ne 1998 yılı içerisinde kullandınlan nakdi ve gayri 
nakdi krediler hakkında, inceleme raporlannın tanzim edildiği, 

EMLAK MENKUL DEĞERLER A.Ş Müfettişlerince ve Başbakanlık Hazine 
Müsteşarlığı Bankalar yeminli murakıplan tarafından çeşitli tarihlerde genel ve özel 
konularda detaylı raporlar hazırlandığı ve raporlar sonucunda sorumlular hakkında çeşitli suç 
duyurulannda bulunulduğu görülmektedir. Aynca, Bankamız Müfettişlerince de bu konuda 
çeşitli tarihlerde raporlar tanzim edildiği tespit edilmiştir. 

...Şirketin iflasına karar verildiğinden, İflas idaresince konunun tekrar incelenmesi 
istenilmiş bu amaçla İflas idaresince resen atanan bilirkişi Ahmet Yazıcıoğlu tarafından 
gerekli inceleme yapılarak neticesinde, iflasın hileli iflas olduğuna bilirkişinin karar 
verdiği ve bu nedenle de, hileli iflasa sebebiyet veren EMLAK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
görev yapan tüm yöneticilerin sorumluluğuna Cumhuriyet Savcılığınca gidildiği ve ilgililer 
hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu(EK:125) 
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Müfettişlerce tanzim olunan inceleme raporlarında da; Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Gen.Md. Yrd., Emlak Menkul Değerler A.Ş. Yön. Kur. Bşk. Mesut Erkovan döneminde 
şirkette usulsüzlükler yapıldığı 

Diğer taraftan , 07.12.1990 tarihinde , 2706717-218199 sicil no. ile Kurulan Sakarya 
Menkul Değerler A.Ş. nin, 06.04.1994 tarih 3505 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 
yayınlanan unvan değişikliği ile Hedef Menkul Değerler A.Ş unvanı ile faaliyetine devam 
ettiği, firmanın ortaklan arasında Mesut Erkovan'm bulunduğu, 

Hukuken A.Ş.'lere ortak olmak devlet memuru için yasal ise de, faaliyette bulunan 
menkul değerler firması olan bir kişinin Bankanın menkul kıymetler şirketinin yönetim 
kurulunun başına getirmesinin bankacılık teamülü ile bağdaşmadığı " 

Şeklinde tespitlere yer verildiği, 

YDK'nın 1998 yılı raporunun tetkikinde ise(EK:14), 1998 yılının ilk üç ayında 
yapılması gereken , ortaklar genel kurulu toplantısının yapılmadığı, yapılan teftişte 9 müşteri 
işleminin iyi niyet kurallarına uymadığı, bazılarında öz kaynakların % 10 nundan fazla 
kredilendirmeye gidildiği, şirket zararına hareket edildiği, 27.4.1998 tarihinde 26 müşteri 
gözüktüğü, açılan kredinin ise 1.357.575.534.344.-TL'ye ulaştığı, toplam kredi tutarının 
sermayesinin yansını aştığı, 

Müfettiş incelemesinde SPK'nın Seri V, 18.no.lu tebliğine aykırı şekilde İMKB 
Ulusal - 100 endeksine dahil olmayan hisse senetleri için kredi kullandırıldığı hakkında 
şirket aleyhine bazı usulsüz ve hatalı işlemlere rastlanıldığı, şirketten ayrılmaların bu 
tespitlerle ilgili bulunduğu, 

Hatta şirketin faaliyeti sonucunda şirketin SPK genel kredi limitlerine aykırı 
olarak öz varlığının 2 katının üzerinde kredi kullandırıldığı, 11.09.1998 göre kredili 
müşterilerin teminatlarında 2,5 Trilyon lira teminat açığı bulunduğu, aynı tarih 
itibariyle 1.281 Milyar TL. portföy zararı hasıl olduğu, şirketin Sermaye Piyasası Kanun 
ve Tebliğlerine uymaması nedeniyle öz varlığını yitirdiği tespiti ile kredilerin 
kapatılmaması gibi önlemlerin alınması önerildiği halde bu gerek yerine getirilmediği. 

Şirket mali durumunun bozulduğu, öz sermayesi 810 Milyar TL. olan şirketin 9.246 
Milyar TL.'lık, kredi kullandırarak sınırlamalan aştığı, teminata alınan bazı hisse senetlerinin 
kredi tutannı karşılamadığı, portföydeki hisse senetlerinin bazılannda büyük değer kayıplan 
olduğu (Örneğin. Kristal Kola gibi), 729.882 Milyon teminatsız alacak bulunduğu, müşteri 
kredi limitlerinin aşıldığı, 4.9.1998 kapanış fıyatlanyla 1.139.269.883.000.-TL. portföy 
zarannın bulunduğu, şirketin Banka'dan açık kredi aldığı, son olarak Borçlu Cari Hesap 
(BCH) açık kredi limitinin 5.000 Milyar TL., Teminat Mektubu kredisinin 100 Milyar TL. 
Harici Garanti kredisinin de 15. Milyon USD. 'ye çıktığı, görülmüştür. 

Sonuçta" şirket 1998 yılı faaliyetleri sonucu 9.967 Milyar TL. zarar etmiş ve yasa 
mucibi Yönetim Kurulunun 25.3.1999 tarihi karanyla iflasının istenmesine karar verilerek 
durum mahkemeye intikal ettirilmiştir. 

Şirketin iflasına kadar giden 1998 yılı faaliyetleri T.Emlak Banaksı A.Ş., SPK ve 
EMD A.Ş. tarafından çeşitli inceleme ve soruşturmalara tabi tutulup, mezkur şirket 
yöneticileri ve müşterileri hakkında C.Başsavcıhklanna Emniyeti suiistimal ve Dolandıncılık 
suçlannın işlendiğine dair suç duyurulannda bulunulmuştur. 
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EMD. A.Ş.'nin Bankaya verdiği zararın yanında, Bankanın da yetki alamaması 
ve yaklaşık 5 yıl (Tasfiye tarihine kadar) Bankanın Sermeye piyasası işlemlerinden 
dolayısıyla bu piyasa rantından yoksun kalmasına neden olmuştur. 

C- İNŞAAT VE TAHHÜT İSLERİ 

YDK raporlarının tetkikinde; Geçmiş yıllada faydalı ve amacına yönelik çalışmalar 
yürüten T. Emlakbankası A.Ş.'nin son on yıl içerisinde bir çok usulsüz uygulamalar içine 
girerek oldukça pahalı yatırımlar üretiği, maliyet + kar esası gibi hiçbir şekilde kurum ve 
yararına olmayan uygulamaları da yıllarca sürdürdüğü, bu uygulamalar sonucu, yapılan 
analizlerde, peşin satışlarda bile 30.06.2000 tarihi itibariyle 981 Trilyon zarar edeceğinin 
anlaşıldığı, projelerin 11.1.2000-31.12.2000 dönemindeki kar-zarar durumunun muhasebe 
kayıtlanna göre , Ataşehir 3. Etap 3,7 trilyon, Bahçeşehir Y Blok 840 milyar, Beylikdüzü 
13,4 milyar zarar ile sonuçlandığı, Çerkezköy projesinde toplam 1940 konut üretimine 
karşılık 1937 si satılmış, buna göre 33,3 trilyon TL. zarar edildiği, Bankanın 2000 yılı ilk dört 
ay içinde Bahçeşehir 1. etap konut satışından 12,055 Trilyon TL. , 2. etap 1. kısım konut 
satışından 10,081 Trilyon TL., Beylik düzü konut satışlarından 22,172 trilyon TL. zarar ettiği, 
sadece bu 3 projede Banka zarannın 44,425 Trilyon TL., ye ulaştığı(2000 yılma ilişkin rapora 
göre) 

Bankada oluşturulan inceleme komisyonunun, inşaat Kar/Zarar analizlerini içeren 
9.10.1997 tarihli tespit raporlarında zarara sebep olan unsurların: 

-Avan proje ve keşif hazırlanması gerekirken, İMAR PLANI DAHİ OLMAYAN 
ARAZİLERE ihale yapıldığı, uygun bedel tespiti yapılmadan ihaleye çıklıdığı, ihale 
komisyonlarının sağlıklı bir şekilde götürü m2 bedelini belirleyemeği ve verilen en düşük m2 
bedelirini irdelemeden kabul etmek mecburiyetinde kaldığı, 

- Çok miktarda konut ve işyerinin satış durumu dikkate alınmadan tek ihale ile 
verildiği, müşteri profilinin belirlenmediği, Pazar araştırmasının yapılmadığı, 

- Etaplar halinde devam eden projelerde, önceki etabın satış ve kar / zarar durumuna 
bakılmaksızın yeni etaba başlanıldığı, satılacak konut sayısı belirlenmeden, ihalelerin büyük 
miktarda konut içerecek şekilde sonuçlandırılması nedeniyle inşaatların tamamlanmasına 
rağmen, satışların yıllarca sürdüğü, 

- Rekabet koşullan oluşturmak yerine, belirli sayıda firma ihaleye davet edilerek sınırlı 
kapalı teklif alındığı, sürekli olarak aynı firmalara iş verildiği Banka ile davalı olan firmalann 
ihalelere davet edildiği işi süresinde bitiremediği gibi , kalitesiz iş yapan firmalann ihalelere 
sürekli olarak katıldığı, 

(Bu paragraftan da bu firmalar adeta devletin bir şirketi haline getirildiğinin 
anlaşıldığı,) 

- Bir dönem şantiye dışı ihzarat adı altında Banka aleyhine yüklenicilere ödemeler 
yapıldığı, faiz kaybına uğranıldığı, 

- Bankanın yeni başlayacağı etap ve/veya projelerle ilgili işletme bütçesi ve yatmm 
programının bulunmamasına rağmen ihaleye çıktığı, ihaleden sonra ise devam eden işlere ait 
yatmm programının yapılan yeni ihale ve gelişmeler doğrultusunda revize ettiği, 
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- Yukarıdaki bilgilere dayanan gerçekçi bir fizibilite raporu yapılmadığı, bazı projeler 
için yapılan fizibilite raporlarında ise işin en başından ZARAR görülmesine rağmen işe 
başlanıldığı, 

- İhale ve sözleşmeyi takiben yüklenicilere % 20 ye varan avans ödendiği, alternatif 
faiz kayıplarına uğranıldığı, 

- İhalenin verildiği müteahhitin aynı zamanda o projenin yapılacağı arsanın da sahibi 
olduğu (Bahçeşehir projesi/Süzer,Me-sa, Nurol,) belirtilmiş, 

Toplu Konut İdaresince yapılan konut ihalelerinde % 40 lara varan tenzilatlar olduğu 
halde, Emlakbankası'nca yapılan konutun ihalelerinin büyük oranda zamlı olduğu, bazı 
işlerde % 100 ün üzerinde daha pahalı konut üretiminin gerçekleştirildiği, bu sebebple 
Bankaca oldukça pahalı üretilen konutlara alıcı bulunmasında güçlükler çekildiği, aracı 
şirketlere önemli boyutlarda komisyonlar ödenerek düzenlenen reklam ve 
kampanyalarla satışın teminine çalışıldığı, yinede maliyetin altmda veya düşük kar 
payıyla konut ve işyerlerinin elden çıkarıldığı, 

Bankanın geçmiş yılar uygulamalarında müdebbir bir tacir zihniyetiyle hareket 
etmediği, büyük zararlara rağmen aynı tutumun sürdürüldüğü, bir çok usulsüz 
uygulamalar içerisine girilerek Bankanın konut yapım işinde Katrilyon TL. 
mertebesinde zararın husulle geldiği, 

Bu usulsüz çalışmalar neticesi son on yıllık Banka inşaat faaliyetlerinin hemen 
tamamına yakın bir bölümün de Banka çalışanları ve Bankayı zarara uğratanlar hakkında 
birkaç yıl geciktirilerek mahkemelerde kamu davlarının açıldığı, davalardan normal 
sürelerde sonuç alınamadığı, adres ve delillerin kaybolması ve müruruzamana uğrama 
riskleriyle karşılaşılabildiği ve Banka mağduriyetinin giderilemediği anlaşılmış olup (EK: 15), 

T.Emlakbankası A.Ş.'nin gerçekleştirmiş olduğu projelere ilişkin açılmış davalar ile 
Banka yönetimince yapılan işlemlerin dökümüne akte yer verilmiştir (EK: 16). 

Bu bölümde inşaaat ve taahhüt işleriyle ilgili genel bir değerlendirme yapılmış olup, 
daha pek çok kusurlu ve usulsüz işlemin yer aldığı, tek tek proje bazında irdelemeye 
gidilmemiştir. 

2- Sorumluluğun Tespiti 

Bankada 1988 yılından buyana, üst yönetimde görev alanlarla ilgili listeden görüleceği 
üzere (EK: 17 ); mevcut yöneticilerden pek çoğu hakkında işlemlerinden dolayı soruşturma 
yapılıp yargıya intikal etmekle beraber (EK: 18-Yönetim kademesinde yer alanlarla ilgili 
açılan davalara ilişkin döküm), yapılan usulsüz işlemlerin ağırlığını ve son dönemlerini 
oluşturan 1998 -1999 döneminin Genel Müdürü Erdin An ve diğer üst düzey 
yöneticilerinden bazılarına ilişkin, Banka Müfettişlerince düzenlenen 29.06.2001 tarih 149-1 
sayılı İnceleme Raporunda; 

" Bankanın tabi olduğu mevzuat ve yasalar çerçevesinde Yönetim Kurulunun seçimi ve 
üyelerin atanmasında, sayısal çoğunluğunun hükümetin temsilcisi olan, Bankadan sorumlu 
ilgili bakanda olduğu, Bakan'ın teklifi üzerine ortak kararla atama yapılabildiği, ancak 
Bakan 'in teklif edeceği kişilerde de, yasal koşullara uygunluk arandığı, buna göre Genel 
Müdür ve Yönetim kurulu üyeleri T. Emlakbankası A.Ş. 'nin Ana Statüsü hükümleri ile 233 ve 
399 sayılı Kamu iktisadi Teşebbüsleri Hakkında KHK hükümlerine, eski 3182 sayılı Bankalar 
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Kanunu ve diğer ilgili kanun ve KHK hükümlerine göre atanmak zorunda olduğu, Genel 
Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının atanmasında 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 68. Maddesinin (B) bendinde aranan hizmet süresi ve öğrenim şartı ile, 3182 
sayılı Bankalar Kanununun 24. Maddesinde aranılan öğrenim dalı ile aranılan hizmet 
süresinin bankacılık ve işletmecilik dallarında geçmiş olması şartlarının birlikte 
değerlendirilmesi gerektiği halde, 09.01.1998 tarih 98/ 48555 sayılı kararname ile atanan 
(EK: 19). Genel Müdür (Erdin Arı) ile 7 Genel Müdür Yardımcısından 3 'ünün (Alev Özkan, 
R.Reha Abi, Necip Kamil Orgun) durumu 657 sayılı yasanın (B) bendinde öngörülen süre 
koşullarına uymadığı, İlgililerin yasalarda belirtilen şartlara haiz olmadan Banka 
yönetimine atandığı, ayrıca özgeçmiş formuna göre Yönetim Kurulu üyesi Mesut Erkovan' 
ında durumunun da yasaya aykırılık gösterdiği " belirtilmiş ve ilgililerin özgeçmişlerine 
ekte yer verilmiştir (EK: 20,21,22,23,24) 

Diğer taraftan Başbakanlık Yüksek Disiplin Kurulu'nun, Genel Müdür Erdin Arı ve 
Genel Müdür Yardımcıları Reha Abi ve Mesut Erkovan'ın Devlet Memurluğundan 
çıkartılmalarına ilişkin 19.01.200 tarih, 2001/1 sayılı kararında ise (EK:25), 

"Başbakanlık Makamı'nın 2.11.1998 tarih 141 sayılı oluruna istinaden ( 15.7.1999 
tarihinde görevinden alınan Erdin Arı bu tarihte görevdedir.), düzenlenen 11.6.1999 gün 
23/99-30,R-12 sayılı Disiplin Soruşturması raporu ve disiplin soruşturmasına konu olan 
olaylarla bağlantılı olarak daha önce düzenlenen 

1- Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından 

a) 6.10.1998 tarih XIII-4/41-34, XIII-8/36-32 sayılı, 

b) 9.12.1998 tarih XII-4/45-38,XII-8/40-36 sayılı, 

c) 1.3.1999 tarih XIII-4/44-3 7, XIIl-8/39-35 sayılı, 

2- Banka Teftiş Kurulu Müfettişleri tarafından 26.10.1998 gün 131/9 
sayılı 

3- Emlak Menkul Değerler A.Ş. Teftiş Kurulu Tarafından 30.12.1998 
gün, 1998/1 sayılı, 

4- Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yeminli Murakıpları tarafından, 

Çeşitli tarihlerde genel ve özel konularda detaylı raporların hazırlandığı, bu raporlar 
üzerine Mesut Erkovan ve adı geçen diğer bazı kişiler hakkında Emniyeti Suiistimal suçundan 
Şişli C. Savcılığına Suç duyurularında bulunulduğu ve Emlak Değerler A.Ş. 'nin işlemleriyle 
ilgili olarak adı geçen şahısların görevden çıkarma cezasıyla tecziyelerinin önerildiği, 

Erdin Arı 'nın ilgili Devlet Bakanlığı 'ndan istenen sicil dosyasında,- daha önceki 
hizmetlerinde, Bankalar kanunun 41/2 maddesine aykırı hareket ettiği, Şubeye verdiği 
talimatla firmaya kredi onay şartı üzerinde ödeme yapılmasına neden olduğu, hazırladığı 
Memorandum 'da ortaklık yapısını gerçek olmayan şekilde gösterdiği, Karpaz firmasının 
yönetiminde görevli olduğunu şubeye bildirmemesi nedeniyle, 24.09.1992 günlü disiplin 
kurulu kararı ile Devlet Memurları Kanunu 'nun 125/A-b , B-a, D-f maddeleri uyarınca 
"kademe ilerlemesinin durdurulması" cezası ile tecziyesinin uygun bulunduğu, ayrıca Erdin 
Arı 'nın eski Bankalar Kanunu 'nun 41/2-a maddesine aykırı olarak açılan krediye bilerek 
iştirak ettiği, bu nedenle Bankalar Kanunu 'nun 87 maddesi uyarınca Hazine ve Dış Ticaret 
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Müsteşarlığına ihbarda bulunulmasına karar verildiği, ancak 3817 sayılı " Memurlar ile 
Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun " gereğince disiplin 
cezasının affa uğradığı," 

Yine, 9.12.1992 günlü Yüksek Disiplin Kurulu Kararı ile " daha önce Anatepe projesi 
kapsamında düzenlenen çerçeve sözleşmeye göre proje yönetimi hizmetlerinin Eksan -
Tekfen konsorsiyumunda sağlanması hükme bağlandığı halde, ATEKS 'ce sunulan ve 
Anatepe projesini de kapsayan proje yönetimi hizmetlerinin GFCM firmasından 
sağlanmasına ilişkin ikinci bir sözleşme düzenlenmesini teminen önerge hazırlayan Emlak 
Portföyü eski Genel Müdür yardımcısı Erdin Arı 'nın bu eylemi nedeniyle D.M.K. 'nun 125/B-a 
maddesi gereğince Kınama cezasıyla tecziyesine karar verildiği, daha sonra Yönetim Kurulu 
Kararıyla 3817 sayılı" Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı 
Hakkında Kanun " gereğince disiplin cezasının affedildiği, 

T. Emlak Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü döneminde Emlak Menkul Değerler A.Ş. 'nin 
iflasa sürüklenmesi, dolayısıyla Emlak Banaksına da 12.4 Trilyon zarar ettirilmesi sebebiyle 
Genel Müdür Erdin Arı ile Genel Müdür Yardımcıları ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mesut 
Erkovan ve Reha Abi'nin 657 sayılı D.M.K. hükümlerine göre memuriyet sıfatıyla 
bağdaşmayacak nitelikte ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici davranışlarda bulunmak 
suretiyle inancı kötüye kullanarak bankayı önemli derecede zarara uğratmaları nedeniyle, 
devlet memurluğundan çıkarma cezası ile tecziye edildikleri," belirtilmiştir. 

Yapılan atamalarda, adı geçen Genel Müdür Yardımcıları ve Yönetim Kurulu 
Üyelerinin hizmet sürelerinin yetersiz olduğu ve yasalarda belirtilen şartlara haiz olmadığı, 
Genel Müdür Erdin An'nın atamasında ise, önceki hizmet dönemine ilişkin kusurlu ve 
usulsüz işlemleri olmasına rağmen, bu durumun gözardı edilerek, tekrar aynı Bankada Genel 
Müdür olarak görevlendirildiği anlaşılmıştır (EK: 19). 

Sonuç olarak, Genel Müdür Erdin An ve daha önce görev yaptığı kurumlarda birlikte 
çalıştığı arkadaşlanndan oluşan ekibin, adeta M ^ f ^ O ^ ^ ^ hareket ederek, 
sadece bir kısmı bu raporda konu edilen işlemlerden; 

a- Ekibin, Yönetime Gelmesinden üçgün sonra ilk yönetim kurulu toplantısında, 
kredilerle ilgili organizasyon değişikliği yaparak Proje Kredileri ve İstihbarat Daire 
Başkanlığı adı altında yeni bir birim oluşturması ve kredilerle ilgili diğer birimleri devre dışı 
bırakarak, kredi tekliflerinin doğrudan bu birime yönlendirilmesi suretiyle, mali yapısı bozuk , 
kredibilitesi ve geri dönüş olasılığı çok zayıf firmalara kredi açılması, direnen personele baskı 
uygulanması, 

b-H.Landesbank'la yapılan anlaşma ile, fırmalann istihbarat raporlannda yeralan 
olumsuzluklar gözardı edilerek, 21.07.1998-21.04.1999 tarihleri arasında Denizcilik 
sektöründeki 53 firmaya H.Landesbank kaynağından kullandınlan toplam USD 165.750.000.-
kredinin riskinin T.Emlak Bankası A.Ş. üzerinde bulunmasına rağmen, yeterli maddi 
teminatın alınmaması, bu riskin %1 gibi cüz'i bir komisyon oranı karşılığında üstlenilmesi ve 
plasmanın teminat açısında zayıf düşürüldüğü gibi, tahsil imkanınında güç görülmesi, 

c- Banka tarafından düzenlenen ve önemli bir kısmı yurt dışından nakdi kredi teminine 
yönelik olan Harici Garanti Mektuplan (HGM), bankanın kendi kaynaklanndan 
kullandıracağı krediyle hemen hemen aynı riski, üstelik de az bir komisyon oranı karşılığında 
taşımasına rağmen , bu yöntemle banka kaynaklarının normalin çok üzerinde potansiyel bir 
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risk altında tutulması ve özellikle 1998 -1999 yıllarında bu kredi türüne aşın yönelme olması, 
tazmin edilen mektup badelleriyle Bankanın zarara uğratılması, 

d- Çok sayıda firmaya seyyal, güvenilir, verimli kaynak sağlamaya ve karlılığı 
artırmaya yönelik yaygın bir plasman politikası yerine, Raporun A/4 maddesinde sayılan ve 
bankacılık teamüllerine uymayan yöntemlerle, plasmanın %97 gibi büyük bir kısmının belirli 
gruplar ve firmalar üzerinde yoğunlaştırılması, 

e- Emlak Menkul Değerler A.Ş.'nin yönetiminde ve işlemlerinde yapılan 
usulsüzlükler nedeniyle şirketin iflasa sürüklenmesi ve kullandırılan kredilerden dolayı 
Bankaya 12.4 Trilyon zarar ettirilmesi, 

f- Raporun C bölümünde sayılan sebeplerle inşaat ve taahhüt işlerinde katrilyon TL. 
mertebesinde zarara sebebiyet verilmesi, 

Sonucu, Bankacılık teamüllerine aykırı, bir yöneticinin davranış şekliyle ve iyi niyet 
kurallarıyla bağdaşmayan bu tür uygulamalar nedeniyle, Başta Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdür sıfatıyla görev yapan Erdin An olmak üzere, diğer Genel Müdür Yardımcılan 
ve Yönetim Kurulu üyelerinin yapılan usulsüz işlemlerde yer aldıklan ölçüde İdari, Mali ve 
Cezai sorumluluklannın bulunduğu, 

Bakanlıklann Kuruluş ve Görev Esaslanna İlişkin 3046 Sayılı Kanunun, Bakanlann 
görev yetki ve sorumluluklanyla ilgili 21. maddesinde " her Bakan, aynca emri altındakilerin 
faaliyet ve işlemlerinden de sorumlu olup, Bakanlık, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatıyla 
bağlı ve ilgili kuruluşlann faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplannı denetlemekle görevli ve 
yetkilidir. " hükmüne yer verildiğinden, yapılan atamalarda Genel Müdür ile bazı Genel 
Müdür Yardımcılan ve Yönetim Kurulu üyelerinin hizmet sürelerinin yetersiz olması ve 
yasalarda belirtilen şartlara haiz olmaması, bu hususlar ile birlikte Emlak Bankasındaki 
usulsüz işlem ve uygulamalann, atamalann yapıldığı ilk aylarda ulusal basında bile sıkça yer 
alması (EK:26), Bankanın, personel istihdamı ve Teftiş Mekanizmasına ilişkin problemlerin 
YDK raporlannda konu edilmesine rağmen (EK:27), raporda sadece genel hatlanyla ortaya 
konulan bir çok hatalı ve usulsüz işleme zamanında müdahale edilmemiş olmasının, 
Bankanın bağlı bulunduğu dönemin Devlet Bakam Refaiddin ŞAHİN'in gözetim ve denetim 
sorumluluğu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, 

Görüş ve kanaatine vanlmıştır. 

3 - Öneri 

Yapılan çalışmalarda süre yetersizliği nedeniyle ancak komisyonda mevcut belgeler 
üzerinde tetkikle yetinilmiş, gerekli kişi ve kuruluşlar nezdinde yeterli araştırma yapma ve 
görüşme imkanı bulunamamıştır. 

Yukanda adı geçen Genel Müdür Erdin An ile diğer Genel Müdür Yardımcılan ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, 23 Nisan 1999 tarihinden sonraki, özellikle kedi tahsis ve limit 
artınmma ilişkin işlemleri ve diğer benzeri işlemlerinin 4616 sayılı Erteleme Yasası 
açısından, bir Bankalar Yeminli Murakıbı koordinatörlüğünde, 2 Hazine Kontrolörü ve bir 
banka müfettişi tarafından incelenerek TBMM başkanlığına bilgi verilmesinin, 

Aynca, adı geçen yöneticiler ve diğer ilgili personel ile, 
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Bu yöneticilerin atanmasında, daha önceki kusurlu işlemleri ve aranan yasal koşullar 
açısından yetersizliklerinin gözardı edilerek, Bankada personel istihdamına ve teftiş 
mekanizmasının çalışmasına ilişkin sorunların YDK raporlannda konu edilmesine ve bu 
dönemde yapılan usulsüz işlemlerin ulusal basında sıkça yer almasına rağmen, müdahale 
edilmemesi nedeniyle, dönemin Bakan'ı ve bu dönemde müteakip tarihlerde görev alan diğer 
ilgili bakanlar hakkında, bir Başbakanlık Müfettişi Başkanlığında, bir Maliye Müfettişi, bir 
Banka Müfettişi ile birlikte son beş yılı kapsayacak şekilde 3628 sayılı yasaya göre 
soruşturma açılmasının ve sonucunun TBMM Başkanlığı'na bildirilmesinin uygun olacağı 
düşünülmektedir. 
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DİZİ PUSULASI 

2.4.9 EMLAK BANKASININ USULSÜZ İŞLEMLERİ 

ÖZEL RAPOR EKLERİ: 

EK NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

ADET 

2 

7 

4 

4 

8 

2 

29 

3 

6 

3 

12 

2 

78 

4 

9 

AÇIKLAMA 

Denizcilik kredileri ile ilgili Emlak Bankası Teftiş Kurulu 
Başkanlığının 07.09.2000 tarih 2504-30131 sayılı yazısı. 

Denizcilik kredilerine ilişkin YDK 1.1.2001 -6.7.2001 dönem 
raporunun ilgili bölümü. 

Denizcilik kredilerine ilişkin Prof. Dr. Sefa Reisoğlu'nun 28.02.2000 
tarihli görüşünün fotokopisi 

Denizcilik kredilerinin tasfiyesine ilişkin Bakanlar Kurulu karan ile 
ilgili 2001 yılına ait YDK raporun ilgili kısmı, 

Denizcilik kredilerine ilişkin YDK 1999 dönem raporunun ilgili 
bölümü. 

H. Landesbank'tan kullandınlan kredilerin dökümü 

Proje kredileri ile ilgili Emlak Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu 
Başkanlığınca tanzim edilen 3.3.2000 tarih 2000/45-1 sayılı rapor 

Proje kredileri ile ilgili Emlak Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu 
Başkanlığınca tanzim edilen 11.5.2000 tarih 45-2 sayılı raporuna 
istinaden YDK 1999 dönem raporunun ilgili kısmı 

Proje kredileri ile ilgili Emlak Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu 
Başkanlığınca tanzim edilen 2000/33-3 (17.8.2000) sayılı rapor 

Harici Garanti mektuplan ile ilgili YDK 1.1.2001 - 6.7.2001 dönem 
raporunun ilgili kısmı 

Harici Garanti mektuplan ile ilgili YDK, 1999 yılı dönem raporunun 
ilgili kısmı 

Emlak Bankasının büyük kredi müşterisi ilk elli firmanın dökümü 

Emlak Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığının 2001/149-1 sayılı 
raporu 

Emlak Menkul Değerler ile ilgili YDK 98 dönem raporunun ilgili 
kısmı 

İnşaat taahhüt işleri ile ilgili YDK 99 dönem raporunun ilgili kısmı 
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16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

6 

3 

7 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

9 

9 

2 

İnşaat taahhüt işleri ile ilgili YDK 1.1.2001-6.7.2001 dönem 
raporunun ilgili kısmı 

Emlak bankasında 1988 yılından bu tarafa görev alan yöneticilere 
ilişkin liste 

Emlak Bankası yönetiminde yer alan Gn.Md., Yön.Kur.Bşk., 
Yön.Kur.Üye ve Gn.Md. Yardımcıları hakkında açılan davalara 
ilişkin döküm 

Emlak Bankası Gn.Md. Erdin ARI ve Gn.Md. Yrd.lan Mesut 
ERKOVAN, Fatih CENİKLİve Kamil ORGUN'a ilişkin atama 
kararlan 

Genel Müdür Erdin ARI'ya ilişkin özgeçmiş 

Genel Müdür yardımcısı Alev ÖZKAN'a ilişkin özgeçmiş 

Genel müdür yardımcısı Reha ABİ'ye ilişkin özgeçmiş 

Genel Müdür Yardımcısı N.Kamil ORGUN'a ilişkin özgeçmiş 

Genel Müdür Yardımcısı Mesut ERKOVAN'a ilişkin özgeçmiş 

19.01.2000 tarih ,2001/1 sayılı Yüksek Disiplin Kurulu Karan 

T. Emlakbankasındaki usulsüzlük işlem ve atamalara ilişkin bazı 
gazete kupürleri 

Emlak Bankası Personel uygulamalanna ilişkin YDK raporunun 
ilgili kısmı 
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T.C. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının 
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 

Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu (10/9) 

PARA, BANKACILIK, HAZİNE, DIŞ TİCARET VE 
GÜMRÜK KONULARI 

ÖZEL RAPOR: 

2.4.10 Tasfiye Halindeki Emlak Bankası A.Ş.'nin Usulsüz Kredi 
ve Gayrimenkul İşlemleri 
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1- Yapılan İşlemler Ve Doğan Zararlar 

A-Toplu Konut İdaresi ve T. Emlak Bankası A.Ş 

4603 sayılı Kanun'un 4684 ve 4743 sayılı Kanunlar ile değişik geçici 3. maddesi 
uyarınca, T. Emlak Bankası A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tararından devralınmıştır. Devir 
işlemleri T. Emlak Bankası A.Ş.'nin 30.06.2001 tarihli geçici kayıtlan üzerinden manuel 
olarak oluşturulan bilanço esas alınarak gerçekleştirilmiş, 4603 sayılı Kanun'un anılan 
maddesi uyannca yapılan Protokol gereğince kesin tutar Teftiş Kurulunca yapılacak inceleme 
sonucunda belirlenmek üzere, T. C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından devralınan aktif hesaplar 
ile pasif hesaplar arasında 1.351.420.135.000.000 TL ve 271.144.000 USD tutannda menfi 
fark tespit edilmiştir. 

Tespit edilen bu fark, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Hazine Müsteşarlığı'na muhatap 
10.06.2002 tarih ve 448 sayılı yazısı ile T. Emlak Bankası A.Ş.'nin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 
ve T. Halk Bankası A.Ş.'ye devrinden dolayı oluşan zarannın giderilmesi taleplerinin yerine 
getirilme isteği nedeniyle, Bankalar Yeminli Murakıplan Kurulu Başkanlığı'mn iddia edilen 
zararla ilgili olarak Tasfiye Halindeki T. Emlak Bankası A.Ş. kayıtlan üzerinde yaptığı 
incelemelerin sonucunda oluştuğu söz konusu incelemelerin kesin olarak netleşmediği bir 
süre daha devam edeceği, 

T. C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin yukanda belirtilen yazısında, ayrıca, söz konusu zarann 
tahsil edilememesinin T. C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin mali bünyesinde meydana getirdiği 
olumsuzluklara değinildiği ve öncelikli olarak incelenmesini talep ettikleri konulara yer 
verildiği, 

Gözlemlenmiştir. 

Diğer taraftan, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 20.06.2002 tarih ve 40623 
sayılı yazısında; Hazine Müsteşarlığı tarafından, T. Emlak Bankası AŞ.'nin 30.06.2001 tarihli 
geçici kayıtlan üzerinden oluşturulan bilançosunda aktif-pasif farkı olarak belirlenen 
1.351.420.135.000.000 TL ile 271.144.000 USD için, 13.07.2001 valörlü 1 katrilyon TL, 
17.07.2001 valörlü 351.420.135.000.000 TL ve 17.07.2001 valörlü 271.144.000 USD (TL 
karşılığı verildiği tarihteki kur üzerinden 370.558.134.168.000 TL'dir) olmak üzere, toplam 
1.721.978.269.163.000 TL tutannda özel tertip devlet iç borçlanma senedi verilmiştir. 

Devre ilişkin Protokol'de T. Emlak Bankası A.Ş.'nin T. C. Ziraat Bankası A.Ş.'ne 
devrinde esas alınacak kayıtlann tarihi 30.06.2001 iken, daha sonra imzalanan bir ek 
protokolle söz konusu tarih 06.07.2001 olarak, 4684 sayılı yasadan dolayı değiştirilmiştir. 

T. C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından devam eden süreçte, T. Emlak Bankası A.Ş.'nin 
devri ile ilgili olarak değişik tarihlerde, yukanda belirtilenlere eklenmek üzere ilave talep 
tutarlan, nakden veya tahvil verilmek suretiyle karşılanması talebiyle Hazine Müsteşarlığına 
bildirildiği, BDDK raporundan anlaşılmaktadır (EK: 1). 

B-Kredi İşlemleri 

4603 sayılı Kanun'un 4743 sayılı Kanun ile değişik, T. Emlak Bankası A.Ş.'nin T. C. 
Ziraat Bankası A.Ş.'ne devri ile ilgili, geçici 3. maddesinin amir hükmü gereği, T. C. Ziraat 
Bankası A.Ş.'ce devralman T. Emlak Bankası A.Ş. aktif ve pasif hesaplan arasındaki farkın 
Hazinece avans mahiyetinde sermaye olarak ödeneceği, Hazinece avans mahiyetinde yapılan 
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söz konusu ödemelerin ise Bankalar Yeminli Murakıpları tarafından yapılacak incelemeler 
sonucu onaylanacak devir bilançoları esas alınarak kesinleştirileceği mevcut belgelerden 
anlaşılmaktadır. İnceleme tarihimiz (01.07.2003) itibariyle de henüz kesinleşmiş hesap 
bulunmadığı, incelemenin devam ettiği görülmüştür. 

Diğer taraftan, T. C. Ziraat Bankası A.Ş.'nın 06.07.2001 tarihi itibariyle 
devralınmaması gereken alacaklara ilişkin talep tutarlarının değerlendirilebilmesi için Teftiş 
Kurullannca yapılan inceleme sonuçlan dışında, sağlıklı bir bilgiye ulaşılması, inceleme 
tarihi(01.07.2002) itibariyle mümkün olmadığından, bu tutarlara ilişkin bir ön rapor 
hazırlanması söz konusu olamadığı aynca, T. C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından T. Emlak 
Bankası A.Ş.'den 06.07.2001 tarihi itibariyle devralınan TOKİ Başkanlığı tarafından ihraç 
edilmiş olan ve 29.03.2002 tarihinde Tasfiye Halindeki T. Emlak Bankası A.Ş.'ye devredilen 
2000/T-28-KEY-1 özel seri no.lu TRG010105T16 tanımlı menkul kıymet bedelinin Hazinece 
karşılanması talebine ilişkin incelemeler devam ettiğinden, bu tutara ilişkin değerlendirmelere 
yerverilmediği, Bankalar Yeminli Murakıplan'nm 01.07.2002 tarihli raporda belirtilmiştir 
(EK:1). 

4743 sayılı Kanun ile 4603 sayılı Kanun'un geçici 3. maddesinin 2. fıkrasında 
değişiklik yapılmış, T. Emlak Bankası AŞ.'den devralınan gayrinakdi kredilere ilişkin olarak 
"devir tarihi itibanyla nazım hesaplarda yer alan taahhütler nakde dönüştükleri takdirde, 
nakde dönüştükleri tarih itibanyla Hazinece nakit ve/veya özel tertip Devlet iç borçlanma 
senedi olarak ödenir" hükmü getirilmiştir. Söz konusu hükmün yorumuna ilişkin olarak, 
BDDK ile T. C. Ziraat Bankası A.Ş. yetkilileri arasında görüş aynlığı bulunmaktadır. 
Gayrinakdi kredilere ilişkin hükmün değişiklikten önceki şekline paralel bir yorumun mu, 
yani 06.07.2001 tarihi itibariyle gayrinakdi kredilerin değerliliğine ilişkin bir değerlendirme 
yapılarak kredi değerliliği olanlann Banka riski sayılması, kredi değerliliği olmayanlann ise, 
tazmin olduklan takdirde Hazinece karşılanması uygulamasının mı benimseneceği, yoksa, T. 
C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından T. Emlak Bankası AŞ.'den 06.07.2001 tarihi itibariyle 
devralınan ve bir kısmı 12.10.2001 tarihi itibariyle T. Halk Bankası A.Ş.'ye devredilen 
gayrinakdi kredilerin tamamının (devir tarihindeki kredi değerliliğine ilişkin herhangi bir 
değerlendirme yapılmaksızın) tazmin olması halinde, 

Hazinece karşılanmasının mı amaçlandığı tam olarak anlaşılamamaktadır. Bu aşamada 
yorum yapılırken dikkat edilmesi gereken husus, ikinci yorumun benimsenmesi halinde T. 
Emlak Bankası A.Ş.'den T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye ve T. Halk Bankası A.Ş.'ye devredilen 
nakdi krediler ile gayrinakdi krediler arasında bir uygulama farklılığı yaratılacağıdır. Zira, adı 
geçen bankalar tarafından T. Emlak Bankası A.Ş.'den devralman nakdi kredilere ilişkin 
Hazine tarafından bir ödeme yapılması söz konusu kredilerin 06.07.2001 tarihi itibariyle III., 
IV. veya V. Grupta izlenen veya izlenmesi gereken bir kredi olması şartına bağlıdır. 
Gayrinakdi krediler için ise bahsedildiği şekilde bir değerlendirme yapılmadan tazmin edilen 
her tutann Hazinece karşılanması uygulamasına gidilmesi halinde, T. Emlak Bankası A.Ş.'nin 
bankalara devredilen tüm gayrinakdi yükümlülüklerine Hazine tarafından garanti verilmiş 
olacaktır. 

Bankacılık uygulamasında taşıdığı kredi riski bakımından aralarında fark 
olmadığı kabul edilen nakdi ve gayrinakdi krediler için, T. Emlak Bankası A.Ş.'nin T.C. 
Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş.'ye devri işlemleri sırasında farklı 
uygulamalar benimsenmesi gerekçelendirilememektedir. Bu değerlendirmeler ile 4743 
sayılı Kanun ile değişik 4603 sayılı Kanun'un geçici 3. maddesinin 2. fıkrasında yer 
alan"devir tarihi itibarıyla nazım hesaplarda yer alan taahhütler nakde dönüştükleri 
takdirde, nakde dönüştükleri tarih itibarıyla Hazinece nakit ve/veya özel tertip Devlet iç 
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borçlanma senedi olarak ödenir hükmü arasında bir çelişki olduğu açıkça görülmektedir. 
Dolayısıyla, söz konusu hususta hangi yorumun benimseneceğinin, ileride doğabilecek 
ihtilaftan önlemek amacıyla Hazine tarafından açıklığa kavuşturulması, T.C. Ziraat 
Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş. yönetiminin bu konuda talimatlandmlmasmı ve 
BDDK'ya bu konuda bilgi verilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

T. Emlak Bankası A.Ş.'nin portföyünde bulunan ve 06.07.2001 tarihi itibariyle canlı 
kredi niteliği taşıyan nakdi krediler T. C. Ziraat Bankası A.Ş.'ca devralınan aktif-pasif menfi 
farkı içinde değerlendirilmemektedir. Devri takip eden dönemde bu canlı kredilerin geri 
ödemelerinde aksama yaşanması veya kredi borçlusunun kredi değerliliğinde bozulma olması 
durumunda, kredi tamamen zarara dönüşse dahi, Hazine tarafından bunlara ilişkin herhangi 
bir ödeme yapılması söz konusu olmayacak, bu krediler tamamen T. C. Ziraat Bankası 
A.Ş.'nin riski sayılacaktır. 

Hazine, T. C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından T. Emlak Bankası A.Ş.'nin 30.06.2001 
tarihli geçici bilançosu esas alınarak hesaplanan toplam 1.721.978.269.168.000 TL tutarındaki 
menfi farka ilişkin olarak 13.07.2001 ve 17.07.2001 valörü ile avans mahiyetinde ödeme 
yapmış, T. C. Ziraat Bankası A.Ş.'ca talep edilen diğer tutarlar için Bankalar Yeminli 
Murakıplannca yapılacak inceleme sonrasında ödeme yapılması esası benimsenmiştir. 

T. Halk Bankası A.Ş.'nin T. Emlak Bankası A.Ş. şubelerinin devri nedeniyle doğan 
alacaklan da T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile Hazineden talep edilmektedir. T. C. Ziraat 
Bankası A.Ş.'ın Hazine Müsteşarlığı'na hitaben yazdığı 24.05.2002 tarih ve 398 sayılı yazıda, 
T. Halk Bankası A.Ş.'nin Emlak Bankası'ndan devralınan gayrinakdi kredilerden tazmin 
olanlara ilişkin alacak tutan olarak bildirilen tutarlann T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel 
Müdürlüğü nezdinde firma bazında detayına rastlanılamamıştır. Bu durum dikkat çekicidir. 

06.07.2001 tarihi itibariyle Tasfiye Olunacak Alacaklar Brüt 865 trilyon TL ve toplam 
dosya sayısı 14.531 iken, bu tarihten sonra T.C Ziraat Bankası AŞ ve T.Halk Bankası A.Ş'nce 
riskleri Bankamıza devredilen toplam 1.195 adet dosyanın ilavesi, 4.244 adet dosyanın ise 
kapanması sonucunda 31.12.2002 tarihi itibariyle Tasfiye Olunacak Alacaklar 1.279 trilyon TL 
olup, dosya sayısı ise 11.482 olarak gerçekleşmiştir (EK: 2). 

4603 sayılı yasa ile T.C Ziraat, T. Halk ve T. Emlak Bankasının yeniden 
yapılandınlmasına karar verilmiş ve 4684 sayılı yasa ile de T. Emlak Bank'ın 06.07.2001 
tarihi itibariyle tasfiye edilerek aktif ve pasifiyle Ziraat bankasına devri kararlaştınlarak 
mülga bankanın takipteki alacaklan için Hazine Müsteşarlığı'na bağlı Emlak Bank Tasfiye 
Kurulu oluşturulmuş, bankanın canlı kredileri ise T.C Ziraat, T. Halk Bankasına devir olan 
şubelerle birlikte bu bankalara intikal ettiği, bu devir işlemleri sırasında, Emlak Bank'tan 
06.07.2001 tarihinden sonra bu bankalara canlı kredi olarak intikal edip, 31.12.2001 tarihine 
kadar yasal takibe uğrayan kredilerin tamamını ilgili bankalann Yönetim kurullannca alınan 
karar çerçevesinde Emlakbank Tasfiye Fonuna intikal ettirildiği, bu intikal işlemlerinin halen 
dahi devam ettiğir Tasfiye Halinde T. Emlak Bankası A.Ş 'nin komisyonumuza gönderdiği, 
30.06.2003 tarih YK-154 sayılı yazılardan anlaşılmakla birlikte (EK:3); 

06.07.2001 tarihinde canlı olan kredinin, Karşılıklar Kararnamesinin ilgili hükümleri 
gereği herhangi bir protokole bağlanmamış ise ancak 30.09.2001 tarihinde Takip hesaplanna 
intikal etmesi gerekmektedir. Bunun başkaca bir izahatının bulunmadığı gibi devir tarihinden 
yaklaşık iki yıl sonra bir kredinin canlılığını kaybettiği gerekçesiyle Tasfiye Halinde T. Emlak 
Banksı A.Ş 'ne devredilmesinin hiç bir mevzuatla bağdaşmadığı ortadadır. 1 no.lu Ekteki 
belge incelendiğinde, canlılığını kaybettiği gerekçesiyle 2001 yılı sonunda T.C. Ziraat 
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Bankası A.Ş.'dan 69.890.220.638.319.-TL., T.C. Halk Bankası A.Ş.'den 9.259.237.092.810.-
TL. devirden 1.5 yıl sonra 2002 yılı sonunda T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'dan 
328.287.407.836.076.-TL, T. Halk Bankası A.Ş.'dan 3.024.683.971.851.TL. , 2003 Mayıs 
sonu itibariyle ise, toplam olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş., 422.343.130.814.121.-TL, T. Halk 
Bankası A.Ş.'dan 12.699.207.852.226.-TL. olmak üzere, 435.042.338.666.343.- tutarındaki 
Tasfiye Halindeki T. Emlak Bankası A.Ş. devredildiği, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından 
2003 Mayıs ayında canlılığını kaybettiği gerekçesiyle devredilen 594.224.152.398.-TL, lık 
kredinin, Tasfiye Halindeki T. Emlak Bankası A.Ş. tarafından canlı kredi olduğu sebebiyle 
geri iade edildiği, Bu hususun anılan kuruldan komisyonumuza intikal eden 30.06.2003 tarih, 
YK-154 sayılı yazılan ekinde yeralan 4. no.lu ekte açıkça görüldüğü Bu tür hususlara sıkça 
rastlanıldığı (EK:3), 

Ayrıca, BDDK Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulu Başkanlığm'ca 06.09.2002 tarih, R-
4. R-9 sayılı olarak tanzim edilen "T.C.Ziraat Bankası A.Ş. Mali Bünye Raponf'nun 63 sayfasında 
yeralan aynen; 

" T. Emlak Bankası A.Ş.'nin 06.07.2001 tarihli bilançosu üzerinden Banka'ya devrini 
müteakip Emlak Bankası'nın bilançosunda devir tarihi itibariyle I. Grup/ Standart Nitelikli 
Krediler ve Diğer Alacaklar ile II.Grup/ Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar ile 
Yenilenen ve İtfa Planına Bağlanan Krediler içerisinde izlenen ve devirle birlikte Banka'ya 
intikal ettirilen kredilerin bir kısmı, devir tarihi itibariyle canlı alacak niteliğini yitirmiş 
olduğu gerekçesiyle 31.12.2001 tarihi itibariyle Tasfiye Halindeki T. Emlak Bankası A.Ş.'ye 
devredilerek karşılığının nakden ve/veya tahvil olarak ödenmesi amacıyla Hazine 
Müsteşarlığına bildirilmiştir. Yönetim Kurulu'nun 27.12.2001 tarihli toplantısında; 
06.07.2001 tarihi itibariyle Mali Tahlil ve İstihbarat Raporlarında olumsuzluklar bulunan, 
protesto, çek yasağı, icra kaydı, TCMB olumsuz risk bilgisine rastlanılan firmalardaki 
alacakların Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabına alınarak Tasfiye Halinde T.Emlak Bankası 
A.Ş.'ye devredilmesi gerekirken normal kredi hesaplarında tutulduğu ve "06.07.2001 
tarihinden bugüne değin çok kısa bir sürede borçlarını ödeyemeyerek Tasfiye Olunacak 
Alacaklar Hesabına alınmış olmasının, bu firmaların 06.07.2001 tarihinden önce ödeme 
güçlüğü içerisinde olduğunu gösterdiği" ifade edilerek bu kredilerin 31.12.2001 tarihine 
kadar Tasfiye Halindeki T. Emlak Bankası A. Ş.'ye devredilmesi kararlaştırmıştır. Diğer 
taraftan. Ticari Krediler Daire Başkanlığı'nın 28.12.2001/10 sayılı Genel Duyurusunda, T. 
Emlak Bankası A.Ş.'den devir alınan kredilerden, 06.07.2001 tarihinden sonra Tasfiye 
Olunacak Alacaklar Hesabına aktarılan bakiyeleri ile, ödenmesi gereken tarihten itibaren 90 
gün geçmiş olup da Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabına aktarılmamış bulunan kredilerin 
sözkonusu hesaba aktarılarak, 31.12.2001 tarihine kadar Tasfiye Halindeki T. Emlak Bankası 
A.Ş.'ye devredileceği ifade edilmiştir (EK:4). " 

Yukarıda belirtilen canlı krediler usulsüz açıldığı gerekçesiyle, kredilerden 
sorumlu Murahas Aza Kadir Günay'ın önerisiyle Emlak Tasfiye Fonuna intikali ön 
görülmüş bu krediler yine Tasfiye Kurulunun Başkanı aynı şahıs Kadir Günay 
tarafından yaptırılan incelemelerde usulsüzlük bulunmadığı tespitlerine rağmen, bu 
konularda Hazinenin zararına işlemler olduğu ve kredilerle ilgili sağlıklı soruşturma 
yapılmadığı iddialarının araştırılması gerekmektedir. 

Diğer taraftan, 25.11.2000 tarih ve 24241 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4603 
sayılı Kanun gereğince, Bakanlar Kurulunca 28.03.2001 tarihinde çıkarılan 2001/2202 sayılı 
Kararının 1 inci maddesi gereği Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile imzalanan protokol ekte 
dökümü verilen gayrimenkul, menkuller ve iştirakler 2001/T-27-TOKİ-2002/1 özel seri no'lu 
1.055.346.070.000.040.-TL) tutarında tahvil karşılığında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na 
devredilmiştir. İlgili gayrimenkullerin detaylı dökümünü gösterir liste (EK:3' de ek:2/a). 
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4684 sayılı Kanunun 2 üncü maddesiyle 4603 sayılı Kanuna eklenen ve 4743 
sayılı Kanunla ikinci fıkrası değiştirilen 4603 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi gereği; 
T.Emlak Bankası A.Ş.'nin varlıkları hariç tüm aktifleri, bankaların yönetim kurullarının kendi 
aralarında düzenledikleri protokol doğrultusunda (Ek 3) T.C.Ziraat Bankası A.Ş. ve T.Halk 
Bankası A.Ş'ne devredilmiştir. Bu kapsama girmeyen ve dolayısıyla " Bankacılık kapsamına 
girmeyen mal varlıkları ve ticari gayri menkullerinden doğan yükümlülüklerinin Toplu 
Konut İdaresi'ne devredilmesi gerektiği halde, T. Emlak Bankası A.Ş'nin Bankacılık 
faaliyetiyle ilgisi olmayan bazı gayrimenkullerinin devralan bankalar bünyesinde 
bırakıldığı, bu raporda T.C. Ziraat Bankası A.Ş. İnşaat- Emlak Daire Bşk, 'lığının Ayvalık 
Şubesi Müdürlüğü'ne hitaben yazılan, 28.08.2001 tarih 75 özel sayılı yazısında, anılan 
protokol hilafına T. Emlak Bankası Ayvalık Şubesine ait olan ve bankacılık faaliyetleriyle 
ilgili olmayıp daha önce verilen kredilerden dolayı intikal eden gayrimenkullerin T.C. 
Ziraat Bankası A.Ş. adına tahsisinin istenmesi örnek olarak verilmiş olup, derinlemesine 
yapılacak bir araştırma sonucunda bu örnekleri çoğaltmanın mümkün olacağı 
düşünülmektedir(EK: 5). 

Öte yandan, rayiç değeri yüksek olan ancak aktif bankacılıkla ilgisi olmayan ve 
amaçlan dışında kullanılmasının da mümkün olan gayrimenkullerinde TKİ ile yapılan 
protokole aykırı bir şekilde devredilmemesi de dikkat çekici bulunmuştur. 

Bilanço değeriyle devredilen gayrimenkullerin, rayiç değerlerinin çok yüksek 
olmasına karşılık, düşük olan bilanço değerlerin esas alınarak devredilmesi, bu şekilde de 
T. Emlak Bankası A.Ş.'nin zararının yüksek gösterilerek tasfiye gerekçesinin 
oluşturulduğu, diğer yandan Hazineden daha fazla tahvil alınmaya çalışıldığı 
anlaşılmaktadır. 

Donuklaşma seyrinde olan bir kredinin bankacılık performansıyla canlılığını devam 
ettirmek yerine nasıl olsa canlılığını kaybettiği gerekçesiyle Tasfiye Halindeki Bankaya 
devrederek, kredi tutarını hazineden tahsil etmek ve bunu banka kayıtlarında kar kaydetmek 
böylece, hem banka kayıtlarını olumlu yönde etkileyen veriler elde etmenin yanında banka 
yöneticisinin performanssının, hatta ilgili şubenin jestiyonunu da artırmaktadır. Bu durum her 
halde seçilecek en kolay yol olsa gerektir. T. Emlak Bankasından devralınan kredilerin bir 
banka için en kolay ve zahmetsiz kazanç olmasından başka bir şey değildir. Bu nedenle devir 
alınan kredilerin yaşamasının devralan bankaca pek önemi bulunmamakla birlikte, aksine 
dokulaşması ve böylece direkt kar kalemine dönüşmesi gibi bir paradoks ortaya çıkmaktadır, 

C-YUVA KREDİLERİ: 

T.Emlak Bankası tarafından üretilen konut stokundan, 6.504 adet memur maaşına 
endeksli, 376 adet ise Tüketici fiyatlarına endeksli konut kredileri satılmış, bu gayrimenkuller 
için kullandırılan krediler ise Emlak Bankın tasfiye sürecine girmesi nedeniyle şube 
devirleriyle birlikte, T.C.Ziraat Bankası A.Ş. ve T.Halk A.Ş. 'ne devredilmiş, ancak, her iki 
bankanın da Yönetim Kurulları tarafından, Söz konusu kredi işlemlerinin, bankacılık 
literatüründe kabul görmüş olan kredi işlemlerinden ziyade, 06.01.1988 tarih 88/12485 sayılı 
BKK ile yürürlüğe giren T. Emlak Bankası A.Ş. 'nin ana statüsünden kaynaklanan özel 
hükümler gereği yerine getirilen fonksiyonlardan olduğu, T.C.Ziraat Bankası A.Ş. ve T.Halk 
A.Ş. 'de bu soruna çözüm üretilemeyeceği gerekçesiyle tekrar devir almdığı(EK:2,s.4), 
oysaki yaşayan kredinin tasfiye halindeki bir kuruma, Bankaya devredilmesi mevzuata aykırı 
olduğu, bu hususun 4603 sayılı yasa çerçevesinde değerlendirilemeyeceği, aynca, yasada 
böyle bir hükmünde bulunmadığı, bu tür bir uygulamaya yönelinmesindeki maksadın 
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anlaşılmadığı, Bu karşılık bazı özel bankalann bu alacağın özel bankalara temlik edilerek 
diğer bankalara,teminatlı ve garantili müşteri portföyü oluşturulduğu iddia olunmaktadır. 

Konuyla ilgili örnekler tablo halinde aşağıda verilmiştir, 

25.09.2002 itibariyle devir alınan yuva kredilerinin dökümü aşağıdadır. 

T.C.ZiraatBanAŞ 

THalkBanAŞ 

TOPLAM 

Anapara 

34.692.086.910.710.-

20.448.491.709.412.-

55.140.578.620.122.-

Faiz 

102.926.331.961.630.-

61.765.362.271.294.-

164.691.694.232.924.-

Toplam 

137.618.418.872.340.-

82..213.853.980.760.-

219.832.272.853.046.-

(78.007.234.692.- TL tutarındaki kredi bilahare iade edilmiştir) 

31.12.2002 itibariyle yuva kredilerinden yapılan tahsilat; 

YuvaKrd.Yap.Tah. 

Anapara 

36.113.345.965.016.-

Faiz 

38.004.428.403.911.-

Toplam 

74.117.774.368.927.-

31.12.2002 itibariyle yuva kredilerinden dolayı bilançoda kalan risk; 

Yuva Krd.Riski 

Anapara 

17.514.340.109.850.-

Reeskont 

47.066.022.855.420.-

Toplam 

64.580.362.965.270.-

SONUÇ: 

Konunun genişliği ,faaliyet alanının büyüklüğü nedeniyle ve komisyonun çalışma 
süresinin kısıtlı olması sebebiyle yeterince araştınlamadığından, 

a- Canlılığını kaybettiği gerekçesiyle Tasfiye Halindeki T. Emlak Bankası A.Ş. 
devredilen kredilerin canlılığını kaybedip etmediğinin, hatta bir kısım kredilerin 
ise bu kurumca canlılığım kaybetmediği gerekçesiyle ilgili bankalara geri iade 
edilmesini, bu işlemlerde usule aykırılık var ise bunun sorumluluğunun T. Emlak 
Bankası A.Ş.'ya ait olup olmadığının tespitinin gerektiği, bu aşamada hazine 
zararının olup olmadığının da tespit edilmesi, 

b- Aktif bankacılıkla ilgisi olmayan ve protokole aykırı bir şekilde devredilmeyen 
gayrimenkullerin adetleri ve ne amaçla kullanıldıklarının yeniden tespiti, 

c- Canlılığını kaybetmeyen Yuva kredilerinin tasfiye fonuna alınmasının mevzuata 
uygun olup olmadığının tespiti, 

Amacıyla, MECLİS ARAŞTIRMASI açılmasının uygun olacağı 
düşünülmektedir. 
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Dizi Pusulası 

2.4.10 TASFİYE HALİNDEKİ EMLAK BANKASI A.Ş.'NİN USULSÜZ KREDİ 
VE GAYRİMENKUL İŞLEMLERİ 

ÖZEL RAPOR EKLERİ: 

Sıra No 

1 

2 

3 

4 

5 

Adet 

1 

1 

1 

1 

1 

Açıklama 

BDDK'nın raporu, "Tespitler " bölümü 

Tasfiye Halindeki T. Emlak Bankası A.Ş. 'nin 31.12.2001-31.12.2002 
Dönemi Faaliyet Raporu 

Tasfiye Halindeki T. Emlak Bankası A.Ş. 'nin 30.06.2003 tarih YK-154 
sayılı yazısı ve 4 adet ekli bulunan dosya, 

BDDK Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulu Başkanlığın'ca 06.09.2002 
tarih, R-4. R-9 sayılı olarak tanzim edilen "T.C.Ziraat Bankası A.Ş. Mali 
Bünye Raporu"nun 63 sayfasının fotokopisi 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.Genel Müdürlüğü'nün, Ayvalık Şubesi 
Müdürlüğü'ne muhatap 28.08.2001 tarihli yazısı ve ekleri 
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T.C. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

Yolsuzluklarm Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarmın 
Araştırılarak Almması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 

Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu (10/9) 

PARA, BANKACILIK, HAZİNE, DIŞ TİCARET VE 
GÜMRÜK KONULARI 

ÖZEL RAPOR: 

2.4.11 Türk Eximbank ile İlgili Rapor 
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Tespitler 

Komisyonumuza intikal eden hususlardan biri de Türk Eximbank'ın bir çok firmaya 
teminatsız kredi kullandırdığı ve bu kredilerden geri dönmeyenler için karşılıklar ayırarak 
kayıtlardan sildiği, 1991 yılında Irak alacakları nedeniyle Türk firmalarına kullandırdığı 
yaklaşık 400 milyon $ kredinin geri dönmediği halde canlı kredi olarak gösterildiği ve bu 
kredilere faiz yürütülerek bankanın karlı gösterilmeye çalışıldığı hususlarından ibarettir. 

Komisyonumuzca gerek bankanın % 100 hissedarı olan Hazine Müsteşarlığına 
gerekse 4389 sayılı yasa gereği bankayı denetlemekle sorumlu BDDK'ya bu işlemlerle ilgili 
herhangi bir inceleme veya soruşturma raporu olup olmadığı sorulmuş ve bu kuruluşlardan 
Eximbankla ilgili olarak herhangi bir mevzuata aykırılıkla ilgili bir soruşturma raporu 
bulunmadığı cevabı alınmıştır. 

Bu durum üzerine Eximbanktan tasfiye olunacak alacaklarla ilgili bilgiler talep edilmiş 
ve adı geçen bankanın gönderdiği bilgi notlarında 31.12.2002 tarihi itibariyle tasfiye olunacak 
alacak rakamının 32.3 trilyon lira olduğu ve geçmiş dönemlere ait bir çok kredinin karşılık 
ayrılarak kayıtlardan silindiği, Irak alacağı olarak da halen kayıtlarında 466 trilyon liralık risk 
bulunduğu, buna ilaveten Merkez Bankası ve Sovyetler Birliği eximbank aracılığı ile 1990 ve 
1991 yılında Toprak Mahsulü Ofisinin gerçekleştirdiği ihracatın finansmanı için kullandırılan 
500 milyon $'lık krediden bakiye kalan 143.744.332 S'lık reeskont kredisi ile ilgili olarak 
Merkez Bankasıyla 8 yıllık bir geri ödeme planı yapıldığı öğrenilmiştir. 

Eximbankın gerek sevk öncesi gerekse performans kredisi olarak kullandırdığı ihracat 
kredilerinde mutlak surette banka teminat mektubu talep etmesi gerekirken bazı firmalardan 
gerekli teminatı almadan kredi kullandırdığı ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, 1991 yılından beri 
tahsil edilemeyen ve halen canlı kredi olarak aktiflerinde gösterilen Irak alacakları için de 
gerekli yasal girişimlerin yapılmadığı ortaya çıkmaktadır. 

Bu nedenle Eximbankın başta Irak alacakları ve yasal takibe intikal eden kredilerin 
ilgili Bakan tarafından mutlak surette soruşturulması ve bu konuda ihmali veya kastı bulunan 
banka yöneticileri hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasının uygun olacağı 
görüşündeyiz. 

EK: 

1 Klasör, Türk Eximbank'ın 18.4.2003 tarih ve 3924 sayılı yazısı ve ekleri 
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T.C. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının 
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 

Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu (10/9) 

PARA, BANKACILIK, HAZİNE, DIŞ TİCARET VE 
GÜMRÜK KONULARI 

ÖZEL RAPOR: 

2.4.12 Bankacılık Sırrı ve Ticari Sır Nedeniyle Araştırılanıayan 
Konular 

524 



I - YAPILAN İŞLEMLER 

Komisyonumuzca aşağıda belirtilen konularla ilgili olarak, bankacılık sırrı ve ticari sır 
gerekçesiyle istenilen bilgi ve belgelerin gönderilmemesi nedeniyle gerekli incelemeler 
yapılamamıştır. 

GÖNDERİLEN YAZININ 

SAYISI 

270 

247 

91 

163 

126 

75 

138 

146 

147 

148 

149 

TARİHİ 

24.04.2003 

18.04.2003 

27.03.2003 

08.04.2003 

03.04.2003 

25.03.2003 

04.04.2003 

07.04.2003 

07.04.2003 

07.04.2003 

07.04.2003 

KONU 

T.C. Ziraat Bankası ve T. Halk Bankası'nın Ekim-Kasım 2002 
tarihleri arasında Deustche Bank ile gerçekleştirdiği yaklaşık 1 
milyar Euroluk banka aleyhine menkul kıymet ve döviz alımı 
işlemi 

T.C. Ziraat Bankası ve T. Halk Bankası'ndan aynı gruba ait 86, 
1044, 2112, 2113 sabit nolu firmalara kullandırılan krediler 

T. Halk Bankası Fon Yönetimi Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen 
usulsüz işlemler. 

T. Emlak Bankası A.Ş.'nin T.C. Ziraat Bankası ve T. Halk 
Bankası'na ve daha sonra Emlak Tasfiye Fonu'na usulsüz 
olarak devredilen krediler 

Demir-Halkbank'ın satışı ile ilgili işlemler 

T.C. Ziraat Bankası'nın son beş yıl içinde yurtdışı şube ve 
ortak bankaları aracılığıyla kullandırdığı düşük faizli krediler 
ve yaptığı depolar 

T.C. Ziraat Bankası ve T. Halk Bankası'nın inşaat, bakım ve 
onarım işlemleri ile eğitim giderleri 

T. Halk Bankası Oran Şubesi ve T.C. Ziraat Bankası Merkez 
Ankara Şubelerinden 19-21 Şubat döneminde düşük kurla 
satılan dövizler 

T.C. Ziraat Bankası Bosna ve Kazakistandaki bankalanndan 
• iv ı •• i . . .ı-ı i . • i . . i 
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150 

155 

178 

303 

341 

510 

151 

1 

07.04.2003 

07.04.2003 

10.04.2003 

30.04.2003 

07.05.2003 

19.06.2003 

07.04.2003 

geri dönmeyen usulsüz krediler ve yapılan işlemler 

T.C. Ziraat Bankası'ndan 2002-2003 yıllan arasında yapılan 
7,2 trilyon liralık usulsüz araç kiralaması 

Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.'ye T.C. Ziraat Bankası'nca 
düşük faizle kullandırılan krediler ve genel gider harcamaları 

T. Halk Bankası'ndan 19, 20, 21, 22 Şubat 2001 tarihlerinde 
yapılan 100.000 USD'nin üzerindeki döviz satışları 

Yatınm projelerinin finansmanı amacıyla, yurtdışındaki 
finansman kuruluşlarından ya da yabancı hükümetlerden 
sağlanan dış kredilerin, bir takım kurum ve kuruluşlara ikrazen 
veya devir veyahut Hazine garantisi ile kullandırılması 

T. Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası'nın usulsüz inşaat 
işlemlerinin incelenmesi 

Özelleştirme kapsamındaki kuruluşları satın alan kişi ve 
firmaların Kamu Bankalarından kullandığı krediler 

T.C. Ziraat Bankası Caddebostan/İSTANBUL Şubesi'nde 
yapılan usulsüz işlemler ve icra kurulu ile Teftiş Kurulunun 
sorumluluğu 

Yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak istenilen bilgi ve belgeler, 4389 sayılı 
Bankalar Kanunu'nun 22. maddesinin 8 inci fıkrasındaki;bankalann mensuplan ve diğer 
görevlilerinin sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri, bankalara ve müşterilerine ait sırlan 
bu konuda açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamayacaklan hükmü gerekçe 
gösterilerek Komisyonumuza gönderilmemiştir. Bu nedenle gerekli araştırma ve inceleme 
yapılamamıştır. 

Öte yandan; aşağıda belirtilen konularla ilgili olarak gönderilen bilgi ve belgelerde 
yeterli açıklayıcı bilgiye yer verilmemesi veya ilgili Devlet Bakanlığı'nca gerekli inceleme ve 
soruşturmalar yapılmadan kurumlardan alman cevabi yazılann Komisyonumuza iletilmesi 
nedeniyle daha detaylı araştırma yapılması gerekmektedir. 
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GÖNDERİLEN YAZININ 

SAYISI 

268 

204 
430 

TARİHİ 

24.04:2003 

11.04.2003 
30.05.2003 

KONU 

T.C. Ziraat Bankası'nca kredi kartı yazılım 
programı için yapılan usulsüz ihale ve ödemeler 

T.C. Ziraat Bankası ve T. Halk Bankası üst düzey 
yöneticilerinin usulsüz taleple hususi pasaport talep 
etmesi ve kullanması 

T.C. Ziraat ve Halk Bankası iştiraki FİNTEK'in 
personel ve diğer hizmet alımları 

II - ÖNERİ 

Bankacılık sırrı ve ticari sır gerekçesiyle komisyonumuza gerekli bilgi ve belgelerin 
intikal ettirilmemesi ve gerekli inceleme ve soruşturma yapılmadan kurumlardan alman 
cevabi yazının Komisyonumuza gönderilmesi nedeniyle sonuç alınamayan yukandaki 
konularla ilgili olarak gerekli inceleme ve soruşturmalann yapılmasının ve sonucunun Meclis 
Başkanlığı'na bildirilmesinin ilgili Devlet Bakanlığından talep edilmesi gerekmektedir. 
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T.C. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının 
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 

Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu (10/9) 

PARA, BANKACILIK, HAZİNE, DIŞ TİCARET VE 
GÜMRÜK KONULARI 

2.5 DIŞ TİCARET VE GÜMRÜK İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ ÖZEL 
RAPORLAR 

ÖZEL RAPOR: 

2.5.1 Kara Taşıtlarına Antrepolardan Kanuna Aykırı Olarak 
Gümrüksüz Akaryakıt Verilmesi 
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Tespitler 

Meclis Araştırma Komisyonunun 28.04.2003 günlü ve 10/9-294 sayılı yazısı 
karşılığında Gümrük Müsteşarlığından alınan 26.05.2003 günlü 12980 sayılı cevabı yazı eki 
dosyaların incelenmesinde (Ek-1, 2); 

Uygulamaya ihracatı teşvik ve navlun desteği sağlamak gerekçesiyle ilk olarak 1976 
yılında o tarihlerde yürürlükte bulunan 1615 sayılı Gümrük Kanununa ilişkin mülga Gümrük 
Yönetmeliği'nin 1397. maddesinde belirtilen, "Kara taşıtlarına verilecek yakıt ve yağlayıcı 
maddelerle kumanyalara, antrepo ve sundurmalardan çıkarıldıklarına veya milli ve millileşmiş 
eşyadan bulunduklarına göre, yukarıda gösterilen hükümler uygulanır." Hükmü ile bu 
maddenin atıfta bulunduğu aynı yönetmeliğin 1380. maddesine istinaden, "bedeli dövizle 
ödenmek ve gümrüğün denetimi altında verilmek ve derhal yurtdışı edilmek" şartlan ile; 

- Isıkurt Kolektif Şirketi adlı firmaya 6.2.1976 tarihli 57706/67-1180 sayılı Müsteşar 
Yardımcısı Recai ERK imzalı onayla bu yönde bir izin verilmesi ile başlandığı ancak 
dosyasının bulunamadığı, daha sonra Bilnam İşletmecilik Ltd. Şti.nin Isıkurt Denizcilik ve 
Transport Kolektif Şirketi ile yaptığı mutabakata binaen Bilnam İşletmecilik Ltd. Şti.ne 
Kapıkule'den çıkış yapacak araçlara vergisiz akaryakıt satışının Bakanlık Makamının 
12.11.1990 tarihli 1990/820 sayılı Onayına istinaden 17.12.1990 günlü 59694 sayılı yazıyla izin 
verildiği; 

- Erenköy Tasfiye İşletmelerine ait gümrüklü sahada Haydarpaşa-Trieste arasında 
faaliyet gösteren RO-RO ile çıkış yapan TIR'lara gümrüksüz akaryakıt satışı yapılmak üzere 
Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND)'ne Devlet Bakanlığı Makamının 27.7.1998 tarihli 
1998/136 sayılı Onayına istinaden 27.7.1998 günlü 24076 sayılı yazıyla izin verildiği; 

- Tekirdağ limanında Tekirdağ-Trieste arasında faaliyet gösteren RO-RO ile çıkış 
yapan TIR'lara gümrüksüz akaryakıt satışı yapılmak üzere AKPORT Tekirdağ Liman 
İşletmesi A.Ş. ne Müsteşarlık Makamının 16.03.1999 günlü 1999/181 sayılı Onayına istinaden 
18.3.1999 günlü 7616 sayılı yazıyla izin verildiği; 

Daha sonraki tarihlerde yürürlükte bulunan 24.7.2000 tarih ve 24119 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanıp 31.5.2002 tarihine kadar yürürlükte bulunan 4458 sayılı yeni Gümrük 
Kanununa bağlı mülga Gümrük Yönetmeliğinin "Yeniden İhracat" başlıklı 675. maddesi 
hükmü çerçevesinde; 

- Çeşme limanından yurtdışına RO-RO ile çıkış yapan TIR'lara gümrüksüz akaryakıt 
satışı yapılmak üzere Ulusoy Deniz Taşımacılığı A.Ş.'ne C tipi özel antrepo açılması izninin 
Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 25.05.2001 günlü 14130 sayılı yazısıyla verildiği; 

- İstanbul'da Ambarlı-Trieste arasında faaliyet gösteren RO-RO ile çıkış yapan TIR'lara 
gümrüksüz akaryakıt satışı yapılmak üzere Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND)'ne C 
tipi özel antrepo açılması izninin Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 06.07.2001 günlü 183Ö9 
sayılı yazısıyla verildiği; 

Bilahare yukarıda belirtilen Yönetmeliğin 31.5.2002 tarih ve 24771 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılan 675. maddesinin yerini 
yeni Gümrük Yönetmeliğinde aynı ifadelerle 537. maddesinin aldığı ve bu madde hükmü 
çerçevesinde; 
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- İstanbul Ambarlı limanından çıkış yapacak araçlara vergisiz akaryakıt satışı yapılmak 
üzere RO-DER RO-RO Gemi İşletmeleri ve Kombine Taşımacılar Derneği'ne C tipi özel 
antrepo açılması izninin Devlet Bakanlığı Makamının 21.8.2002 tarihli 2002/34 sayılı Onayına 
istinaden 22.8.2002 günlü 19108 sayılı yazıyla verildiği; 

- İpsala'dan çıkış yapacak araçlara vergisiz akaryakıt satışı yapılmak üzere Bilnam 
İşletmecilik Ltd. ŞtL'ne C tipi özel antrepo açılması izninin 04.12.2002 tarihli 0012 sayılı 
yazıyla verildiği; 

Anlaşılmıştır. 

Mülga Gümrük Yönetmeliği'nin 1397. ve daha sonra aynı yönetmeliğin 675 ve 537. 
maddelerine göre yurt dışına çıkış yapan TIR araçlanna izin verilen firmalar bazında yapılan 
gümrüksüz motorin satışları aşağıda gösterilmiştir. 

FİRMA İSMİ 

Bilnam İşletmecilik Ltd. Şti. 

Uluslar arası Nakliyeciler Derneği (UND) 

AKPORT Tekirdağ Liman İşletmesi A.Ş. 

Ulusoy Deniz Taşımacılığı A.Ş. 

Uluslar arası Nakliyeciler Derneği (UND) 

RO-DER RO-RO Gemi İşletmeleri ve 
Kombine Taşımacılar Derneği 

Bilnam İşletmecilik Ltd. Şti. 

TOPLAM 

Gümrüksüz akaryakı 
satış İzni verildiği tarih 

17.12.1990 

27.7.1998 

18.3.1999 

25.05.2001 

06.07.2001 

22.8.2002 

04.12.2002 

Satışı yapılan toplan 
Motorin miktarı (LT) 

448.339.270.-

65.478.113.-

14.030.285.-

8.418.443.-

7.378.809.-

4.394.948.-

6.256.583.-

554.296.451.-

Mülga 1615 sayılı Gümrük Kanunun "Muafiyetler" başlıklı 8. maddesinin 7. fıkrasının 
(a) ve (b) bentlerinde; milli deniz ve hava gemilerinin yabancı limanlarda ve meydanlarda 
yalnız kendi ihtiyaçları için aldıkları donatım eşyası ve işletme malzemesi ile yabancı deniz 
ve hava gemilerinin kendilerine mahsus olarak içlerinde getirdikleri veya Türk limanlarında 
gümrüklenmemiş mallardan; aldıkları yakıtlar ve yağlayıcı maddelerle, gemi adamları ve 
yolcularına mahsus yiyecek ve içecekler, donatım ve işletme malzemelerinin gümrük 
vergisinden muaf olduğu hükme bağlanmış; (c) bendinde de bu hükümlerin yabancı ülkelere 
sefer yapan Türk gemileri ve uçakları hakkında da uygulanacağı belirtilmiştir. 

Yurt dışına sefer yapan kara taşıtlarına gümrüksüz akaryakıt verilmesine ilişkin anılan 
mülga kanunda bir hükme yer verilmemiştir. Ancak, mülga Gümrük Kanuna bağlı mülga 
Gümrük Yönetmeliği'nin 1397. maddesinde; Mülga 1615 sayılı Gümrük Kanunun 8/7. 
maddesine ilişkin yönetmelik hükümlerine atıf yapılarak, aynı hükümlerin kara taşıtlarına 
verilecek yakıt ve yağlayıcı maddelerle kumanyalara da uygulanacağı, şeklinde düzenleme 
yapılmıştır. 
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05.02.2000 tarihinde yürürlüğe giren 4458 sayılı Gümrük Kanunun 176. maddesinde; 
Gemilerin, botların, diğer deniz taşıtlarının ve hava gemilerinin dış seferlerde kullanacakları 
yakıt ve yağlan ile karaya çıkarılmamak şartıyla yurtdışından getirdikleri kumanyalann ithalat 
vergilerinden muaf olduğu. Antrepolarda bulunan ve henüz serbest dolaşıma girmemiş olan 
yakıt ve yağlar ile kumanyalann transit hükümlerine göre bu taşıtlara verilebileceği. Serbest 
dolaşımda bulunan yakıt ve yağlar ile kumanyalann dış sefere çıkan gemi, bot ve diğer deniz 
taşıtlan ile hava gemilerine verilmesinin ihracat hükmünde olduğu, hüküm altına alınmış; yurt 
dışına sefer yapan kara taşıtlanna ilişkin her hangi bir düzenleme yapılmamıştır. Buna 
dayanılarak, 4458 sayılı Gümrük Kanuna bağlı 20.01.2000 tarihli 23939 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan Gümrük Yönetmeliği'nde de yurt dışına sefer yapan kara taşıtlanna gümrüksüz 
akaryakıt verilmesine ilişkin bir düzenlemeye de yer verilmemiştir. 

Ancak 24.07.2000 tarihli 24119 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Gümrük 
Yönetmeliği'nin 675. maddesine üç fıkra eklenmesine dair yönetmelik"in 1. maddesinde; 
"Antrepolarda bulunan, henüz serbest dolaşıma girmemiş yakıt ve yağlar, yeniden ihracat 
hükmünde dış sefere çıkacak kara taşıtlanna verilebilir. Ancak söz konusu araçlann bu suretle 
aldıklan yakıt ve yağlan, Türkiye'de dış sefere başladıklan andan itibaren kullanmalan şarttır. 

Yeniden ihracat kapsamında kara taşıtlanna verilecek yakıt ve yağlar için gümrük 
beyannamesi aranmaz. 

Yeniden ihracat kapsamında kara taşıtlanna yakıt ve yağ vermek üzere izin verilmiş 
antrepo işleticilerinin ve bu işlemlerin tabi olacağı usul ve esaslar Müsteşarlıkça belirlenir." 
Şeklinde düzenleme yapılmış; 2. madde de ise bu yönetmeliğin geriye dönük olarak 
05.02.2000 tarihinde geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. 

Daha sonra yeniden düzenlenen ve 31.05.2002 tarihli 24771 1.mükerrer sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliği'nde, yukanda içeriği belirtilen 675. madde bu kez 
537. maddede düzenlenmiştir. 

Dış sefere çıkacak kara taşıtlanna yeniden ihracat hükmünde serbest dolaşıma girmemiş 
yakıt ve yağ verilmesine ilişkin sözü edilen yönetmelik maddesinde yapılan düzenlemenin 4458 
sayılı Gümrük Kanunun 163. maddesine dayandınldığı görülmektedir. Kanunun anılan 
maddesinde, "Serbest dolaşımda olmayan eşyanın Türkiye gümrük bölgesinden yeniden ihracı 
mümkündür. 

Ticaret politikası önlemleri dahil olmak üzere, eşyanın ihracı için öngörülen işlemler, 
gerektiğinde yeniden ihraç edilecek eşyaya da uygulanır. 

Serbest dolaşımda olmayan eşyanın, Türkiye gümrük bölgesinde ihracata ilişkin ticaret 
politikası önlemlerinin uygulanmayacağını öngören şartlı muafiyet içeren bir gümrük rejimine 
tabi tutulabileceği haller, yönetmelikle belirlenir." Hükmü yer almaktadır. 

" Yukanda belirtildiği üzere, mülga 1615 sayılı Gümrük Kanunun 8. maddesinde, yabancı 
ülkelere sefer yapan kara taşıtlanna gümrüksüz yakıt ve yağ verilmesine ilişkin bir düzenleme 
bulunmadığı halde, bu kanuna bağlı mülga Gümrük Yönetmeliği'nin 1397. maddesindeki 
düzenleme ile bu taşıtlara dış sefere yönelik olarak vergiden muaf yakıt ve yağ verilmesi 
yönünde uygulama yapılmıştır. 

Yabancı ülkelere sefer yapan gemilere ve hava gemilerine, antrepolardan 
gümrüklenmemiş akaryakıt verilmesi ile kara taşıtlanna yurt dışı seferlerinde kullanılmak 
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üzere yine antrepolardan gümrüklenrnemiş akaryakıt verilmesi nitelik olarak aynı olduğu 
halde, aynı içerikte konuyu düzenleyen mülga 1615 sayılı Gümrük Kanunu ile 4458 sayılı 
Gümrük Kanunun 163. maddesinde kara taşıtlanna ilişkin herhangi bir hüküm yer 
almamasına karşın Gümrük Yönetmeliği'nin 675. ve daha sonra değişik 537. maddesine göre, 
kara taşıtlanna yeniden ihraç hükmünde sayılarak akaryakıt verilmesinde, yasal yönden 
isabet bulunmamaktadır. 

Gümrük Müsteşarlığı'nın 26.05.2003 gün ve 12980 sayılı yazısı eki dosya kapsamında 
yer alan dönemin Gümrükler Genel Müdürü Fethi Şahin HOROZ'un teklifi üzerine verilen 
06.03.2000 günlü 2000/114 sayılı onayda, 05.02.2000 tarihinde yürürlüğe giren 4458 sayılı 
Gümrük Kanunun istisna ve muafiyetlere ilişkin 176. maddesi ile Gümrük Yönetmeliği'nin 
gümrük vergilerinden muaf akaryakıt ve kumanya satışına ilişkin 739 ve müteakip 
maddelerinde, yurt dışına sefer yapacak deniz ve hava taşıtlanna gümrük vergilerinden muaf 
akaryakıt ve kumanya satılabileceği hüküm altına alındığı halde, kara nakil araçlan için her 
hangi bir düzenleme yapılmadığı ifade edilerek, daha önce mülga Gümrük Yönetmeliği'nin 
1397. maddesine göre kara taşıtlanna yönelik gümrüksüz akaryakıt verilmesi amacıyla 
faaliyetlerine izin verilen özel antrepolann bu yeni mevzuata göre kapatılması halinde ortaya 
çıkabilecek itilafiann önlenmesi açısından, Hukuk Müşavirliği'nin hukuki mütalaasının 
alınmasının uygun bulunduğu; daha sonra alınan 28.04.2000 günlü 2000/229 sayılı onayda, 
Hukuk Müşavirliği'nin 07.04.2000 günlü 1471 sayılı cevabı yazısında, 4458 sayılı Gümrük 
Kanunun 176. maddesi ve gerekçesi ile Gümrük Yönetmeliği'nin 739-746 ve 747. 
maddelerinden de bahisle, kara taşıtlanna gümrüksüz akaryakıt verilmesine ilişkin her hangi bir 
madde bulunmadığı, 02.03. 2000 tarih ve 231981 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük 
Yönetmeliği'nin "iznin geri alınması başlıklı 12. maddesine göre antrepo sahiplerine verilen 
iznin ancak madde de belirtilen şartlann varlığı halinde geri alınabileceği ile aynı yönetmeliğin 
13.maddesi "ekonomik gereklilikler ve dış ticaret politikalan dikkate alınarak bu yönetmelikte 
öngörülmeyen sorunlann ortaya çıkması halinde, bunları inceleyerek sonuçlandırmaya 
Müsteşarlığın yetkili olduğu", 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilişkin yönetmeliğinde, kara 
taşıtlanna gümrüksüz akaryakıt verilmesine ilişkin hüküm bulunmadığına göre, bu hükme 
sehven yer verilmediği düşünülüyor ise kanun ve yönetmelikte kara taşıtlanna da gümrüksüz 
akaryakıt verilmesine ilişkin bir maddenin eklenmesi; 

Kanun ve yönetmeliğin değiştirilmemesi halinde, kara taşıtlanna gümrüksüz akaryakıt 
satışı yapılamayacağına göre, kara taşıtlanna gümrüksüz akaryakıt satışı yapmak üzere verilen 
antrepo açma izinlerinin geri alınması yönünde mütalaasına yer verilerek 4458 sayılı Gümrük 
Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne kara taşıtlanna da gümrüksüz akaryakıt verilmesine ilişkin 
bir maddenin eklenmesinin ve meclisten geçmesinin uzun zaman alacağı, verilmiş olan 
antrepo izinlerinin geri alınmasının ise memleket ekonomisi ile firmalar açısından olumsuz 
etkiler yaratılacağının düşünüldüğü; mülga 1615 sayılı Gümrük Kanununa göre yurt dışına 
çıkış yapan kara taşıtlanna gümrüksüz akaryakıt veren antrepolara ilişkin verilmiş olan açılış 
izinlerinin firmalar açısından müktesep hak teşkil edip etmeyeceği konusunda yeniden Hukuk 
Müşavirliği'nden görüş alınmasının uygun bulunduğu; 

Söz konusu onay üzerine, Hukuk Müşavirliği'nin 11.05.2000 günlü 1815 sayılı 
yazısında, onaya konu edilen kanun ve yönetmeliğin ilgili maddeleri ile müktesep hak kavramı 
konusunda yapılan açıklamalardan sonra, önceki düzenlemeye paralel olarak Gümrük 
Yönetmeliğinde yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar kara taşıtlanna gümrüksüz akaryakıt 
satışı yapmak üzere verilen antrepo açma izinlerinin geri alınmamasına karar verilmesinin 
Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün yetkisi içinde olduğuna ilişkin görüş belirtildiği; 

Anlaşılmıştır. 
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Daha sonra Gümrük Müsteşarlığı'nca 10.07.2000 tarihinde Gümrük Yönetmeliği'nin 
675. maddesine üç fikra eklenmesine ilişkin yönetmelik taslağı hazırlanarak, geriye dönük 
olarak 05.02.2000 tarihinden geçerli olmak üzere 24.07.2000 gün ve 24119 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği gözlemlenmiştir. 

Anayasanın 73. maddesinde; vergi ve benzeri yükümlülüklerin kanunla konulup, 
değiştirilip veya kaldırılabileceği; vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerin 
muaflık, istisnalar ve indirim oranlarma ilişkin hükümlerin de kanunun belirttiği 
yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisinin Bakanlar Kurulu'na 
verilebileceği; yine Anayasa'nın 124. maddesinde, Başbakanlık, Bakanlıklar ve kamu 
tüzelkişilerinin, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin 
uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler 
çıkarabilecekleri hüküm altına alınmıştır. 

Mülga 1615 sayılı Gümrük Kanunu ve mer'i 4458 sayılı Gümrük Kanunun yukarıda 
içerikleri belirtilen maddelerinden de görüleceği üzere; gümrüksüz akaryakıt verilmesi 
hakkının sadece yabancı deniz ve hava gemileri ile yabancı ülkelere sefer yapan Türk 
gemileri ve uçaklarına verildiği, kara taşıtlarına gümrüksüz akaryakıt verilmesi yönünde 
hüküm bulunmadığı halde, mülga 1615 sayılı Gümrük Kanununa aykırı olarak mülga 
Gümrük Yönetmeliği'nin 1397. maddesi ile, daha sonra yürürlüğe giren mer-i 4458 sayılı 
Gümrük Kanununa aykırı olarak Gümrük Yönetmeliğinin 675 ve değişik 537. 
maddelerinde yeniden ihraç sayılarak, kara taşıtlarına yurt dışı seferleri için gümrüksüz 
akaryakıt verilmesinin, yasal dayanağmm bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Yukarıda belirtilen izahatlar değerlendirildiğinde; 

- Bilnam İşletmecilik Ltd. Şti.ne Kapıkule'den çıkış yapacak araçlara vergisiz 
akaryakıt satış izninin Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın 12.11.1990 tarihli 1990/820 sayılı 
Onayına istinaden 17.12.1990 günlü 59694 sayılı yazıyla verildiği, bu onay ve yazıların 
dosyasında bulunmadığının bildirildiği, ayrıca 12.10.1990 tarihinde verilen bu izinle ilgili 
işlemlerin yapılan değerlendirmeye göre, zamanaşımına uğramış bulunduğu; 4458 sayılı yeni 
Gümrük Kanunu ve bu kanuna ilişkin Gümrük Yönetmeliğinde kara taşıtlarına gümrüksüz 
akaryakıt verilmesi hususunun bulunmaması nedeniyle, Hukuk Müşavirliği'nin görüşü 
doğrultusunda Gümrük Yönetmeliği'nin 675. maddesi değiştirilerek kara taşıtlarına da 
gümrüksüz akaryakıt verilmesi hakkının tanındığı gün olan 05.02.2000 tarihinden itibaren 
bu güne kadar verilen izin çerçevesinde yaklaşık olarak 180.000.000.- Litre motorin satışmm 
yapıldığı, cari fiyatlarla alınması gereken yaklaşık 180.000.000.000.000.-TL verginin 
alınmayarak, Hazinenin kayba uğratıldığı; 

- Erenköy Tasfiye İşletmelerine ait gümrüklü sahada Haydarpaşa-Trieste arasında 
faaliyet gösteren RO-RO ile çıkış yapan TIR'lara gümrüksüz akaryakıt satışı yapılmak üzere 
Uluslar arası Nakliyeciler Derneği (UND)'ne Gümrük Müsteşarlığı'ndan sorumlu eski 
Devlet Bakanı Rıfat SERDAROĞLU imzalı 27.7.1998 tarihli 1998/136 .sayılı Onaya 
istinaden izin verildiği, izin verilmesinden itibaren 65.478.113.- Litre motorin satışının 
yapıldığı, cari fiyatlarla alınması gereken yaklaşık 65.478.113.000.000.-TL verginin 
alınmayarak, Hazinenin kayba uğratıldığı; 

- Tekirdağ limanında Tekirdağ-Trieste arasında faaliyet gösteren RO-RO ile çıkış 
yapan TIR'lara gümrüksüz akaryakıt satışı yapılmak üzere AKPORT Tekirdağ Liman 
İşletmesi A.Ş. ne Gümrük Müsteşarlığı'nın 16.03.1999 günlü 1999/181 sayılı Onayına 
istinaden izin verildiği, izin verildiğinden itibaren 14.030.285.- Litre motorin satışının 
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yapıldığı, cari fiyatlarla alınması gereken yaklaşık 14.030.285.000.000.-TL verginin 
alınmayarak, Hazinenin kayba uğratıldığı; 

- Çeşme limanından yurtdışına RO-RO ile çıkış yapan TIR'lara gümrüksüz akaryakıt 
satışı yapılmak üzere Ulusoy Deniz Taşımacılığı A.Ş.'ne C tipi özel antrepo açılması izninin 
Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 25.05.2001 tarihli 14130 sayılı yazısıyla verildiği, izin 
verildiğinden itibaren 8.418.443.- Litre motorin satışının yapıldığı, cari fiyatlarla alınması 
gereken yaklaşık 8.418.443.000.000.-TL verginin alınmayarak, Hazinenin kayba uğratıldığı; 

- İstanbul'da Ambarlı-Trieste arasında faaliyet gösteren RO-RO ile çıkış yapan TIR'lara 
gümrüksüz akaryakıt satışı yapılmak üzere Uluslar arası Nakliyeciler Derneği (UND)'ne C 
tipi özel antrepo açılması izninin Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 06.07.2001 tarihli 18309 
sayılı yazısıyla verildiği, izin verildiğinden itibaren 7.378.809.- Litre motorin satışının 
yapıldığı, cari fiyatlarla alınması gereken yaklaşık 7.378.809.000.000.-TL verginin 
alınmayarak,Hazinenin kayba uğratıldığı; 

- İstanbul Ambarlı limanından çıkış yapacak araçlara vergisiz akaryakıt satışı yapılmak 
üzere RO-DER RO-RO Gemi İşletmeleri ve Kombine Taşımacılar Derneği'ne C tipi özel 
antrepo açılması izninin Gümrük Müsteşarlığı'ndan sorumlu eski Devlet Bakanı Mehmet 
KEÇECİLER imzalı 21.8.2002 tarihli 2002/34 sayılı Onaya istinaden verildiği, izin 
verildiğinden itibaren 4.394.948.- Litre motorin satışının yapıldığı, cari fiyatlarla alınması 
gereken yaklaşık 4.394.948.000.000.-TL verginin alınmayarak, Hazinenin kayba uğratıldığı; 

- İpsala'dan çıkış yapacak araçlara vergisiz akaryakıt satışı yapılmak üzere Bilnam 
İşletmecilik Ltd. Şti.'ne C tipi özel antrepo açılması izninin Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 
04.12.2002 tarihli 0012 sayılı yazısıyla verildiği; izin verildiğinden itibaren 6.256.583.- Litre 
motorin satışının yapıldığı, cari fiyatlarla alınması gereken yaklaşık 6.256.583.000.000.-TL 
verginin alınmayarak, Hazinenin kayba uğratıldığı; 

Müşahede edilmiştir. 

Öneriler 

Sonuç olarak; 

1 - Anayasanın 73. maddesinde, muafiyetin kanunla yapılabileceği belirtilmişken, mülga 
1615 sayılı Gümrük Kanunu ve yürürlükteki 4458 sayılı Gümrük Kanununda, kara taşıtlanna 
gümrüksüz akaryakıt verilmesi konusunda bir düzenleme bulunmamasına karşın, Gümrük 
Müsteşarlığınca 05.02.2000 tarihinden geçerli olmak üzere 10.07.2000 tarihinde geriye dönük 
olarak hazırlanan ve 24.07.2000 günlü 24119 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük 
Yönetmeliği'nin 675. maddesine üç fıkra eklenmesine ilişkin yönetmelik değişikliğini 
hazırlayan eski Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER, Eski Gümrük Müsteşarı Ramazan 
ULUDAĞ, eski Müsteşar Yardımcısı İbrahim BERBEROĞLU, eski Gümrükler Genel 
Müdürü Fethi Şahin HOROZ, Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Cahit YERCİ ve 
Daire Başkanı Müzeyyen NAİFOĞLU ile yönetmelik değişikliğinin yapılmasını sağlayıcı 
görüş veren 1. Hukuk Müşaviri A. Nevin KAN'in kanuna aykırı ve yaklaşık 5 ay geriye 
dönük yönetmelik düzenlemesi yoluyla, yukanda ayrmtılan belirtilen onaylarla kara taşıtlanna 
gümrüksüz akaryakıt verilmesi muafiyeti sağlayarak, alınması gereken vergilerin alınmayarak, 
bu gün itibariyle yaklaşık 257.310.000.000.000.-TL Hazineyi zarara uğratılmasına sebep 
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olan eski Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER ile ilgili gümrük yetkilileri ve Kanunlara 
aykırı görüş veren Hukuk Müşaviri'nin görevlerini kötüye kullandıkları kanaati ile, 

Eski Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER hakkında, konunun tüm detayları ile 
ortaya konması için Yüce Meclis tarafindan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 100'üncü ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 107'nci maddeleri gereği bir "MECLİS 
SORUŞTURMASI" açılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 
10. maddesi gereğince, eski Gümrük Müsteşarı Ramazan ULUDAĞ, eski Müsteşar 
Yardımcısı İbrahim BERBEROGLU, eski Gümrükler Genel Müdürü Fethi Şahin 
HOROZ, Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Cahit YERCİ ve Daire Başkanı 
Müzeyyen NAİFOĞLU ile kanuna aykırı yönetmelik değişikliğinin yapılmasını sağlayıcı 
görüş veren 1. Hukuk Müşaviri A. Nevin KAN haklarında, Yargıtay C. Başsavcılığına suç 
duyurusunda bulunulması ile adı geçen şahıslar hakkında idari yönden gereğine tevessül 
olunması için ilgili Bakanlığa bildirimde bulunulması, 

İle mülga 1615 sayılı Gümrük Kanunu ve meri 4458 sayılı Gümrük Kanununa aykırı 
yönetmelik düzenlemelerine dayanılarak işlem tesis eden görevlilerin sorumluluklarının 
bulunup bulunmadığının da yapılacak soruşturma çerçevesinde değerlendirilmesi, 

Mülga 1615 sayılı Gümrük Kanununa aykırı olarak düzenlenen mülga Gümrük 
Yönetmeliği'nin 1397. maddesine dayanılarak Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND)'ne 
Gümrük Müsteşarlığı'ndan sorumlu eski Devlet Bakanı Rıfat SERDAROGLU imzalı 
27.7.1998 tarihli 1998/136 sayılı Onaya istinaden izin verilmesi nedeniyle, cari fiyatlarla 
alınması gereken yaklaşık 65.478.113.000.000.-TL verginin alınmayarak, Hazinenin kayba 
uğratılmasına sebep olan Eski Devlet Bakanları Rıfat SERDAROĞU ile ilgili anlatılan fiil 
23.4.1999 tarihinden önce işlendiğinden, "4616 sayılı Şartlı Salıvermeye, Dava ve Cezaların 
Ertelenmesine Dair Kanun ve Bu Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 4758 sayılı Kanun" 
gereğince, erteleme kapsamında kalma ihtimali bulunmakla birlikte, delillerin toplanıp suçun 
işlendiğinin anlaşılması halinde, doğan kamu alacaklarının tahsili açısından ve bu suçlann 
zamanaşımı süresi içinde yeniden başka bir suç işlenmesi durumunda, ertelenen soruşturma 
ve davaların yenilenmesi gerektiğinden, delillerin toplanabilmesi ve eylemler için "MECLİS 
SORUŞTURMASI" açılması gerektiği düşünülmekle birlikte, eylemin 27.07.2003 tarihi 
itibariyle dava zamanaşımına uğrayacağının da göz önünde bulundurulması, 

Gerektiği düşünülmektedir. 

2 - İlgili 4458 sayılı Gümrük Kanununa uygun olmayan ve kara taşıtlarına gümrüksüz 
akaryakıt verilmesi hususunu düzenleyen Gümrük Yönetmeliğinin 537. maddesinin kanuna 
uygun hale getirilmesi ile bu güne kadar izin verilmiş firmaların bu izinlerinin çok acele iptal 
edilmesi gerekir. 
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Dizi Pusulası 

2.5.1 KARA TAŞITLARINA ANTREPOLARDAN KANUNA AYKIRI 
OLARAK GÜMRÜKSÜZ AKARYAKIT VERİLMESİ 

ÖZEL RAPOR EKLERİ: 

EK NO: 

1 

2 

PARÇA 
ADEDİ: 

1 

634 

CİNSİ : 

Yazı 

Yazı, klasör 

ÖZETİ 

Araştırma Komisyonunun Gümrük Müsteşarlığına 
muhatap 28.04.2003 günlü 10/9-294 sayılı yazısı. 

Gümrük Müsteşarlığının 26.05.2003 günlü 12980 
sayılı yazısı ve eki 2 adet klasör. 

Toplam (2) ek numarası altında (635) parçadan oluşmaktadır. 
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T.C. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının 
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 

Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu (10/9) 

PARA, BANKACILIK, HAZİNE, DIŞ TİCARET VE 
GÜMRÜK KONULARI 

ÖZEL RAPOR: 

2.5.2 Sınır Ticareti Kapsamında Yapılan Motorin İthalinden ATV 
ve AFİF Alınmaması 
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Tespitler 

Meclis Araştırma Komisyonunun 21.04.2003 günlü ve GEÇ. 10/9-249 sayılı yazısı 
karşılığında Edirne Valiliği'nden alman 24.04.2003 günlü 2003/10-84 sayılı cevabı yazı eki 
dosyaların incelenmesinde (Ek-1,2); 

31.01.1997 gün ve 97/9113 sayılı Bakanlar Kurulu Karan'yla Edirne İli'ne Sınır 
Ticareti yoluyla petrol ürünü ithal etme yetkisi verilmiştir (daha sonra 04.06.1998 günlü 
98/11160 sayılı Bakanlar Kurulu Karan'yla 97/9113 sayılı karar yürürlükten kaldırılmıştır). 
97/9113 sayılı Karar çerçevesinde, Edirne Valiliği'nce 44 firmaya sınır ticareti yoluyla 91.101 
t c ı motorin ithal uygunluk belgesi verildiği ve bu fırmalann sınır kapısı olan Kapıkule Gar 
Gümrük Müdürlüğü'ne belirtilen motorinleri getirdikleri anlaşılmıştır. 

Bu karann 9. maddesinin birinci fıkrasında "Ekli listede kayıtlı mallann sınır ticareti 
yoluyla ithalinde, ithalatta alman her türlü vergi ve fonlann %60'ı ...tahsil edilir" hükmü yer 
almaktadır. Sınır ticareti yoluyla gümrüğe getirilen söz konusu 91.101 ton motorinin 
ithalinde, gümrük idaresince karann belirtilen maddesine göre, gümrük mevzuatı 
çerçevesinde ithalatta alınan Gümrük Vergisi ve Katma Değer Vergisinin %60'ının tahsil 
edileceği, 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu'na göre tahsil edilecek Akaryakıt 
Tüketim Vergisi (ATV) ile "89/14264 sayılı Bakanlar Kurulu Karan eki Ham Petrol ve Petrol 
Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esaslan ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi 
Hakkında Karar"a göre tahsil edilecek Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu (AFİF)'nun dahili bir 
vergi ve fon olduğu ve söz konusu vergi ve fonun ithalatta değil, satışlara bağlı olarak 
alındığından, ATV ve AFİF'in tamamının tahsil edilmesi gerektiğinin belirtilmesi ve 
uygulamanın buna göre yapılmasının kararlaştınlması üzerine, konuya ilişkin uyuşmazlık 
çıktığı; bu konuda gümrük idaresince, söz konusu vergi ve fonun tahsilini yapan ve asıl 
uygulayıcısı olan Maliye Bakanlığı'ndan görüş sorulduğu, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel 
Müdürlüğü'nün Edirne Valiliği'ne muhatap 21.04.1998 günlü 014127 sayılı yazısında; 
".. .ATV ve AFİF'in ithal edilen petrol ürünlerinin yurt içinde satış aşamasında doğduğundan, 
Bulgaristan'dan 97/9113 sayılı Bakanlar Kurulu Karan'na göre ithal edilecek petrol 
ürünlerinden bu vergi ve fonun tamamının tahsil edilmesi gerektiğinin..." Valiliğe bildirilerek 
gümrük idaresinin görüşü doğrultusunda işlem yapılmasının, belirtildiği anlaşılmıştır. 

Ancak, Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndan sorumlu Devlet Bakanı Işın ÇELEBİ imzalı 
04.08.1998 günlü 41528 sayılı Başbakanlığa yönelik yazıda, belirtilen Bakanlar Kurulu 
Karan'na aykın olarak Edirne'de sınır ticareti yoluyla yapılan ithalatta Gümrük Vergisi ve 
KDV'de olduğu gibi, ATV ve AFİF'nda (dahilde alman vergi ve fon olmasına rağmen) 
%60'ının tahsil edilmesi konusunda Maliye Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığı'na talimat 
verilmesinin istenilmesi üzerine, Başbakanlık Kanunlar Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 
Başbakanlık Müsteşan Yaşar YAZICIOGLU imzalı Maliye Bakanhğı'na yönelik 07.08.1998 
günlü B.02.0.KKG/105-25/4485 sayılı yazısında, Devlet Bakanlığı yazısında belirtildiği gibi 
işlem yapılması gerektiği bildirilmiş ve bu talimat çerçevesinde Maliye Bakanlığı'nm Edirne 
Valiliği'ne yönelik 11.08.1998 günlü 029315 sayılı yazısı ile; 97/9113 sayılı Bakanlar Kurulu 
Karan'na göre ithalinde ATV ve AFİF'in %100'nün tahsil edilmesi gerektiği halde, %60'ı 
tahsil edilmek suretiyle işlem tarihinde ATV'de 8.357.316.-ABD Doları ve AFİF'de 
1.822.035.- ABD Doları olmak üzere toplam 10.179.351.-ABD Doları'na tekabül eden 
tutarda Hazinenin zarara uğratıldığı tespit edilmiştir. 

Noksan tahsil edilen ATV ve AFİF'in ikmalen tahsili konusunda Araştırma 
Komisyonumuzca Maliye Bakanhğı'na 14.05.2003 günlü 10/9-365 sayılı yazı yazılmıştır. 
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Öneriler 

Sonuç olarak; 

Bakanlar Kurulu Kararına aykırı yazılı talimat vererek işlem tarihi itibariyle yaklaşık 
ATV'de 8.357.316.-ABD Doları ve AFİF'de 1.822.035.- ABD Doları olmak üzere toplam 
10.179.351.-ABD Doları eksik tahsilat yapılmasına sebebiyet vererek Hazine'vi zarara 
uğratan Dış Ticaret Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanı Işın ÇELEBİ, Dış Ticaret 
Müsteşarlığı yetkilileri ile eski Başbakanlık Müsteşan Yaşar YAZICIOĞLU'nun görevlerini 
kötüye kullandıkları kanaati ile, 

Dış Ticaret Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanı Işın ÇELEBİ ile ilgili anlatılan 
fiil 23.4.1999 tarihinden önce işlendiğinden, "4616 sayılı Şartlı Salıvermeye, Dava ve 
Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun ve Bu Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 4758 
sayılı Kanun" gereğince, erteleme kapsamında kalma ihtimali bulunmakla birlikte, delillerin 
toplanıp suçun işlendiğinin anlaşılması halinde doğan kamu alacaklarının tahsili açısından 
ve bu suçların zamanaşımı süresi içinde yeniden başka bir suç işlenmesi durumunda, ertelenen 
soruşturma ve davaların yenilenmesi gerektiğinden, delillerin toplanabilmesi ve konunun tüm 
detaylan ile ortaya konması için Yüce Meclis tarafından Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
100'üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 107'nci maddeleri gereği bir 
"MECLİS SORUŞTURMASI" açılması gerektiği düşünülmekle birlikte, eylemin 
04.08.2003 tarihi itibariyle dava zamanaşımına uğrayacağının da göz önünde bulundurulması, 

Yine Başbakanlık Müsteşan Yaşar YAZICIOĞLU imzalı talimat yazısının 07.08.1998 
tarihli ve Başbakanlığa yönelik Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndan sorumlu Devlet Bakanı Işın 
ÇELEBİ imzalı yazının 04.08.1998 tarihli olması ile ilgili olarak, fiillerin 23.4.1999 tarihinden 
önce işlendiğinden, "4616 sayılı Şartlı Salıvermeye, Dava ve Cezalann Ertelenmesine Dair 
Kanun ve Bu Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 4758 sayılı Kanun" gereğince, erteleme 
kapsamında kalma ihtimali bulunmakla birlikte, delillerin toplanıp suçun işlendiğinin 
anlaşılması halinde doğan kamu alacaklarının tahsili açısmdan ve bu suçlann zamanaşımı 
süresi içinde yeniden başka bir suç işlenmesi durumunda, ertelenen soruşturma ve davalann 
yenilenmesi gerektiğinden, delillerin toplanabilmesi ve konunun tüm detaylan ile ortaya 
konması için Başbakanlık Müsteşan Yaşar YAZICIOĞLU ile Dış Ticaret Müsteşarlığı 
yetkilileri hakkında, "4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması 
Hakkında Kanun"un 10. maddesi gereğince Yargıtay C. Başsavcılığı'na suç duyurusunda 
bulunulması, eylemlerin ^ ^ ^ ^ ^ S ve 04.08.2003 tarihleri itibariyle dava zamanaşımına 
uğrayacağının da göz önünde bulundurulması, 

Gerektiği düşünülmektedir. 
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Dizi Pusulası 

2.5.2 SINIR TİCARETİ KAPSAMINDA YAPILAN MOTORİN İTHALİNDEN 
ATV VE AFİF ALINMAMASI 

ÖZEL RAPOR EKLERİ: 

EK NO: 

1 

2 

PARÇA 
ADEDİ: 

1 

501 

CİNSİ : 

Yazı 

Yazı, klasör 

ÖZETİ 

Araştırma Komisyonunun Edirne Valiliğine 
muhatap 21.04.2003 günlü 10/9-249 sayılı yazısı. 

Edirne Valiliğinin 24.03.2003 günlü 10-84 sayılı 
yazısı ve eki 2 adet klasör. 

Toplam (2) ek numarası altında (502) parçadan oluşmaktadır. 
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T.C. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

Yolsuzluklarm Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarmm 
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 

Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu (10/9) 

PARA, BANKACILIK, HAZİNE, DIŞ TİCARET VE 
GÜMRÜK KONULARI 

ÖZEL RAPOR: 

2.5.3 Petrol ve Petrol Ürünleri İthalatı 
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Tespitler 

Türkiye'nin yıllık petrol ve petrol ürünü yaklaşık 30 milyon ton civanndadır. Bu 
miktarın yaklaşık %10'luk bölümü yerli üretimle karşılanmakta, kalan kısmın çoğunluğu 
ham petrol olmak üzere TÜPRAŞ tarafından, bir bölümü de petrol ürünü olarak yine 
TÜPRAŞ ve özel firmalar tarafından ithal edilmektedir. Rafinerilerden işlenmek suretiyle 
petrol ürünlerine dönüştürülen ham petrol ile doğrudan ithal edilen akaryakıta ilişkin vergi 
yükü ürün cinsine göre %300 ila %400 arasında değişmektedir. Petrol ürünlerine ilişkin vergi 
yükünün yüksekliği ve kullanım alanlarına ilişkin farklılıkları nedeniyle, bu ürünlerin ithaline 
ilişkin özel koşullar getirilmiştir. Vergi yüküne ilişkin yapılan faklılaştırma, ürünlerin 
birbirine kanştınlabilme özelliği ve kullanım alanlarının yeterli denetim altında 
bulundurulamaması, mevzuatın önemli boşlukları olarak kötüye kullanımlara yol açmaktadır. 
Örneğin, motorin ve benzin gibi akaryakıt ürünlerine kanştınlabilme özelliği bulunan bir 
kısım ürünlerin Türkiye ihtiyacının çok üstünde ithal edilmesi ve esasen müsaadeye bağlı 
olarak ithalinin kontrol altında bulunması gereken bu ürünlerin serbestçe ve her hangi bir 
gümrükten ithal edilebilmesi, yapılan usulsüzlüklerde önemli bir etken olarak ortaya 
çıkmaktadır. 

Konuya ilişkin Araştırma Komisyonunun Gümrük Müsteşarlığı'na muhatap 
03.03.2003 günlü 10/9-14 sayılı, 21.04.2003 günlü 10/9-250 sayılı, 23.05.2003 günlü 10/9-
394 sayılı yazılanna cevaben alınan 21.03.2003 günlü 2275 sayılı, 29.04.2003 günlü 10609 
sayılı, 03.06.2003 günlü 5457 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesinde (Ek- 1, 2, 3, 4, 5, 6); 

1 - Komisyona intikal eden Müfettiş soruşturmalanna ilişkin verilerden, Gümrük 
Müfettişlerince Van-Türkgözü ve Esendere'de yapılan soruşturmalar sonucunda, akaryakıta 
kanştınlabilme özelliği olan ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün müsaadesine tabi olmayan 
Dişli ve Redüktör yağı'nın 1998 ve 1999 yıllannda (Petrol Ofisi-Tüpraş-Shell-BP-Elf-Castro 
gibi firmalar vs.) tüm firmalar tarafından toplam olarak sırasıyla 4.973 ve 2.951 ton ithal 
edildiği, bu ithalatın belirtilen yıllarda Türkiye'nin ihtiyacını karşıladığı, ancak 2000 yılında bu 
miktann 317.754 ton gibi bir rakama ulaştığı, bir önceki yılın yüz katma yakın bir ithalatın 
gerçekleştiği, ki bu ithalatın da dağıtım şirketi olmayan Van, Esendere ve Tükgözü gibi doğu 
illerinde kurulu firmalar tarafından yapıldığı, 2000 yılında soruşturmalar nedeniyle ve Petrol 
İşleri Genel Müdürlüğü'nce söz konusu yağın izne bağlanması üzerine, ithalatının hemen 
hemen durma noktasına geldiği, bu çerçevede 2000 yılında ithal edilen ve büyük olasılıkla 
akaryakıt ürünlerine karıştırılmış bulunan 315.000 ton yağ dolayısıyla Devletin yaklaşık 
250 milyon Dolar vergi kaybının meydana geldiği, anlaşılmaktadır. 

Akaryakıta karıştırılma özelliği bulunan ve izne bağlı olarak ithalatının kontrol 
altında yapılması gereken 2710 tarife pozisyonunda yer alan "Dişli ve Redüktör yağı" ve 
benzeri ürünlerin Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün iznine tabi tutulmayıp, Türkiye 
ihtiyacının üzerinde ithal edilip akaryakıt ürünlerine karıştırılarak bu suretle vergi kaybı 
ve suiistimallere yol açılmasında, ilgili kuruluşların sorumluluklarını zamanında yerine 
getirip getirmedikleri araştırılması gereken bir husustur. 

2 - Yine Bakanlar Kurulunun 12254 sayılı 23.12.1998 günlü Sınır Ticaretine ilişkin 
kararnamesine istinaden sınır ticareti kapsamında, Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenen 
muhtelif firmalara yapılan tahsisat çerçevesinde (Güneydoğu Umut Petrol A.Ş., Ram Dış 
Ticaret A.Ş., Özortadoğu Petrol Ürün.Ltd. Şti., Çokal Güvenlik Sistemleri, TEKTEN, Tüpraş 
ve TPİC A.Ş., Habur Turizm İnşaat ) 1999-2003 yıllan arasında toplam 8.613.734 ton ham 
petrol ithalatı yapılmıştır. Dış Ticaret Müsteşarlığı ile yapılan yazışma neticesinde anılan 
Müsteşarlığın bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı tarafından 10.06.2003 gün ve 29684 sayılı yazı 
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ile Komisyonun konuya ilişkin bilgi talebinin TBMM İç Tüzüğü'nün 105. maddesi 
çerçevesinde karşılanmasının mümkün görülemediği bildirildiğinden, sözü edilen tahsisler 
çerçevesinde yapılan bu ithalatlar konusunda inceleme yapılamamıştır (Ek-7,8). 

Diğer taraftan, ham petrol ve ürünleri ithalatları ile ilgili olarak Araştırma 
Komisyonunun 12.05.2003 günlü 10/9-347 sayılı bilgi talebi yazısına, Komisyon çalışma 
süresi bitimine doğru Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan alınan 16.06. 2003 günlü 
9391 sayılı cevabı yazı eki dosyanın incelenmesinde; 1998-2002 yıllarında Tüpraş'ın 
doğrudan ithal ettiği ham petrol ile birlikte, TPİC isimli firma tarafından 5.152.940 ton 
ithalat yapıldığı, fakat belirtilen dönemde TPİC 'den toplam 7.595.000 ton ham petrol 
alındığının kayıtlı olduğu, ayrıca yukarıda belirtilen firmalardan ham petrol teslim alındığının 
belirtilmediği (Ek- 9,10); görülmüştür. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'mn bahse konu 16.06. 2003 günlü 9391 sayılı 
yazısı eki dosyanın incelenmesinde; 1998-2003 yıllan arasında, otoprodüktör santralarında 
ana yakıt ve ikinci yakıt olarak kullanılan ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nce çeşitli 
firmalar adına BP Akaryakıt Ortaklığı'na 1.071.728 ton, Opet Petrolcülük A.Ş.'ne 568.845 
ton muhtelif petrol ürünün tahsisinin verildiği; yine aynı dönemde BP Turkey Refining Ltd'ne 
7.985.216 ton, Mobil Refining Company İne.'ne de bir bu kadar enerji üretimi için çeşitli 
petrol ürünlerinin tahsis edildiği anlaşılmıştır. 

3 - Öte yandan Başbakanlık makamının 18.11.1998 günlü 6512 sayılı yazısına 
dayanılarak Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca yapılan tahsis çerçevesinde, 1999 ve 2000 yıllarında 
Adana-Gaziantep-Habur Gümrük Müdürlüklerinden 1.966.000 ton Fuel Oil No 6 ithalatı 
yapıldığı, gözlemlenmiştir. Akaryakıt ürünlerinden alınan Akaryakıt Tüketim Vergisinin 
belirlendiği muhtelif Bakanlar Kurulu Kararları eki listelere göre, full oilin kalorifer 
yakıtı olarak kullanılması durumunda %50-70 ATV, diğer amaçlar için kullanılmasında 
% 15-25 arasında değişen oranlarda ATV alınması öngörülmüştür. Vergi oranına ilişkin 
söz konusu farklılaştırma nedeniyle yapılan bu ithalatın tamamının "diğer amaçlarla" 
kullanılacağı şeklinde gösterilerek ithalat yapılmış; bu suretle asgari %30 düzeyinde akaryakıt 
tüketim vergisi kaybı oluşmuştur. Belirtilen amaç dışında kullanılacağı öngörülmeden, yani 
"diğer amaçlar" için getirilip "kalorifer yakıtı" olarak kullanılabileceği ve esasen tespiti 
mümkün olmayan şekilde vergisel farklılaştırma yapılmasının mantıksal izahı bulunmadığı gibi 
kötüye kullanımlara da elverişli olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca TÜPRAŞ tarafından doğrudan 
yapılan Fuel Oil No 6 ithalatında gümrüğe beyan edilen birim kıymet ton başına 120-130 dolar 
arasında iken, anılan kuruluş tarafından bahse konu diğer firmaların Fuel Oil No 6 
ithalatlarında gümrük idarelerine birim fiyat olarak 20-25 dolar arasında değişen birim fiyat 
bildirildiği, böylece yapılan Fuel Oil No 6 ithalatlarının yüksek fiyat avantajları ile piyasaya 
sürüldüğü, müşahede edilmiştir. 

Bahse konu Fuel Oil No 6 ithalatı ile ilgili olarak Komisyonun bilgi ve belge talebinin, 
yukarıda belirtilen ilgili Devlet Bakanlığı'nın yazısında TBMM İç Tüzüğü'nün 105. maddesi 
çerçevesinde karşılanmasının mümkün görülemediği, bildirilmiştir. 

Meclis Araştırma Komisyonunun 19.06.2003 tarihli 10/9-510 sayılı talep yazısı 
üzerine, Başbakanlık Kanunlar Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 27.06.2003 tarihli 2910 sayılı 
yazısı ekinde alman bahse konu Başbakanlığın 18.11.1998 günlü 6512 sayılı yazısı ve 
eklerinin incelenmesinde; Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndan sorumlu Devlet Bakanlığı'nın 
Başbakanlığa muhatap 16.10.1998 tarihli 56839 sayılı yazısında, komşu bir ülkeden Dış 
Ticaret Müsteşarlığı'nca yapılacak belirlemeler ve belli koşullar çerçevesinde, aylık azami 
80.000 ton 1998 yılı için azami 200.000 ton Fueloil No:6 ithalatı yapılmasının önerildiği, söz 
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konusu önerinin, Başbakanlığın yukarıda belirtilen yazısıyla bölgesel pazarların korunması 
amacıyla uygun bulunduğunun belirtildiği, daha sonra Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca belirli 
firmalar itibariyle yapılan ve bir anlamda ulufe gibi dağıtılan tahsisler çerçevesinde yukarıda 
belirtilen 1999 ve 2000 yıllarında Adana-Gaziantep-Habur Gümrük Müdürlüklerinden 
1.966.000 ton Fuel Oil No 6 ithalatı yapıldığı (Ek-11,12), anlaşılmıştır. 

Öneriler 

Sonuç olarak; 

Komisyonumuzca incelemesi yapılamayan ham petrol ve Fuel Oil 6 ithalatı dışında, 
Komisyona intikal eden Gümrük Müfettişleri ve Kontrolörler tarafından yapılan inceleme ve 
soruşturmalarla ilgili olarak düzenlenen raporlara dayalı istatistiklere göre, son beş yılda 
yaklaşık 2.000.000.000.- Dolar ve 2.500.000.000.000.-TL tutarında petrol ürünlerinin 
çeşitli yöntemlerle kaçakçılık ve usulsüzlüklere konu olduğu, anlaşılmıştır. 

Yukarıda ayrıntıları belirtilen hususların, tüm detayları ile ortaya konması için 
Yüce Meclis tarafmdan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 98. maddesi ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105. maddeleri uyarınca, özel bir "MECLİS 
ARAŞTIRMASI" açümasmm uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 

Dizi Pusulası 

2.5.3 PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI 

ÖZEL RAPOR EKLERİ: 

EK NO: PARÇA ADEDİ: CİNSİ 

1 1 Yazı 

2 1 Yazı 

3 1 Yazı 

ÖZETİ 

Araştırma Komisyonunun Devlet 
Bakanlığına muhatap 03.03.2003 günlü 
10/9-14 sayılı yazısı. 

Araştırma Komisyonunun Gümrük 
Müsteşarlığına muhatap 21.04.2003 günlü 
10/9-250 sayılı yazısı. 

Araştırma Komisyonunun Gümrük 
Müsteşarlığına muhatap 23.05.2003 günlü 
10/9-394 sayılı yazısı. 
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4 8 Yazı 

5 4 Yazı, CD 

6 17 Yazı 

7 1 Yazı 

8 1 Yazı 

9 1 Yazı 

10 72 Yazı 

11 1 Yazı 

12 8 Yazı 

Gümrük Müsteşarlığının 21.03.2003 günlü 

2275 sayılı yazısı ve eki bilgi formları. 

Gümrük Müsteşarlığının 29.04.2003 günlü 

10609 sayılı yazısı ve eki 2 adet CD. 

Gümrük Müsteşarlığının 03.06.2003 günlü 

5457 sayılı yazısı ve eki bilgi formları. 

Araştırma Komisyonunun Dış Ticaret 

Müsteşarlığına muhatap 16.05.2003 günlü 

10/9-372 sayılı yazısı. 

Dış Ticaret Müsteşarlığının 10.06.2003 

günlü 29684 sayılı yazısı. 

Araştırma Komisyonunun Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığına 
muhatap 12.05.2003 

günlü 10/9-347 sayılı yazısı. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 

16.06.2003 günlü 9391 sayılı yazısı ve eki 

dosya. 

Araştırma Komisyonunun Başbakanlığa 

muhatap 19.06.2003 günlü 10/9-510 

sayılı yazısı. 

Başbakanlığın 27.06.2003 günlü 471/2910 

sayılı yazısı ve ekleri. 

Toplam (12) ek numarası altında (116) parçadan oluşmaktadır. 
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T.C. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

Yolsuzluklarm Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarmm 
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 

Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu (10/9) 

PARA, BANKACILIK, HAZİNE, DIŞ TİCARET VE 
GÜMRÜK KONULARI 

ÖZEL RAPOR: 

2.5.4 Tekel 2000 Sigarası ihracatı 



Tespitler 

Meclis Araştırma Komisyonunun yolsuzluk olayları ile ilgili bilgi ve belge talepleri 
kapsamında Komisyona intikal eden bilgi ve belgelerden hareketle Gümrük Müsteşarlığına 
muhatap 19.06.2003 günlü 10/9-538 sayılı yazımızla tekele ilişkin yolsuzluklar konusunda 
düzenlenmiş rapor isteminde bulunulmuş, anılan Müsteşarlığın 25.06.2003 günlü 6441 sayılı 
yazısı ile Gümrük Müfettişi Ümit KAYA tarafından düzenlenen 24.06.2003 günlü 1/3/3 sayılı 
soruşturma raporunun örneği gönderilmiştir (Ek- 1, 2). 

Tekel 2000 ihracatlarına ilişkin söz konusu raporda; Tekel 2000 sigarası ihracat satış 
fiyatının 05.01.1995 tarihinden itibaren 17,5 DM, Duty Free satış fiyatının 43 DM; 
19.01.1996 tarihinden itibaren ihracat satış fiyatının 17 USD, Duty Free satış fiyatının 20 
USD; 05.06.1997 tarihinden itibaren ihracat satış fiyatının 18 USD, Duty Free satış fiyatının 
21 USD olarak belirlendiği; 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca düzenlenen raporlardan; 1997 yılı iç 
piyasa fiyatının 18.07.1997 tarihinde 41-42 dolar( 130.000.-TL) iken, 16.08.1997 tarihinde 
61 dolara (200.000.-TL) çıkarıldığı, ihracat fiyatının iç piyasa ve/veya Gümrük Hattı Dışı 
Eşya Satış Mağazaları fiyatının yaklaşık yan fiyatına yapılmış olmasının usulsüzlüklerin 
kaynağı olduğu, 19.01.1996 tarihinden itibaren ihracat fiyatı ile Duty Free fiyatının 
birbirlerine yaklaşmış gözükmesine rağmen, 200 tonun üzerinde sigara alanlara % 5 bedelsiz 
sigara verilmesi dolayısıyla, ihracat fiyatı ile duty free fiyatı arasındaki farkın gözüktüğünden 
daha fazla açık olduğu; 

Tonlarca TEKEL 2000 sigarasının değişik ülkelere ihraç edilmiş gözükmekle birlikte, 
ülkeden hiç çıkmadığı yada çıkarılanların gittiği ülkede ithal edilmeyip Türkiye'deki Duty 
Free Mağazalarına geri gönderildiği, yukarıda belirtilen fiyat farklılaştırılması sebebiyle de 
TEKEL İdaresinin milyonlarca dolar zarara uğratıldığı, Tekel 2000 sigarası ihracatlarının en 
fazla 1995-1997 yıllan arasında İsrail, İran, Azerbaycan, Hollanda, Bulgaristan, Yunanistan, 
Almanya, İngiltere, Rusya ve Belçika'ya yapıldığının tespit edildiği; 

Yapılan yurtdışı ve yurtiçi araştırması sonucunda; ihraç edilmiş gözüken sigaralardan; 
Bulgaristan, Azarbeycan/Nahçıvan'a yapılmış gözüken bir kısım ihracatlann, hiç 
çıkmadığı(ülke sınırlannı terk etmediği); 

Ülke sınırlannı terk etmediği kesin olarak ispat edilememekle birlikte Almanya, 
Rusya, İngiltere Azarbeycan/Nahçıvan'a muhtelif beyannamelerle yapılmış gözüken bir 
kısım ihracatlann bu ülkelere ulaşmadığı; muhtelif beyannamelerle ihraç edilmiş gözüken 
sigaralann, tekrar Türkiye'de Duty Free Mağazalanna geri getirildiğinin tespit edildiği; 

Tekel 2000 sigarasının Yurt içi satış fiyatı, Duty Free Satış Fiyatı, İhraç Fiyatı 
arasında birbirlerinin katlanna varacak oranda fahiş farklar konulduğu, yani; Türkiye'de 
yerleşik Duty Free Firmalannın TEKEL İdaresinden doğrudan Tekel 2000 sigarası alabilmek 
için yurtdışına ihraç edilen rutann yaklaşık 2 misli bedel ödemesi gerektiği, iç piyasadaki 
toptancılann ise Tekel'den sigara alırken Duty Free fiyatından çok daha yüksek tutarlar 
ödeyeceği şeklinde uygulama yapıldığı, ihracat fiyatının ürün maliyetine, hatta zaman zaman 
zaranna belirlendiği, bu durumun Pazar oluşturmak amacıylı ticari politika olarak kabul edilse 
dahi; sigaralann ihraç edildikten sonra Türkiyede'ki Duty Free firmalanna geri dönüp, 
TEKEL İdaresinin zarara uğramasını engellemek üzere, öncesinde yine Tekel idaresi 
tarafından konulmuş olan; "ihraç edilecek ülke bandrolünün aranması, ihraç firması ile 
bilgi alışverişine geçilerek, faaliyetlerin gözlenmesi" gibi tedbirlerin Yönetim Kurulu 
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Kararları ile kaldırılması sonucunda; sigaraların ihraç edilmiş gösterilip iç piyasaya satıldığı; 
veyahut ihraç edilmiş gösterilerek, dolaylı yollardan Duty Free firmalarına yada Serbest 
Bölgelere geri getirildikleri, bu işlemler esnasında sigaraların genelde yurtdışı limanı yada 
gümrüğüne gitmekle birlikte, bu limanların, malın Türkiye'ye gelmesinde bir aktarma limanı 
gibi kullanıldığı, maliyetine, hatta zararına yapılan ihracatların, Tekelin çok daha yüksek 
fiyattan satış yapabileceği Gümrük hattı Dışı eşya satış mağazalarına geri getirilmesi 
sonucunda Tekelin 1995-1997 yıllan arasında yaklaşık (57) milyon dolar( } zarara uğratılmış 
olduğu; 

Aslında geri dönüşlere sebep uygulamaların zaten bu amaç için çıkarılmış bulunduğu, 
ihracatta TEKEL idaresi tarafından yapılan beyanlann gerçeği yansıtmadığı, ihracatlann 
gerçekte beyan edilen ülke ve firmaya değil, dolaylı olarak Türkiye'deki Duty Free firmalanna 
yapıldığı, yapılmış gözüken ihracatlann bir bölümünün ihracat bedelinin sahte döviz beyan 
tutanaklan kapsamında yurt dışından getirilmiş gösterilerek işlem yapıldığı, ihracat 
bedellerinin haftalarca geç ödendiği, bankacılık ve teminat uygulamalannda, TEKEL 
Müfettişlerinin yanı sıra, diğer kurum Müfettişlerince de yapılan incelemeler sonucu 
düzenlenen raporlarda; pek çok usulsüz uygulama ve ifadelere yer verildiği, söz konusu 
usulsüzlüklerin Tekel İdaresinin tüm yetkili ve sorumlulannca bilindiğinin tespit edildiği; 

Bu işlemlerde; sigaralann Türkiye'ye döndüğü Duty Free firmalan ile Serbest Bölge 
firmalannın yurtdışı hükmünde olmalan ve gümrük vergi ve resimlerine tabi olmamaları 
sebebiyle, ticari yada hukuki bir engel bulunmamasından da faydalanıldığı, ancak ihracat 
fiyatının Duty Free firmalanna yönelik satış fiyatının yaklaşık yanlanna varması sebebiyle, 
yapılan yamltıcı beyanlarla Gümrüğün ve kağıt üzerinde TEKEL idaresinin yamltılarak 
yapılan çıkış kaçakçılığı ile Devletin çok büyük miktarlarda maddi zarara uğratıldığı, 
TEKEL'in yetkili ve sorumlulannın plan ve iştiraki ile yapılan Kaçakçılığın meydana 
gelmesine sebep olan düzenlemelerin, yapılan usulsüzlüklerin, TEKEL'in milyonlarca dolar 
zarara uğratılıp, belirli firma ve kişilerin milyonlarca dolar haksız kazançlar elde etmelerinin; 
tesadüf, ihmal ya da başansızlık veya normal ticari faaliyetten ileri gelmediği, söz konusu 
usulsüzlükler sonrasında maddi menfaatler sağlandığı; 

Yurtdışı araştırmalarında zaten ihraç edilmiş gözüken TEKEL 2000 sigaraların 
ihraç edilecek ülke dillerinde yazılmadığı ve ihraç edilecek ülke bandrolünün Türkiye'de 
imalat aşamasında paket üzerine jelatinin altında kalacak şekilde yapıştırılmış olması 
dolayısıyla, ihraç edilmiş gösterilen ülke sınırları içerisine girmeleri olanağının 
bulunmadığı, yurtdışmda TEKEL Ürünlerini Pazarlamak için kurulmuş firması da 
bulunan TEKEL İdaresi üst düzey yetkili ve sorumlularınca söz konusu zorunluluğun 
bilinmiyor olmasının mümkün olmadığı; 

Geri dönüşlü ihracatlann bir kısmının yurtdışındaki Serbest Bölgelere gittiği, buralara 
girecek sigaralarda bandrol yada yabancı dilde yazılmış ibareler bulunması zorunluluğu 
olmadığı kabul edilse dahi, sigaralann gittiği serbest bölgelerden sevk edilebilecek Türkiye 
harici ülkelerin tamamının yabancı dilde ibarelerle ve kendi ülke bandrolleri ile ithalata izin 

Zarar miktarı; inceleme ve soruşturması devam eden hiç çıkmama şüphesi olan beyannameler için 
kesinleşmemiştir. Ayrıca; zarar miktarı, yalnızca fiyat farklılaştırılması kaynaklı hesaplanmış, geç ödemeden 
kaynaklanan faiz giderleri dahil edilmemiştir. İhraç ülkesine gitmiş gözükerek geri gelen beyannameler Duty Free 
ve ihracat fiyatı(Listel), hiç gitmemiş sigaralar ile, soruşturması devam etmekle birlikte söz konusu ülkeye 
gitmediğine dair emareler bulunanlar ihraç fiyatı ile iç piyasa fiyatı karşılaştırılarak hesaplanmıştır. 
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verebileceği düşünüldüğünde, Yönetim Kurulu Kararlan ile yapılan düzenlemelerin iyi niyet 
taşımadığı, bu durumda sigaralann dönüp gelebileceği yerin yine ihracatçı Türkiye olacağının 
mantık gereği olduğu, gözden kaçınlamayacak bir husus olması gerektiği; 

Bu haliyle Türk bandrolü ve yazılanyla ihraç edilen sigaralann zaten ancak Türkiye'de 
tüketilebileceği ve bunun da Tekel yetkililerince bilindiğinin tespit edildiği; 

Sonucuna vanlarak, ilgili firmalann sahip ve yetkilileri, olaylara aracılık ve iştirak eden 
muhtelif kişiler ve dönemin TEKEL Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü ile Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve ilgili tekel yetkililerinin yanı sıra, ihracatlann yapıldığı dönemde Tekel'den 
sorumlu üç ayn Devlet Bakanının danışmanlığını yapan bir şahıs ile ilgili olarak teşekkül 
oluşturarak kaçakçılık yapmak ve devleti zarara uğratmak suçlanndan dolayı haklannda 
takibatta bulunulması mütalaasıyla İstanbul C. Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu 
anlaşılmıştır. 

Değerlendirme 

Bahse konu ihracatlar dolayısı ile TEKEL'in 57 milyon dolar zarara 
uğratılmasında, olaylann gelişimi, boyutu ve mahiyeti ile Tekel üst düzey yetkililerinin yanı 
sıra, soruşturma konusu olan dönemde üç ayn Devlet Bakanının danışmanlığını yapan Salih 
BABAYİĞİT isimli şahsında belirtilen olaylann içinde olması, muhtelif rapor, iddia, inceleme 
ve soruşturmalar sebebiyle yapılan söz konusu yolsuzluk ve usulsüzlüklerin ilgili dönemde 
basına organlanna dahi yansımış olması, yapılan usulsüzlüklerin münferit vakıa şeklinde 
olmayıp üç yıl boyunca süreklilik gösterdiği hususlan ile, tütün alımlan ve yine basına da 
yansıyan tekelle ilgili muhtelif yolsuzluk iddialan da dikkate alındığında; Anayasanın 112. 
maddesine göre, kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden 
de sorumlu olan dönemin ilgili Devlet Bakanlannın belirtilen olaylarla ilgilerinin, ihmal veya 
suiistimallerinin bulunup bulunmadığının tespiti konusunda, olaylann 1995-1997 yıllannda 
meydana gelmiş olduğu ve dava zamanaşımına uğradığı, dolayısıyla konu hakkında Yüce 
Meclis tarafından yapılacak bir işlem bulunmadığı kanaatine vanlmıştır 

Dizi Pusulası 

2.5.4 TEKEL 2000 SİGARASI İHRACATI 

ÖZEL RAPOR EKLERİ: 

EK NO: 

1 

2 

PARÇA ADEDİ: 

1 

101 

CİNSİ : 

Yazı 

Yazı 

ÖZETİ 

Araştırma Komisyonunun Gümrük Müsteşarlığına 
muhatap 19.06.2003 günlü 10/9-508 sayılı yazısı. 

Gümrük Müsteşarlığının 25.05.2003 günlü 6441 
sayılı yazısı ve eki 1 adet S. Raporu foto. 

Toplam (2) ek numarası altında (102) parçadan oluşmaktadır. 
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T.C. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının 
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 

Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu (10/9) 

PARA, BANKACILIK, HAZİNE, DIŞ TİCARET VE 
GÜMRÜK KONULARI 

ÖZEL RAPOR: 

2.5.5 Orhan Aslıtürk, GSD ve Bazı Firmalar Hakkında Hayali 
İhracat İddiaları 
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Tespitler 

İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN tarafından 26.06.2003 tarihli yazı ekinde Araştırma 
Komisyonumuza intikal ettirilen dosya kapsamında, GSD Holding ve diğer bazı firmalara ait 
muhtelif ihracat beyannameleri fotokopileri, Şişli C. Savcılığı'nca hazırlanan Fezleke, uzman 
raporları, ifade tutanakları, yazışma örnekleri ve konuyla ilgili muhtelif belgelerin yer aldığı 
görülmüştür (Ek- 1). 

Dosya içeriği belgelerin incelenmesinde; 

Şişli C. Savcılığı'nın 05.06.2001 günlü Hz. 2000/49262, E.2001-242 sayılı 
Fezlekesinde; Muhammed CİĞER, Orhan ASLITÜRK ile 31 şahıs hakkında 01.01.1995-
31.12.1998 yıllan arasında teşekkül oluşturarak hayali ihracat yoluyla kaçakçılık yaptıklarının 
iddia olunduğu kayıtlıdır. 

Savcılık soruşturmasında, Muhammed CİĞER, Orhan ASLITÜRK'ün 1994 yılı 
sonuna doğru kendi aralarında ASCOR isimli gayri resmi adi ortaklık şeklinde yan yanya 
paylaşıma dayalı teşekkül oluşturmaya karar verdikleri, teşekkül oluşturmak amacıyla 
kurduklan bu şirketin başına da Nergis Holding'de yönetim kurulu üyesi olan Şefik 
ÇETİNER isimli kişiyi getirdikleri; 

Oluşturulan bu teşekkülün ilk etapta Rusya, Polonya, Romanya, Bulgaristan, Tunus, 
Cezayir, Ukrayna gibi ülkelerden Türkiye'ye gelen bu ülke vatandaşlannın Laleli, Aksaray 
ve Merter piyasasından faturasız kayıt dışı olarak satın alıp yolcu beraberi olarak kendi 
ülkelerine götürürlerken, daha sonra iş hacminin artması nedeniyle, söz konusu eşyanın 
taşıma işinin depocular aracılığıyla nakledildiğini tespit ederek, depocularla irtibat kurup %1-
2 komisyon karşılığı depolarda toplanan mallann nakliye işini üstlenerek, bu şekilde 
teşekkülün ilk ayağını oluşturduklan; 

Teşekkülün ikinci ayağı olarak, depolarda bulunan mallann cins ve miktarlanna göre 
kendileri satın almış veya imal etmiş gibi göstermek amacıyla, yanlannda çalışan müstahdem, 
evrak memuru, overlokçu, makinacı gibi kişilerin adlanna şirket kurduklan, bu şirketlerin bir 
kısmını imalatçı, bir kısmını tedarikçi, bir kısmını da ihracatçı gibi göstererek faaliyete 
başladıkları; 

Teşekkülün üçüncü ayağı olarak, söz konusu depolardaki mallann ihracat işlemlerini 
yapmak üzere aracılık yapan İNANÇ GÜMRÜKLEME şirketiyle ve bu şirket aracılığıyla 
gümrükleme işlemi hazırlıklan yapılarak daha sonra gümrük görevlileri ile ilişki kurup 
gümrükleme kısmını oluşturduklan; 

Teşekkülün dördüncü ayağı olarak, ihracat yapmak için, kendileri tarafından kurulan 
bir kısım şirketler üzerinden, büyük çoğunluğu da ihracat taahhüt açığı bulunan şirketler 
üzerinden hayali ihracat organizasyonunu gerçekleştirdikleri; 

Teşekkülün beşinci ayağının ise yapılan hayali ihracattan almış olduklan haksız KDV 
iadeleri ve haksız kredilerin açığa çıkmasını önlemek amacıyla, anlaştıklan Yemin Mali 
Müşavir ve Muhasebeciler vasıtasıyla, yapmış olduklan hayali ihracat işlemlerini ilgili Vergi 
Daireleri ve Kamu Kurumlanna karşı yapılan her işlemin usulüne uygun gösterilmesini 
sağladıklan; 

Bu organizasyonun; 

551 



Yurt içinde işleme tabi tutulup ihraç edilmek kaydıyla, ithal edilen mamul ve yarı 
mamul mallan süresi içinde yurt dışına ihraç edemeyen veya yurt içinde kayıt dışı satarak 
meydana gelen ihracat açıklarını kapatmak üzere, sahte imalat ve ihracat faturası ile sahte 
gümrük beyannameleri tanzim ederek hayali ihracat yaptıkları; 

Bankalardan ve diğer kredi kuruluşlarından ihracat kaydıyla aldıkları düşük faizli 
kredileri başka çıkarlar için kullanarak ihracat taahhütlerini yerine getirmeyen firmaların bu 
taahhütlerini kapatmak amacıyla, sahte imalat ve ihracat faturaları düzenleyerek her hangi bir 
mal ihraç edilmediği halde hayali ihracat yapıldığı, bu aşamada gerçekte mevcut olan fakat 
kayıt dışı olması nedeniyle sistemde gözükmeyen ve üretilmeyen mallann, değeri 50 bin 
dolann altında parçalara ayırarak, yurt dışında döviz getirme kuralım by pas ederek, sahte 
Döviz Alım Belgeleri düzenleyerek, bankalarla ilgili işlemleri bu şekilde hallettikleri; 

Sanıklann belirtilen dönemde toplam 91 şirket kurduklan, bu şirketlerden 44'ünün 
ihracatçı şirket olarak, diğerlerinin ise bir kısmının imalatçı ve bir kısmının da tedarikçi 
şirketler şeklinde faaliyet gösterdikleri ve bu 44 şirket üzerinden toplam 71.260.000. Dolar 
hayali ihracat yaptıklan; 

Aynca, kendi şirketleri dışında 144 ihracatçı şirket üzerinden 1.630.000.000 Dolar 
civannda sahte fatura ve belgelerle çoğunluğu Halkalı olmak üzere İstanbul'un çeşitli 
gümrüklerinden hayali ihracat yaparak yaklaşık 260.000.000 Dolar civannda ödenmesi 
gereken KDV'ni kendi şahsi hesaplanna geçirdikleri, yapılan hayali ihracat işlemlerinde bir o 
kadar da KDV iadesi alarak haksız menfaat sağladıklan; 

Hususlannın, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlan raporunda, sanık ifadelerinde, 
sanıklann işyerlerinde ele geçirilen fatura, gümrük beyannamesi ve diğer bilgi ve delillerden 
anlaşılmakla, sanıklar hakkında teşekkül halinde hayali ihracat yoluyla kaçakçılık suçundan 
1918 sayılı Yasa ve Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri gereğince yargılanmalan talebiyle 
Fezleke hazırlandığı müşahede olunmuştur. 

Dosya kapsamı muhtelif beyanname fotokopileri, liste ve ifade tutanaklanna göre bir 
kısım ihracatların GSD Dış Ticaret tarafından yapıldığı kayıtlıdır. 

GSD Holding Yönetim Kurulu Başkanı Turgut YILMAZ'ın konuyla ilgili olarak C. 
Savcısı tarafından alınan 04.07.2001 günlü ifadesinde, kurucusu ve yönetim kurulu başkanı 
olduğu şirketin asli amacının ihracat işlemlerine aracılık yapmak olduğunu, bu işlemleri 
sözleşmeler çerçevesinde gerçekleştirdiklerini, şirketlerinin yalnızca ihracat ve kambiyo 
mevzuatı açısından sorumlu olduğunu, üretilen mallann hammadde temini, faturalanması ve 
diğer işlemlerinden imalat şirketinin sorumlu olduğunu, Samir Ltd. Şti. ile 1997 yılında 
yapılan aracılık sözleşmesi çerçevesinde şirketleri üzerinden ihracat yapıldığını, ihracatın fiili 
ve gerçek olduğunu, adı geçen şirketin mallannın içerisinde sahte fatura olmasımn Samir 
şirketini bağlayacağını, Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine ilişkin 
1996/4 sayılı Tebliği'nde de belirtildiği gibi mevzuat açısından Dış Ticaret Sermaye 
Şirketlerinin sorumlu olamayacağını, ifade ettiği; 

Şirket Genel Müdürü ve ilgili şirket yöneticilerinin de benzer şekilde beyanlarda 
bulunduklan; 

Gözlemlenmiştir. 
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Kambiyo mevzuatında öngörülen yükümlülüklerinin aşılması amacıyla 50 bin Doların 
altındaki ihracatların, sahte döviz alım belgeleri kullanılarak karşılığı getirilmiş gibi 
gösterilen ve yine muhteviyatı itibariyle sahte fatura ve beyannamelerle organize biçimde 
yapılan hayali ihracatlann,belirtilen dönemde, toplam tutarının 1.700.000.000 Dolara ulaştığı, 
yapılan bu hayali ihracatlar dolayısıyla, yaklaşık 260.000.000 Dolar haksız KDV iadesi 
alındığı, uzman raporları ve C.Savcılığı Fezlekesinden anlaşılmaktadır. 

Dış Ticaret Sermaye Şirketlerinin, kendileri üzerinden yapılan hayali ihracatlar 
dolayısıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı Tebliği'nden bahisle, sorumluluklarının bulunmadığı 
savı, irdelenmesi gereken bir husustur. 

Bahse konu Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat : 96/4)(6 
Ocak 1996 22515 s. R.G.)'in 5. maddesinde; Dış Ticaret Sermaye Şirketlerinin, kendi 
adlarına yaptıkları ve adlarına faturası kesilen ve kendilerine teslimatı yapılan malların ihracı 
halinde ihracat, kambiyo ve ilgili sair mevzuat yönünden münhasıran sorumlu oldukları, 
ancak, ihracata konu olan malın üretimi veya temini hususunda düzenlenen tüm 
belgelerden, Dış Ticaret Sermaye Şirketlerinin yazılı sözleşme ile akit tarafı olan imalatçı 
veya tedarikçilerinin sorumlu bulundukları belirtilmektedir. 

Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat açısından ihracatı yapan ve beyanda bulunanlar, 
beyanname kapsamı itibarı ile sorumlu olup, yapılan beyanın bağlayıcılığı bulunmaktadır. 
Muhteviyatı gerçeği yansıtmayan, diğer bir ifadeyle fiktif niteliğinde olan ve bedelleri yine 
sahte döviz alım belgeleri ile getirilmiş gösterilen ihracatlar dolayısıyla, haksız KDV iadesi 
alınması ve ihracata bağlı teşviklerden yararlanılması söz konusudur. KDV iadesi ve sair 
teşviklerden nemalanan Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Statüsüne sahip ihracatçı firmaların, 
yapılan hayali ihracatlar dolayısıyla cezai ve hukuki sorumluluklarının bulunmadığı savının, 
yasal ve mantıksal bir gerekçesinin olmadığı, düşünülmektedir. 

Öneriler 

Organize biçimde yapılan 1.700.000.000 Dolar civarındaki söz konusu hayali 
ihracatların boyutu, 260.000.000 Dolar civarındaki devletin uğradığı zarar, hayali 
ihracat iddia ve soruşturmalarına muhatap bazı kişilerin dönemin yetki ve sorumluluk 
sahibi siyasi kişilerle olan akrabalık ve parti ilişkilerinin bulunması; netice olarak bahse 
konu hayali ihracatların yapılması ve bu suretle devletin zarara uğratılmasında, dönemin 
sorumluluk mevkiinde bulunan siyasilerinin etki veya katılımları olup olmağının tespitini 
de kapsayacak şekilde, yukarıda ayrıntıları belirtilen hususların, tüm detayları ile ortaya 
konması için Yüce Meclis tarafından Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 98. maddesi ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105. maddeleri uyarınca, özel bir 
"MECLİS ARAŞTIRMASI" açılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır 
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III. KISIM 

SAĞLIK, SOSYAL GÜVENLİK VE ÖZELLEŞTİRME 
KONULARI 

- 5 5 4 -



T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının Araştırılarak 
Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 

Meclis Araştırma Komisyonu (10/9) 

(SAĞLIK, SOSYAL GÜVENLİK VE ÖZELLEŞTİRME KONULARI) 

1 ALT KOMİSYON GENEL RAPORU 

1.1 TESPİT EDİLEN OLAYLARIN ÖZETİ 

Meclis Araştırma Komisyonuna Milletvekili bilgi notlan, kişi şikayetleri ve diğer 
yollarla intikal ettirilen yolsuzluk iddiaları ile ilgili olarak kurumlardan temin edilen bilgi, 
belge ve raporlar Sağlık, Sosyal Güvenlik ve Özelleştirme Alt Komisyonu olarak tarafımızdan 
değerlendirilerek bilgi notuna yada inceleme raporuna bağlanmıştır. Bu çerçevede bugüne 
kadar Alt Komisyonumuza intikal eden toplam 100 civarında şikayet (rapor, ihbar, bilgi notu, 
gazete haberi vb.) incelenmiş olup, bunlardan; 

-Üçü için TBMM tarafından "Meclis Soruşturması" açılması(l. Bağ-Kur ve 
SSK'da usulsüz olarak MBA şirketinden danışmanlık/Kontrollük hizmeti alınması, 2. 
Özelleştirme işlemleri neticesinde vadeye bağlanan alacaklarla ilgili ödeme koşullarının, faiz 
ve vade sürelerinin değiştirilmesi suretiyle yeniden belirlenmesi, 3.POAŞ sermayesindeki 
imtiyazlı hissenin resen kaldırılması ve teminat olarak hisse senedi alınması ile ilgili 
usulsüzlükler), 

-Üçü için TBMM tarafından "Meclis Araştırması" açılması(Kamuoyunda 
"1.Neşter Operasyonu" olarak bilinen ve bazı tıp mensupları ile tedavi kurumları ve 
firmaların organize şekilde haksız menfaat sağlamak amacıyla, sosyal güvenlik kurumları 
başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ciddi boyutlarda zararına sebebiyet 
veren eylemleri, 2.Özelleştirilen kuruluşların performans, karlılık, verimlilik ve istihdama 
katkı gibi hususlar açısından değerlendirilmesi, 3. Ülke ekonomisi üzerinde büyük bir yük 
teşkil eden. tedavi ve gereklilik boyutunu aşan ilaç israfı ile istismara neden olan promosyon. 
sahte kupür ve sahte reçete uygulamalarının, ruhsatlandırma, fiyatlandırma ve karlılık 
ilişkileri ile klinik deneylerinin araştırılarakjdari, yasal ve siyasi tedbirlerin alınması 
konularında ) , 

önerilmiş, 

-Onu için İnceleme Raporu düzenlenmiş ve soruşturulması gerektiği kanaatiyle, 
hazırlanan yazı Başbakanlık, İlgili Bakanlık, Genel Müdürlük yada Valiliklere 
gönderilmiş, 
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-Dokuzu için bilgi notu yada inceleme yapılması talepli ön inceleme raporu 
hazırlanarak Komisyon Başkanlığına sunulmuş, 

-Yedisi için, halen incelenmekte olduğu yada başka gerekçelerle işlem 
gerektirmediği yönünde bilgi notu hazırlanmış, 

-İkisi için yazışma ve telefonla çözüm sağlanmış, 

-Onbeşi için Komisyon Başkanlığına bilgilendirme notu yada ön rapor 
hazırlanmış olup, incelenmesi veya değerlendirilmesi önerisi ile kurumlarına 
gönderilmiş yada ilgisi nedeniyle Dilekçe Komisyonu Başkanlığına intikal ettirilmiş, 
dolayısıyla da Alt Komisyonumuzca bazıları birleştirilerek toplam 49 işlem yapılmıştır. 

Söz konusu çalışmalarla ilgili özet bilgiler ile Alt Komisyonumuz çalışma sahasına 
ilişkin zaaf ve öneriler aşağıda açıklanmıştır. 

1.1.1 TBMM Tarafından Meclis Soruşturulması Veya Araştırılması 
Talebini İçeren İnceleme Raporları 

1.1.1.1 Bağ-Kur ve SSK'nın Tam Otomasyon Projesi 

SSK ve Bağ-Kur'da toplam muhammen bedeli 787 milyon ABD dolan olan, DPT'den 
gerekli onay alınmadığı için yatırım planına dahil edilmeyen T-5 Otomasyon projesi 
kapsamında: 

-T.C. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun, (BAĞ-KUR) Esnaf ve Sanatkarlar 
ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu'nca T-5 Tam Otomasyon Projesine 
İlişkin Olarak Mevzuatla Bağdaştırılması Düşünülmeksizin Yapılan ve Kurum Zararına Sebep 
Veren İşlemlere İlişkin Özel İnceleme Raporunda yer alan; 

"2001 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karann 
2'nci maddesi uyannca programda yer almayan ve aynı karann 7'nci maddesi gereğince proje 
bedeli 20 trilyon lirayı geçtiği için Yüksek Planlama Kurulu Karan dışında Bakanlar Kurulu 
Karanna da ihtiyaç gösteren bir yatınm için 02.01.2001 tarihli Resmi Gazetede, 22.03.2001 
tarihinde ihale yapmak üzere ilan verildiği, ihalenin önce 19.04.2001 tarihine, ardından 
03.05.2001 tarihine ertelendiği, 

2001 yılı Mali Yılı Bütçe Kanunun 10'uncu maddesi uyannca ihale keşif bedelinin 
% 10' u oranında ödenek bulunmamasına rağmen ihaleye çıkanldığı, 

Yatınm programında yer almayan bir proje için; Bağ-Kur' un T-5 Otomasyon Projesi 
danışman firması MBA adlı firmaya ihale dosyası hazırlattınlarak ödeme yapıldığı, 

Sonuç itibariyle mevzuatla bağdaştınlması düşünülmeksizin yapılan işlemler 
neticesinde Kurum' un zarara uğratıldığı," 

-T.C. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun, Sosyal Sigortalar Kurumu'nda Bilgi 
Teknolojileri (Tam Otomasyon) Yatınmına Yönelik Olarak Danışmanlık ve Kontrollük 
Hizmeti Satın Alınması Konusunda Özel İnceleme Raporunda yer alan, 
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"SSK'da Bilgi Teknolojileri (Tam Otomasyon) yatırımına yönelik danışmanlık/ 
kontrollük hizmeti satın alınması konusundaki işlemlerle ilgili olarak yapılan tüm bu tespit ve 
değerlendirmeler sonucunda; 

Satın alma işlemlerinden önce, Kurumun faaliyet yapısına uygun teknik çalışma, 
maliyet analizi ve aynntılı bir piyasa araştırması yapılmadığı; açıklık ve rekabet ilkesiyle 
bağdaşmayacak şekilde, söz konusu hizmetin önce MBA, sonra TAİ firmasından olmak üzere 
doğrudan satın alınması şeklinde bir yaklaşım içine girildiği, ihaleye çıkılmadığı, 

Belirtilen hizmet alımı ile ilgili olarak, kamu kurumu niteliğini haiz olduğu belirtilen 
TAİ firmasıyla doğrudan sözleşme imzaladıktan sonra, objektif iyi niyet kurallarına aykırı bir 
şekilde, sözleşmeden doğan yükümlülüklerinden tümüyle imtina eden bu firma hakkında 
gerekli yaptırımların uygulanmadığı, 

Sözleşmenin aykırı hükmüne rağmen, SSK Alım Satım Yönetmeliğinin 67'nci 
maddesi esas alınarak, TAİ'nin talebi doğrultusunda söz konusu işin MBA firmasına 
devredildiği, ancak MBA firmasının kamu kurumu niteliğini haiz bulunmadığı hususunun, 
dolayısıyla yönetmeliğin aynı maddesinde yer alan ve "devir alacak olanlarda ilk ihaledeki 
şartlar aranır" hükmünün, bu açıdan dikkate alınmadığı, 

Böylece, mali ve teknik boyutu büyük olan ve uluslararası ölçekteki bir projeye esas 
teşkil eden danışmanlık/kontrollük işinin; ihalesiz olarak MBA firmasına verilmesine olanak 
sağlayan işlemler yürütülerek; anılan firmayla, T-5 Projesi danışmanlık hizmetleri 
kapsamındaki işler için 650 bin dolar, kontrollük işleri için tahmini 35,2 milyon dolar ve E-
Sigorta Projesi kontrollük işi için de 478,8 bin dolar tutarında bağlantılar yapıldığı ve ileriye 
dönük taahhütlere girildiği, 

Otomasyon sistemine ilişkin fizibilite etüdü ve yatırım planı çalışmalarının önceden 
DPT ile koordinasyon sağlanmadan ve yatırım ödeneği alınmadan yürütüldüğü ve harcamada 
bulunulduğu, 

Bu suretle Kurum menfaatlerine aykırı hareket edildiği," 

Şeklindeki tespitlerin; 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 98. maddesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 104. ve 105. maddeleri uyarınca incelenmesi sonucunda; 

Bağ-Kur ve SSK Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile İhale Komisyonu Başkan ve 
Üyeleri hakkında, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması 
Hakkında Kanun uyarınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu 
Başkanlığınca soruşturmalara başlandığı ve halen yürütülmekte olduğu, 

Ancak, 

57.Cumhurivet Hükümetinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Savın Yasar 
OKUYAN'ın; 

1) Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatınca ciddi aksaklık ve eksiklikleri ile kaynak 
israfına neden olduğu tespit edilen ve bu nedenle 2001, 2002 ve 2003 yıllan yatınm planına 
alınmayan Bağ-Kur ve SSK T5 Otomasyon projesi kapsamında; Bütçe Kanunlannın 
lO.maddesine aykın olarak, anılan Kurumlarda ihaleye çıkılmasına, ihaleli ve ihalesiz olarak 
MBA firmasına Danışmanlık ve Kontrollük hizmeti işlerinin verilmesine ve bu firmaya yersiz 
ve gereksiz olarak toplam 1.160.920.- ABD Dolan ödeme yapılmasına olanak sağlaması ve 
bu suretle Kurumlann zaranna sebebiyet vermesi, 

2) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının 27.11.2001 
tarihli 13 sayılı İnceleme Raporu ile Bağ-Kur Danışmanlık ve Kontrollük ihalesinin MBA 
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firmasına verilmesi işleminin her aşamasında usulsüzlük yapıldığı ve ihaleye fesat 
karıştırıldığına dair yapılan tespitlere rağmen, Bağ-Kur Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile 
İhale Komisyonu Başkan ve üyeleri hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu 
Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında soruşturma açılması talebine, 
hiçbir gerekçe göstermeden açılması ya da açılmamasına onay vermemek suretiyle, anılan 
memurlar hakkında soruşturma sürecini başlatmayarak, disiplin suçlarının zamanaşımına 
uğramasına sebebiyet vermesi, 

3) Kamuoyuna akıllı kart olarak yansıtılan ve T-5 otomasyon projesi ile ilgili 2000 ve 
2001 yıllarında tüm yazılı basında ayrıntılı olarak Bağ-Kur ve SSK'da Danışmanlık ve 
Kontrollük ihale ve işlerinin usulsüz olarak MBA firmasına verildiğine dair somut iddia ve 
ithamlara yer verilmiş iken, bu konuda herhangi bir inceleme yada soruşturma yaptırmaması, 

4) MBA firması sahibinin Bakanlık ve bağlı-ilgili Kuruluşlarında resmi bir görevi ve 
sıfatı bulunmadığı halde, kurumların görev alanları ile ilgili olarak Bağ-Kur ve SSK'da 
yapılan resmi toplantılara Bakan Danışmanı gibi katılmasını sağlaması, 

Eylemlerine uyan, T.C.K'nun 240 ncı maddesiyle düzenlenen görevi kötüye 
kullanma suçundan T.C. Anayasasının 100 üncü ve TBMM İçtüzüğünün 107 inci 
maddeleri uyarınca "Meclis Soruşturması" açılması kanaatına varılmıştır. (Ek: 1/1-800). 

1.1.1.2 Özelleştirme Uygulamalarında Borç Ertelemesi 

Özelleştirme işlemleri neticesinde vadeye bağlanan alacaklarla ilgili ödeme 
koşullarının, faiz ve vade sürelerinin değiştirilmesi suretiyle yeniden belirlenmesi şeklindeki 
uygulamalar incelenmiş olup; 

Gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaları neticesinde vadeye bağlanan alacaklarla 
ilgili ilk erteleme işlemi 1994 yılında yapılmış, 2002 yılında faizlerde ve ödeme koşullarında 
yeni imkanlar sağlayan 9.8.2002 tarih ve 2002/45 sayılı genel nitelikli ÖYK Kararına kadar, 
toplam 27 şirket/varlık satışıyla ilgili ödeme planlarında erteleme suretiyle değişiklik 
yapılmıştır. Söz konusu 27 şirket/varlık için toplam 40 adet erteleme kararı alınmış olup 
(3 tanesi Özelleştirme idaresi Başkanlığı tarafından), bu kararlarla satış sözleşmelerinde 
vadeye bağlanan tutarlar üzerinden toplam 383.615.414 ABD Doları tutarındaki borç, 
vade sürelerinin ve/veya taksit tutarlarının değiştirilmesi suretiyle yeniden ödeme planına 
bağlanmıştır. 

Erteleme kararlarından sadece 3 tanesinde yatırımcının erteleme talebi İdare 
tarafından da kabul edilerek, gerekçesi ile Karar istihsali için ÖYK'ya sunulmuş, 26 
tane erteleme Kararı, İdarenin, yatırımcının talebini ÖYK'nın takdirine sunuşu 
şeklinde gerçekleşmiş, 8 erteleme Kararı ise İdare tarafından herhangi bir gerekçe veya 
sunuş söz konusu olmaksızın ÖYK tarafından resen alınmıştır. 

Söz konusu kararlar ile satış sözleşmelerinde belirlenen ödeme planları, 5 ay ile 
10 yıl arasında ertelenmek suretiyle yeniden ödeme planına bağlanmıştır. 

Sayısal olarak gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaları karşısında, erteleme 
uygulamalarının sınırlı kaldığını söylemek mümkündür. Ancak gerek yıllar itibariyle Yüksek 
Denetleme Kurulu Raporlarında yer alan inceleme ve değerlendirmeler, gerekse Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı'na yapılan erteleme talepleri ve alınan ÖYK Kararlan üzerinde yapılan 
incelemeler, söz konusu erteleme uygulamalarının mücbir sebeplere dayanmadığını, 
böylece ihale şartlarını önemli ölçüde ihlal ederek, ihalelerin bir nevi sakatlanmasına neden 
olduğunu ve mevcut şartnamelerde yer alan hususlar doğrultusunda teklif veren yatırımcılar 
aleyhine rekabet ortamını bozduğunu göstermektedir. 
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Özelleştirme uygulamalarında alıcıların ve ÖİB'nin yükümlülükleri, ödemeye ilişkin 
tüm hususlar, ihale şartnameleri ile belirlenmekte, şartnamelerde; "ihale şartları belgesinde 
yer alan hususların şart olarak getirildiği, bu şartlara uygun olmayan tekliflerin 
değerlendirmeye alınmayacağı, teklif sahiplerinin teklif vermek ve ihaleye katılmak 
suretiyle ihale şartları belgesindeki şartları aynen kabul, beyan ve taahhüt etmiş 
sayılacakları, şartnamedeki hususların temel esaslar olduğu ve satış bedeli dışında 
belirlenen temel esasların pazarlık konusu yapılamayacağı- bu temel esaslarm tüm teklif 
sahiplerine eşit uygulanacağı" şeklinde hükümler yer almaktadır. 

Şartnamelerde yer alan hususların sonradan herhangi bir mücbir sebep varlığına 
yönelik irdeleme yapılmaksızın değiştirilmesi, şartnamedeki hususları veri kabul ederek 
ihaleye katılan yatırımcılar aleyhine bir rekabet ortamı yaratılmasına ve ihalelerin 
sakatlanmasına neden olmaktadır. 

Diğer taraftan, "ihale şartlarını bozucu etki yaratabilecek nitelikli taksit, vade, vb. 
hususlardaki değişikliklerin İdare tarafından değerlendirilmeksizin, doğrudan ÖYK 
tarafından karara bağlanması, özelleştirme uygulamalarının siyasallaşmasına, neden 
olmaktadır. 

ÖYK tarafından doğrudan erteleme kararları alınması neticesinde, bazı alıcılar, 
erteleme taleplerini doğrudan ÖYK'ya iletir hale gelmişlerdir. Hatta yukarıda yer alan 
açıklamalardan da görüleceği üzere, İdarenin, ödemelerini zamanında gerçekleştirmeyen 
alıcıların teminatlarını nakde çevirmeye yönelik girişimleri bile, Özelleştirmeden 
sorumlu Devlet Bakanı ve/veya ÖYK tarafından resen durdurularak, İdarenin alacağını 
tahsili haklı bir sebebe dayanmaksızın ertelenirken, idari işlemlerin de siyasallaşmasına 
sebebiyet verilmiştir. 

Üzerinde durulması gereken bir diğer konu da, erteleme uygulamaları neticesinde 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın nakit dengesinin bozulması ve özelleştirme faaliyetlerinin 
sürdürülebilmesi için borçlanmaya gitmek zorunda kalmasıdır. Nitekim Özelleştirme İdaresi 
1999-2003 tarihleri arasında ciddi borçlanmalara gitmiş, bir yandan kendi iradesi dışında hak 
ettiği gelirlerinin toplanması siyasal makamca geciktirilirken, öte yandan, daha fazla 
borçlanmak, dolayısıyla daha fazla faiz ödemek durumunda kalmıştır. 

Komisyonumuzca, Özelleştirme Yüksek Kurulunun, sözleşmede yer alan ödeme 
planlarını, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının talebi dahi olmaksızın, firma talepleri 
doğrultusunda, vade sürelerini değiştirmek suretiyle resen yeniden belirlediği, ihale 
sözleşmesinde yer alan koşullan yerine getirmemesi nedeniyle ilgili firmanın teminat 
mektubunun paraya çevrilmesi doğrultusunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca başlatılan 
işlemlerin, özelleştirmeden sorumlu bakanın resen müdahalesiyle durdurulduğu, erteleme 
kararlarının Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca mücbir sebebin olup olmadığına ilişkin 
herhangi bir araştırma yapılmadan alınması suretiyle, kararlarda objektif kriterlerin 
dikkate alınmadığı tespit edilmiştir. 

Söz konusu uygulamalarla, kamu alacağının zamanında tahsil edilemediği, 
Özelleştirme İdaresinin bozulan nakit dengesini karşılayabilmek için ek borçlanmalara 
giderek faiz yüküne katlanmak zorunda kaldığı, bazı alacak tutarlarının teminatsız hale 
geldiği ve bu şekilde kamunun zarara uğratıldığı, diğer taraftan, ihale şartlarının, başlangıçtaki 
koşullan veri kabul ederek teklif veren yatınmcılar aleyhine bozulduğu, mücbir sebep 
olmaksızın yapılan ertelemelerle sübjektif ön plana çıkanldığı anlaşılmıştır. Aynca, 
özelleştirilen kuruluşları ihale yoluyla alan firmaların, ihale bedellerini nasıl 
karşıladıkları, bu bağlamda söz konusu kuruluşların kamu bankalarından alınan ve 
geri dönmeyen kredilerinin olup olmadığının araştırılmasının yerinde olacağı 
düşünülmektedir. 
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Sonuç olarak; 
-Özelleştirme işlemleri neticesinde vadeye bağlanan alacaklarla ilgili ödeme 

koşullarının kamunun aleyhine olmak üzere değiştirilmesi, 
-Bu ertelemelerde, ÖİB'ca mücbir sebebin olup olmadığına ilişkin herhangi bir 

araştırma yapılmayarak, kararlarda sübjektif tercihlerin ön plana çıkarılması, 
-Vadesi gelmiş taksitlerin ödenmemesi durumunda, İdarece başlatılan "teminat 

mektuplanmn nakde çevrilmesine" yönelik uygulamalar, Özelleştirmeden Sorumlu Devlet 
Bakam ve/veya ÖYK tarafından res'en durdurularak, kamunun zarara uğratılması, 

-Erteleme uygulamalarıyla başlangıçtaki ihale şartlan önemli ölçüde ihlal edilerek, 
mevcut şartlan veri kabul ederek teklif veren yatınmcılar aleyhine rekabetin bozulmasına, 
ihalelerin sakatlanmasına, dolayısıyla da ihalelerde kamu yararına daha yüksek fiyatlann 
oluşmamasına neden olunması, 

-Yapılan bu uygulamalar sonucu ÖİB'nm, zamanında ve yeterli tahsilat yapamadığı 
için daha çok borçlanmak ve dolayısıyla daha fazla faiz ödemek durumunda kalması gibi 
hususlar tespit edilmiş olup, ancak ilk ÖYK karannın 15.07.1998 tarihinde alınması ve 
TCK'na göre beş yıllık zaman aşımının 15.07.2003 tarihinde dolması ve bu erteleme 
nedeniyle Sn.Mesut YILMAZ, Sn.Bülent ECEVİT, Sn.Güneş TANER, Sn.Işın ÇELEBİ, 
Sn.Zekeriya TEMİZEL ve Sn. Yalım EREZ hakkında yapılacak bir işlem bulunmadığı kanaati 
ile diğer ÖYK üyelerinin, 

Eylemlerine uyan T.C.K'nun 240. maddesi kapsamında, Başbakan Sn Bülent 
ECEVİT Sn. R. Kazım YÜCELEN, Sn. Hüsamettin ÖZKAN, Sn. Hikmet ULUĞBAY, 
Sn. Şükrü Sina GÜREL, Sn. Metin ŞAHİN, Sn. Nağmi ÇAĞAN, Sn. Devlet BAHÇELİ, 
Sn. Yüksel YALOVA, Sn. Sümer ORAL, Sn. A.Kenan TANRIKULU, Sn. Recep ÖNAL, 
Sn. Kemal DERVİŞ ve Sn. Yılmaz KARAKOYUNLU haklarmda, TCK'nm 240 ncı 
maddesinde düzenlenen görevi kötüye kullanma suçundan T.C. Anayasasının 100'ncü 
ve TBMM İçtüzüğünün 107'inci maddeleri uyarınca "Meclis Soruşturması" açılması 
kanaatin a varılmıştır. (Ek:2/1-270). 

1.1.1.3 POAŞ'da İmtiyazlı Hisse Uygulamasının Kaldırılması 

Petrol Ofisi A.Ş.'ndeki imtiyazlı hissenin Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından 
resen kaldınlması, %25,8 oranındaki kamu payının İş-Doğan Petrol Yatınmlan A.Ş.'ye 
ihalesiz olarak satılması ve satış süreci sonrasındaki gelişmelerin Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı ve özelleştirme uygulamalan açısından incelenmiş olup; 

Petrol Ofisi A.Ş. Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı'nın 05.09.1990 tarih ve 
Özelleştirme 90/7 sayılı karan ile özelleştirme kapsamına alınmış 1992 ve 1994 yıllan 
arasında İMKB'de gerçekleştirilen alım-satım işlemleri sonucunda halka açıklık oranı 
%6,7'ye yükselmiş, 2000 yılına kadar Şirketin özelleştirilmesi ile ilgili başka herhangi bir 
uygulama yapılmamıştır. 

POAŞ'ın özelleştirme stratejisi, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun (ÖYK) 23.12.1994 
tarih ve 94/9 sayılı karan ile "satış yöntemi" olarak belirlenmiş, Özelleştirme İdaresi 
Başkanhğfnın (ÖİB) Şirket sermayesindeki payının %50'nin altına inmesini gerektirecek 
satışlarda, bu satışın yapılmasından önce. Şirketin ANT ve gerice yörelerde üstlendiği dağıtım 
fonksiyonlan ile kamu yarannın gerektirdiği diğer hususlar da göz önüne alınarak, Kurulca 
imtiyazlı hisse ihdas ettirilmesine ve imtiyazın nelerden oluşacağının da yine bu karar ile 
belirlenmesine, karar verilmiştir. 

ÖYK'nın 15.7.1998 tarih ve 98/47 sayılı karan ile Şirket sermayesinde Devlete ait 
imtiyazlı hisse tesis edilerek, 1000 lira nominal değerli ve nama yazılı bu hissenin; Şirketteki 
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kamu payı %50'nin altına düşmesinden itibaren 5 yıl süre ile geçerli olmak üzere, Şirket 
yetkili kurullarında alınacak belli konulardaki kararlarda söz ve onay hakkı vermesi, bu 
sürenin sonunda da söz konusu hissenin "hamiline" şekline dönüştürülerek, A grubu hisselere 
ilave edilmesi karara bağlanmıştır. 

5 yıl süre içinde imtiyazlı hisse sahibinin onayına bağlı olacak kararlar ise, anılan 
ÖYK Kararının 3 üncü maddesinde; 

"a-Şirketin faaliyetlerinin tasfiyesi veya önemli ölçüde sınırlandırılması, 
b-Rafine petrol ürünlerinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da satışını sekteye uğratacak 

veya sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engelleyecek düzenlemeler yapılması, 
c-Ana sözleşmede veya hisselere tanınan haklarda herhangi bir değişiklik yapılması, 
d-İdarenin kabul edebileceği alternatif düzenlemeler yapılıncaya kadar, ANT aracılığı 

ile Milli Savunma Bakanlığı ve NATO'ya verilen hizmetlere son verilmesi" 
şeklinde belirlenmiştir. 
Belirlenen özelleştirme stratejisi doğrultusunda POAŞ'ın %51 oranındaki kontrol 

hissesinin satışı için, ÖİB tarafından gerçekleştirilen ihale sonuçlan ÖYK'nın 21.04.2000 
tarih ve 37 nolu Kararı ile onaylanarak, %51 oranındaki İdare payı T.İş Bankası Doğan 
Şirketler Grubu Holding A.Ş. Ortak Girişim Grubunun kurmuş olduğu İş Doğan Petrol 
Yatınmlan A.Ş. ile İdare arasında 21.7.2000 tarihinde imzalanan hisse satış sözleşmesi ile 
1.260 milyon ABD Dolan bedel ile satılmıştır. Söz konusu satış işlemiyle birlikte POAŞ'daki 
kamu payı %42,3'e inmiştir. 

23.12.1994 tarih ve 94/9 sayılı strateji karan doğrultusunda, İdarenin POAŞ'ın 
sermayesinde sahip olduğu %42,3 oranındaki hissenin bir bölümünün yurt içi ve yurt dışı 
piyasalarda halka arz yöntemiyle özelleştirilmesine karar verilmiştir. Mart/2002 tarihinde 
gerçekleştirilen halka arz uygulaması sonrasında. Şirketin toplam çıkanlmış sermayesinin 
%16.5'i arz edilmiş ve kamu payı %25,8'e inmiştir. Böylece daha önceki yıllarda halka arz 
edilen kısımla birlikte Şirket'in halka açıklık oranı %23,2'ye çıkmıştır. 

15.4.2002 tarih ve 25 sayılı ÖYK Karan ile "ÖYK'nın 15.7.1998 tarih ve 47 sayılı 
imtiyazlı hisseye tanınan haklan yeniden düzenleyen karan ile tanzim edilen C grubu hisseye 
ilişkin olarak, 1 adet 1000 TL nominal değerli nama yazılı imtiyazlı hisseye tanınan haklann 
sona erdirilmesine, bu hissenin hamiline yazılı hale dönüştürülerek A grubu hisselere ilave 
edilmesine" karar verilmiştir. 

Altın hissenin kaldırılması doğrultusunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
tarafından ÖYK'ya herhangi bir karar taslağı ve gerekçe sunulmamış olup, söz konusu 
Karar ÖYK tarafından resen alınmıştır. 

POAŞ sermayesindeki %25,8 oranındaki kamu payı ise İş Doğan Petrol Yatınmcılan 
A.Ş.'nin talebi doğrultusunda ÖYK'nın 16.07.2002 tarih ve 41 nolu Karan ile İş Doğan Petrol 
Yatınmcılan A.Ş.'ye İMKB Toptan Satışlar Pazannda ve Mart 2002 tarihindeki halka arzda 
uluslararası yatınmcılara uygulanan 30.000 TL fiyat üzerinden, toplam 387,5 trilyon lira 
bedelle satılmıştır. 

Birinci taksit tutarı olan 116.253.505,3 milyon lira satış tarihinde tahsil edilmiş 
vadeye bağlanan 271,3 trilyon lira ile faizlennin teminatı olarak. 9.946.133.236 adet POAŞ 
hisse senedi üzerine ÖİB lehine rehin tesis edilmiş (8.10.2002 ve 30.4.2003 tarihlerinde 
gerçekleştirilen sermaye artırımları sonucunda rehine konu hisse adedi 59.099.426.381 adete 
ulaşmıştır) ve satış sözleşmesinde, "taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi durumunda, 
rehnedilen tüm hisselerin, İdare alacağının tamamının tahsili için İMKB'de satış dahil. 
dilenen şekilde satılabileceği" hükme bağlanmıştır. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 23.8.2000 tarih ve 24149 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan "Özelleştirme Uygulamalannda Değer Tespiti ve İhale Yönetmeliği"nin, 
"Teminat Olarak Kabul Edilebilecek Değerler" başlıklı 16'ıncı maddesinde hisse senedi 
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rehini teminat olarak kabul edilebilecek değerler arasında yer almamasına rağmen, %25,8 
oranındaki POAŞ hissesinin satışında, ilgili Yönetmeliğe aykırı olarak hisse senedi rehininin 
teminat olarak kabulüyle usulsüz bir işlem yapılmıştır. 

Söz konusu uygulama ile Şirket hisselerinin rehin olarak kabul edilmesi, şirketin 
performansına ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak, alacağm riskli hale gelmesine de 
neden olmuştur. Nitekim 5.6.2003 tarihi itibariyle ÖİB'nin faiz hariç ana para alacağı 
271,2 trilyon lira iken, İdare lehine rehnedilmiş hisselerin değeri İMKB kapanış 
değerlerine göre 261,5 trilyon lira (59.099.426.380 hisseX4.225 TL=261.514.961.731.500), 
30.6.2003 tarihi itibariyle de 236,3 trilyon lira (59.099.426.380 hisse X 4.000 TL 
=236.397.705.520.000), olarak gerçekleşmiştir. 

Sonuç olarak; 
-15.4.2002 tarih ve 25 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Karan ile POAŞ 

sermayesindeki imtiyazlı hissenin resen kaldırılması sonucunda, başlangıçtaki şartlan veri 
kabul ederek fiyat teklifinde bulunan firmalar aleyhine haksız rekabet ortamının doğmasına 
neden olunduğu, 

-16.7.2002 tarih ve 41 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Karan ile Özelleştirme 
İdaresi portföyündeki %25,8 oranındaki POAŞ hissesinin satışında, teminat olarak hisse 
senedi alınması nedeniyle, "Özelleştirme Uygulamalannda Değer Tespit ve İhale 
Yönetmeliği" hükümlerine" aykın hareket edildiği ve hisse senetlerinin piyasa gelişmelerine 
bağlı olarak alabileceği değerler karşısında devlet alacağının riske sokulduğu, 

Anlaşıldığından, söz konusu eylemleri nedeniyle, 

Eylemlerine uyan T.C.K'nun 240. maddesi kapsamında, ÖYK başkan ve üyeleri; 
Başbakan, Başbakan Yardımcısı ve Bakanlar Sn. Bülent ECEVİT, Sn. Devlet 
BAHÇELİ, Yılmaz KARAKOYUNLU, Sn. Kemal DERVİŞ, Sn. Sümer ORAL, Sn. A. 
Kenan TANRIKULU haklarında, TCK'nın 240 ncı maddesinde düzenlenen görevi 
kötüye kullanma suçundan T.C. Anayasasının 100'ncü ve TBMM İçtüzüğünün 107'inci 
maddeleri uyarınca "Meclis Soruşturması'"' açılması kanaatına varılmıştır. (Ek:3/1 -76). 

1.1.1.4 İyileştirici Nitelikteki Sarf Malzemelerinin Temini ve Kullanımı (Neşter 
Operasyonu) 

Kamuoyunda "Neşter Operasyonu" olarak bilinen ve bazı tıp mensuplan ile tedavi 
kurumlan ve fırmalann organize şekilde haksız menfaat sağlamak amacıyla, başta sosyal 
güvenlik kurumlan olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlannın ciddi boyutlarda zaranna 
sebebiyet veren eylemleri konusunda T.C. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 21 Mayıs 2003 tarihli 2003/67 Esas ve 2003/50 sayılı iddianame 
hazırlanmış ve soruşturmanın derinleştirilerek devam ettirildiği öğrenilmiş ise de; 

İlgili kurum ve kuruluşların hala yeterli duyarlılığı göstermediği ve bu 
yolsuzlukların önlenmesine dönük tedbirler alınmadığı bu konuda yetkili idari ve siyasi 
makamların gerekli idari, mali ve yasal tedbirleri almadıkları anlaşıldığından, 
Komisyona intikal ettirilen bilgiler de dikkate alınarak (Bu konunun aydınlatılmasını teminen, 
23/05/2003 günü SSK eski Başkanı ve halen Sosyal Güvenlik Kunımu Başkanlığına vekalet 
eden bürokrat ile T. Yüksek ihtisas Hastanesi KVC Klinik şefi Komisyona davet edilerek 
alınan bilgiler doğrultusunda), 1998 yılından itibaren tüm kamu, kurum ve 
kuruluşlarının ciddi boyutlarda zararına sebebiyet veren fiillerin nedenleriyle idari ve 
siyasi sorumluların tespit edilmesi, fahiş fiyatlarla malzeme satın alınması suretiyle 
halen devam eden kamu zararının önlenmesi için gereken idari ve siyasi tedbirlerin 
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alınması hususlarında, T.C. Anayasasının 98. ve TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105. 
maddeleri uyarınca TBMM tarafından Meclis Araştırması" açılması kanaatına 
varılmıştır. (Ek:4/1-217). 

1.1.1.5 Özelleştirme Uygulamalarının Değerlendirilmesi 

Özelleştirme, bütün endüstri ilişkileri sisteminde, en azından kısa dönemde olumsuz 
etkiler yaratabilecek bir iktisadi politika aracıdır. Bu olumsuz etkinin uzun dönemde ortadan 
kalkması, özelleştirmeden beklenen amaçların gerçekleşmesi ile mümkün olabilecektir. 

1980'li yıllardan itibaren, dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde başlatılan 
özelleştirme uygulamaları, her ülkeye uygulanabilecek tek özelleştirme yöntemi olmadığını, 
ülkelerin ekonomik, sosyal yapı ve gereksinimlerine göre uygulamanın biçimlenmesi 
gerektiğini ortaya koymuştur. 

Ülkemizde gerçekleştirilen özelleştirmelerin sonuçlarıyla birlikte değerlendirilmesiyle, 
uygulamadan kaynaklanan sorun ve eksikliklerin tespiti ve özelleştirmenin beklenen amaçlara 
ulaşılabilmesi için gerekli önlemlerin alınması, stratejilerin geliştirilmesi mümkün 
olabilecektir. 

Bu nedenle, TBMM çatısı altında kurulan, "Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve 
Ekonomik Boyutlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 
Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu" olarak; özelleştirme uygulamalarının başladığı 1985 
yılından itibaren özelleştirilen kuruluşların, özelleştirme öncesi ve sonrası performanslarının, 
4046 sayılı yasada yer alan amaç ve ilkeler doğrultusunda, karlılık, verimlilik, istihdama katkı 
gibi hususlar açısından sonuçlarının değerlendirilmesini teminen, T.C. Anayasasının 98. ve 
TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105. maddeleri uyarınca TBMM tarafından Meclis 
Araştırması'" açılması kanaatına varılmıştır. (Ek:5/1-17). 

1.1.1.6 İlaç Konusunun Tüm Boyutları ile Değerlendirilmesi: 

Ülkemizde gerek bilinçsiz kullanım, gerekse çıkar amaçlı suiistimaller nedeniyle 
büyük oranda dışa bağımlı olan ilaç tüketiminde istismar devam ede gelmektedir. 
Ülkemizdeki ilaç tüketimi gelişmiş ülkelerle mukayese edildiğinde, kişi başına düşen ilaç 
harcamasında gerilerde kaldığımız görülmekte ise de; ülkemizde kişi başına düşen gelir , 
ilacın, sağlık harcaması içindeki payının %35 olması (Almanya 'da bu oran %12,3, 
İngiltere 'de %16,7, ABD 'de %10 'dur) ve doktora gitme alışkanlıkları dikkate alındığında, ilaç 
kullanımının istismar ve israf boyutunda olduğu görülmektedir. Yine, ilaç fiyatlarının 
gerçekçi belirlenemiyor olması ve seyyanen yapılan zamlarla açılan maliyet/karlılık oranı 
ciddi boyutlara ulaşmıştır. Ülkemizde, ilaçların önemli bir kısmının ithal edildikleri menşe 
ülkelerden daha pahalıya satılması da ayn bir sorundur. Ayrıca, ülke nüfusunun önemli bir 
kısmının gelir düzeyi olarak yoksulluk boyutunda bulunması, ileri ülkelerde geliştirilen 
ilaçların ruhsatlandınlmasından önceki klinik uygulama aşamasında küçük bedellerle, 
ülkemiz insanları üzerinde denenmesini adeta teşvik etmektedir. Gelişmemişlik örneği olan bu 
uygulamalar, elbette ki AB'ye girme gayretinde olan ülkemiz için olumlu puan 
getirmemektedir. Bu nedenle de, ülkemizde ilaç hammadde ithalatı, üretim, ruhsatlandırma, 
fiyatlandırma, dağıtım ve kullanımının titizlikle araştırılarak; bir taraftan yapılan 
suiistimallerin belirlenmesi ve bu konuda çözüm önerileri getirilmesi, diğer taraftan da bu 
alanda özerk bir yapılanma dahil [İlaç Kurumu), alınabilecek tüm yasal tedbirlerin belirlenip. 
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bir an önce uygulamaya konmasının yolu aranmalıdır. Kısaca, ilaç konusunda yeni bir 
yapılanmaya gidilmesi gerekli görülmektedir. Antibiyogram uygulaması, miktar sınırlaması, 
eşdeğer ucuz ilaç kullanımı ve katılım paylarının aylıktan kesilmesi gibi tedbirlerle ilaç 
kullanımı düşürülmeye çalışılmakta ise de, hala israfı ve istismarı önlemede etkisiz kalındığı 
da bir gerçektir. 

Bu nedenle, büyük ölçüde dışa bağımlılık nedeniyle ülke ekonomisi üzerinde mali yük 
teşkil eden, tedavi ve gereklilik boyutunu aşan ilaç israfi ve suiistimali ile de istismara neden 
olan promosyon, rüşvet, sahte kupür ve sahte reçete uygulamalarının, ruhsatlandırma, 
fiyatlandırma ve karlılık ilişkileri ile klinik deneylerinin araştınlarak,idari, yasal ve siyasi 
tedbirlerin alınması hususlannda, T.C. Anayasasının 98. ve TBMM Içtttzûgfinûn 104 ve 
105. maddeleri uyarınca TBMM tarafmdan Meclis Araştırması" açılması kanaatına 
varılmıştır. (Ek:6/l-4). 

1.1.2 Başbakanlık, İlgili Bakanlık, Genel Müdürlük yada Valilikçe 
Soruşturulması Talebiyle Hazırlanan İnceleme Raporları 

1.1.2.1 Komisyonumuza intikal eden Bağ-Kur Genel Müdürlüğündeki çeşitli 
yolsuzluklarla ilgili iddialar incelenmiş olup, 

1.1.2.1.1 61 Araç alımı ile ilgili olarak yapılan incelemede; ihale mevzuatına 
uyulmadığı. 5 Tinin 1200 cc. motor hacminde bulunduğu ve alım yapılan firmanın stoklarının 
eritilmesine dönük alım yapıldığı kanaatiyle düzenlenen inceleme raporu; 19/06/2003 tarih 
ve 531 sayılı yazı ekinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına intikal ettirilerek, 
soruşturulması istenmiştir (Ek:7/l-30). 

1.1.2.1.2 Bazı Bağ-Kur İl Müdürlüklerinin, mevcut ödeneklerini kullanım süresine 
kadar repoda değerlendirmeyerek kurum zararına sebep oldukları ve bu durumun Muhasebe 
Daire Başkanlığınca da takip edilmeyerek bu zararın oluşmasına RÖZ yumulduğu iddiası 
incelenmiş olup, yerinde görülen iddia konusunda hazırlanan inceleme raporu, 19/06/2003 
tarih ve 532 sayılı yazı ekinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına (Teftiş Kurulu 
Başkanlığı) gönderilerek soruşturulması istenmiştir (Ek:8/l-22). 

1.1.2.2 Komisyonumuza intikal eden "KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesindeki 
estetik yolsuzluğunun bir müteahhit tarafından Bağ-Kur Teftiş Kurulu Başkanına 200 milyar 
TL. verilerek kapatıldığı" iddiası incelenmiş olup, bu hastanede sigortalılara sağlıkla ilgisi 
bulunmayan ve tamamen fiziki güzellik amacıyla yapılan müdahalelerin genel sağlık 
sigortası kapsamına girmemesine rağmen, başka teşhis ve tedavi yapılmış gibi gösterilerek 
kuruma ödettirildiği, buna rağmen bu konuda soruşturma yapan müfettiş üzerinden iş 
alınarak, kapatılmak istendiği anlaşılmıştır. Konu ile ilgili olarak hazırlanan inceleme raporu, 
19/06/2003 tarih ve 529 sayılı yazı ekinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına (Teftiş 
Kumlu Başkanlığı) intikal ettirilerek, soruşturulması istenmiştir (Ek:9/l-78). 

1.1.2.3 Komisyonumuza verilen şikayet dilekçesi ve eki belgelerde dile getirilen, 
İzmir'deki DUSAŞ Özel Sağlık İşletmesi ile SSK arasındaki sözleşmenin yürütülmesi 
esnasında yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine açılan soruşturmalarda konunun 
derinleştirilmediği ve kadük kaldığı yolundaki şikayetleri incelenmiş olup düzenlenen 
inceleme raporu; 19/06/2003 tarih ve 522 sayılı yazı ekinde Çalıma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığına intikal ettirilerek, değerlendirilmesi önerilmiştir (Ek: 10/1-209). 
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Aynı konu ile ilgili olarak komisyona verilen diğer bir şikayet dilekçesi ve 
ekleri için ayn bir rapor düzenlenmemiş, bu konuda inceleme raporu hazırlandığına dair bir 
bilgi notu hazırlanarak evraka bağlanmıştır (Ek:l 1). 

1.1.2.4 Komisyona müstear nam ile intikal ettirilen 01/04/2003 tarih ve 78 sayılı 
şikayet dilekçesinde dile getirilen SSK'daki G.A.Ş. I (Geniş Alan Şebekesi) projesi 
ihalesindeki yolsuzluk ve bunun sonucu olarak SSK eski Başkanının makamında saldınya 
uğradığı iddiası incelenmiş olup düzenlenen inceleme raporu; 19/06/2003 tarih ve 521 
sayılı yazı ekinde Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına (Teftiş Kurulu Başkanlığı) 
intikal ettirilerek, soruşturma yapılması önerilmiştir (Ek: 12/1-42). 

1.1.2.5 Komisyona müstear nam ile intikal ettirilen 01/04/2003 tarih ve 78 sayılı 
şikayet dilekçesinde dile getirilen SSK Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü hizmet binasındaki 
mefruşat ve büro malzemeleri alımlannda yolsuzluk yapıldığı iddiası incelenmiş olup 
düzenlenen inceleme raporu; 19/06/2003 tarih ve 523 sayılı yazı ekinde Çalıma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığına intikal ettirilerek, değerlendirilmesi önerilmiştir (Ek: 13/1-34). 

1.1.2.6 26/01/2003 Tarihli Vatan Gazetesinde yer alan "ilaç devine trilyonluk kıyak" 
başlıklı haberde dile getirilen iddialar incelenmiş olup, iddialar ciddi görüldüğünden 
düzenlenen inceleme raporu, 19/06/2003 tarih ve 530 saydı yazı ekinde Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığına intikal ettirilerek soruşturulması istenmiştir (Ek: 14/1-66). 

1.1.2.7 Komisyonumuza intikal eden şikayet dilekçelerinde dile getirilen, Bağ-Kur 
Genel müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığını tedvir eden Başmüfettişin, müfettişlere baskı 
yaptığı, raporlan işleme koymadığı ve keyfi muamelelerde bulunduğu yönündeki iddialar 
incelenmiş olup, iddialar ciddi görüldüğünden, düzenlenen inceleme raporu; 19/06/2003 tarih 
ve 526 saydı yazı ekinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilerek 
soruşturulması istenmiştir (Ek: 15/1-83). 

1.1.2.8 Star Gazetesinin 28/05/2003 tarihli nüshasında yer alan haber/yazıda dile 
getirilen, SSK'daki 35.000.000.000,- TL.'lık "rozet ve kravat maşası alımı" ve SSK voleybol 
ihtisas kulübüne 700.000.000.000,- TL.'nın usulsüz aktanldığı yönündeki iddialar incelenmiş 
olup düzenlenen inceleme raporu; 19/06/2003 tarih ve 524 sayılı yazı ekinde Çalıma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığına intikal ettirilerek, soruşturma yapılması önerilmiştir 
(Ek: 16/1-10). 

1.1.2.9 Demir Çelik İşletmesi Genel müdürlüğünün özelleştirilmesi vesilesiyle, bu 
kurumun T. Vakıflar Bankası A.O. ile Bank Ekspres A.Ş.'ye olan kredi borçlannın 
kapatılmasında; Bank Ekspres A.Ş.'ye olan borçlarda TCMB reeskont faizi uygulanmasına 
karşın, T. Vakıflar Bankası A.O.'ya olan borçlarda dönemsel olarak temerrüt faizi 
uygulanması nedeniyle, ÖİB aleyhine 29 trilyon lira fazla faiz tahakkuk ettirildiği kanaatine 
vanldığından, düzenlenen inceleme raporu; 19/06/2003 tarih ve 520 sayılı yazı ekinde 
Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilerek soruşturulması istenmiştir 
(Ek: 17/1-60). 

1.13 Ön Rapor yada Bilgi Notları 
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1.1.3.1 T. Kızılay Derneğinde daha önce tespit edilen usulsüzlük ve yolsuzlukların 
halen devam ettirildiği yönünde şikayet yapılmış ve bir an önce gerekli önlem alınması 
istenmiş olup, yapılan araştırma sonucunda; halen 2 Mülkiye Başmüfettişi tarafından Kızılay 
Derneğindeki soruşturmanın devam ettirildiği anlaşılmış ve bilgilendirmeye dönük ön rapor 
hazırlanmıştır (Ek: 18/1-6). 

Müteakiben, Mülkiye Başmüfettişleri tarafından T.Kızılay Derneği başkan ve 
yöneticileri hakkında 23/05/2003 tarih ve 37/21, 88/13 sayılı Tevdi Raporu düzenlenerek 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundukları anlaşılmıştır. Ayrıca, T. 
Kızılay Derneği hakkında bir Araştırma Raporu düzenlenmiştir. 

1.1.3.2 Bir ilaç fabrikasında, ithal edilen ilaç hammaddelerinden imal edilen ilaçların 
çoğunun fiyatlarının, Çin ve Doğu Bloğu ülkelerindeki benzerlerinden kat kat fazla olduğu 
yönündeki şikayeti araştırılmış olup, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 
müfettişlerince 1999-2000 yıllarında İlaç ve Eczacılık Genel müdürlüğünde yapılan 
soruşturma sırasında aynı tespitlerin yapıldığı ve öneriler doğrultusunda alınan Makam Onayı 
ile ithal ve imal edilen ilaç fiyatlarında orijin ülkelerdeki fiyatların esas alınmaya başlandığı, 
ancak daha önce ruhsatlandırılan ilaç fiyatları üzerinde halen herhangi bir değerlendirme 
yapılmadığı ve İlaç Fabrikasına yönelik herhangi bir soruşturma olmadığına dair 
bilgilendirmeye dönük ön rapor hazırlanmıştır (Ek: 19/1-15). 

Yine benzer bir konu olarak, Sağlık Bakanlığına bağlı Hastanelerde ilaç ve malzeme 
ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı ve ihale komisyonlarındaki üst düzey bürokratların rüşvet 
aldıkları yönündeki suç duyurusu araştırılmış olup, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu 
Başkanlığınca iddia konusu ile ilgili olarak münferit iddiaların araştırılması dışında, yaygın 
bir soruşturma yapılmadığı, yapılan münferit soruşturmalarda da rüşvet alındığını belgeleyen 
bir duruma rastlanmadığına dair bilgilendirme amaçlı ön rapor hazırlanmıştır (Ek:20). 

1.1.3.3 Sahillerimize uğrayan gemilerden alınan sağlık vergilerinin, limanlardaki 
görevlilerin bir kısmı tarafından zimmete geçirildiği yönündeki şikayet araştırılmış olup, iddia 
konusunun 2001-2002 yıllarında Sağlık Bakanlığı müfettişlerince soruşturularak, 
müsebbiplerinin ve kamu zararının tespit edildiği, yolsuzluğun adli, idari ve tazmin boyutu ile 
ilgili raporların adli ve idari makamlara intikal ettirildiği, bu aşamada yeni bir işleme gerek 
bulunmadığına dair bilgilendirmeye dönük ön rapor hazırlanmıştır (Ek:21). 

1.1.3.4 SSK'da ilaç suiistimalleri bulunduğu şikayeti araştırılmış olup.bu tür 
yolsuzluklarla ilgili olarak çok sayıda inceleme ve soruşturma yapıldığı, halen de yapılmakta 
olduğu, müsebbipleri hakkında adli, idari ve tazmin işlemlerinin rutin olarak devam 
ettirildiğine ve bu aşamada konunun araştırılmasına gerek duyulmadığına dair bilgilendirme 
amaçlı ön rapor hazırlanmıştır (Ek:22/1-18). 

1.1.3.5 SSK'da sahte emeklilikle Devletin dolandırıldığı yönünde yapılan şikayet 
konusu araştırılmış olup, bu tür yolsuzluklarla ilgili olarak çok sayıda inceleme ve soruşturma 
yapıldığı, halen de yapılmakta olduğu, müsebbipleri hakkında adli, idari ve tazmin 
işlemlerinin rutin olarak devam ettirildiğine ve bu aşamada konunun araştırılmasına gerek 
duyulmadığına dair bilgilendirme amaçlı Ön rapor hazırlanmıştır (Ek:23/l-2). 

1.1.3.6 SSK'da alımı yapılan çeşitli tıbbi malzemeler konusunda yolsuzluklar 
bulunduğu şeklindeki iddia araştırılmış olup, bu tür yolsuzluklarla ilgili olarak çok sayıda 
inceleme ve soruşturma yapıldığı, halen de yapılmakta olduğu, müsebbipleri hakkında adli, 
idari ve tazmin işlemlerinin rutin olarak devam ettirildiğine ve bu aşamada konunun 
araştırılmasına gerek duyulmadığına dair bilgi notu hazırlanmıştır (Ek:24/l-3). 
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1.1.3.7 Bağ-Kur Genel müdürlüğünün geçersiz reçetelerle dolandırıldığı yönünde 
yapılan suç duyurusu araştırılmış olup, bu tür yolsuzluklarla ilgili olarak çok sayıda inceleme 
ve soruşturma yapıldığı, halen de yapılmakta olduğu, müsebbipleri hakkında adli, idari ve 
tazmin işlemlerinin rutin olarak devam ettirildiğine ve bu aşamada konunun araştınlmasma 
gerek duyulmadığına dair bilgilendirme amaçlı ön rapor hazırlanmıştır (Ek:25). 

1.1.3.8 Bağ-Kur Genel müdürlüğünde sahte emeklilikle Devletin dolandırıldığı 
yönünde yapılan şikayet konusu araştırılmış olup, söz konusu iddianın gerçek olduğu, gerek 
bilgisayar sistemine girilmek ve gerekse de Vergi Daireleri ve Meslek Odalarının kayıtlarında 
tahrifat yapmak suretiyle sahte kayıtlarla emekli olan sigortalılar hakkında ihbarlara yada 
tespitlere dayalı olarak rutin soruşturmalar yapıldığı, diğer taraftan, bu tür suiistimallerin 
önlenmesini temin bakımından, bilgisayar sistemine yapılabilecek müdahaleler giderilmiş ve 
emekli olacakların ilgili kuruluşlarla kayıt kontrolleri sağlandığına ve bu aşamada konunun 
yeniden araştınlmasma gerek duyulmadığına dair bilgilendirme amaçlı ön rapor 
hazırlanmıştır (Ek:26). 

1.1.3.9 Sağlık Bakanlığınca seçim dönemine rastlatılarak anahtar teslimi ihale edilen 
14 sağlık tesisi ile ilgili inceleme yaptınldığı ve herhangi bir işlem tesisine gerek bulunmadığı 
yönünde rapor hazırlandığı duyumu üzerine, raporlar Sağlık Bakanlığından istenmiş, 
alınan 28/04/2003 tarih ve 2876 sayılı yazıda; inşaat ihalelerinin adli, idari ve kamu zaran 
yönünden incelenmesini teminen 2 müfettiş görevlendirildiği, buna rağmen istenmesi halinde 
raporlann gönderileceği belirtilmiştir. Konu hakkında ön rapor düzenlenmiş ve bu raporda; 
ihalelerin komisyon tarafından araştmlmasının uzun zaman alacağı dikkate alınarak, 
görevlendirilen müfettişlerce hazırlanacak raporun temininin uygun olacağı kanaati 
belirtilmiştir (Ek:27/1-2). 

1.1.4 İşlem Gerektirmeyen Şikayetler 

1.1.4.1 Herhangi bir isim ve imza olmaksızın yapılan SSK İsparta Hastanesindeki 
yolsuzluklarla ilgili iddialar incelenmiş olup, halen aynı iddialann SSK Teftiş Kurulu 
Başkanlığınca incelenmekte olduğu anlaşıldığından, herhangi bir işlem yapılmasına gerek 
olmadığı yönünde bilgi notu hazırlanmıştır (Ek:28). 

1.1.4.2 Herhangi bir isim ve imza olmaksızın yapılan SSK'daki çeşitli yolsuzluklarla 
(Bilgisayar, DUSAŞ, Voleybol kulübü, SSK Samsun Hastanesi inşaatı, 2001 Yılı ilaç 
uygulama talimatı, Şovses firması ve deprem bölgelerini güçlendirme projesi) ilgili iddialar 
incelenmiş olup, bu iddialann incelenmiş yada halen müfettişlerce incelenmekte olduğu 
anlaşılmıştır. Bu nedenle herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığı yönünde 
bilgilendirme amaçlı ön rapor hazırlanmıştır (Ek:29/l-3). 

1.1.4.3 Komisyonumuza bir hasta tarafından intikal ettirilen, tedavi masraflannın 
fazlalığı ile ilgili şikayet değerlendirilmiş olup, adres belirtmediği ve yolsuzluk 
tanımlanmadığı için herhangi bir işlem yapılamamıştır. 

1.1.4.4 Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığında alımı gerçekleştirilen, üzerinde 
Atatürk Portresi ve Türk Bayrağı resimleri bulunan büyük pano halindeki geniş iki levhanın 
usulsüz olarak 35 milyar TL.'ye Bakanın tanıdığı bir müteahhide yaptınldığı iddiasını 
muhtevi isimsiz imzasız şikayet dilekçesindeki konu, halen SSK da inceleme soruşturma 
işlemlerini yürüten Başbakanlık Başmüfettişinin koordinatörlüğündeki iki Maliye, iki 
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Mülkiye, iki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve iki Sosyal Sigortalar Kurumu 
Başkanlığı Başmüfettişlerinden oluşan bir kurul tarafından incelenmekte olduğundan, 
komisyonumuzca herhangi bir işleme gerek görülmemiştir. 

1.1.4.5 Komisyonumuza intikal ettirilen "Bilişim Elekt. Sis. Tur. ve Sağ. İşi. San. ve 
Tic. Ldt.Şti.'ne ait yazılım programının Sağlık Bakanlığı tarafından sahiplenildiği" yönündeki 
iddialar ile ilgili Daire Başkanı tarafından sebep olunan usulsüzlük iddiaları konusunda 
yapılan inceleme sonucunda; 

- Bu konunun Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerince incelendiği ve 
söz konusu iddianın sübuta ermediği kanaatiyle, ilgililer hakkında herhangi bir işlem tesisine 
gerek görülmediği, 

-Söz konusu iddialar ile ilgili olarak, şikayetçi ile mevcut Bilgi İşlem Daire Başkam 
ve eski daire başkanı dinlenmiş olup, her iki daire başkanı da, yazılım programının şirkete ait 
olmadığı, Bakanlık elemanlarının katkı ve desteği ile hazırlanarak Bakanlığın Yazılım 
Programı olarak uygulamaya sokulduğu, 

-Diğer taraftan, iddia konusunun Mahkemeye intikal ettirildiği ve halen bu davanın 
Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde devam ettiği ve bu aşamada, iddia konusuna 
yapılacak müdahalenin yerinde olmayacağı, 

hususları tespit edilerek, bu aşamada iddia konusu ile ilgili olarak, ayrıca herhangi bir 
işlem tesisine gerek bulunmadığı kanaatine varıldığı yönünde bilgilendirmeye dönük ön rapor 
hazırlanmıştır (Ek:30/l-20). 

1.1.4.6 Bir Milletvekili tarafından Komisyonumuza Bilgilendirme Formu ekinde 
(Gelen evrak.Kişi Mektupları, 231 ve 232 nolu evrak) intikal ettirilen ve Sağlık Bakanlığına 
bağlı Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İşletme Müdürü ve 
Kardiyovasküler Ceraahi Kliniği Şefi hakkındaki şikayetleri içeren belgeler tetkik edilmiş 
olup, bu konularda gerekli müfettiş incelemeleri yapıldığı, halen tüm hastanenin genel bir 
teftişten geçirilmekte olduğu, diğer taraftan söz konusu iddialann da bu teftiş vesilesiyle 
yeniden değerlendirildiği öğrenildiğinden, herhangi bir işlem tesisine gerek görülmemiş ve 
Komisyon Başkanı bilgilendirilmiştir. 

1.1.4.7 Bağ-Kur Genel müdürlüğü Sağlık kurulunda görevli bir doktorun, bu 
görevinden Genel müdürlük karan ile keyfi olarak alınması iddiasının, Komisyonumuza ve 
İlgili Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığına intikal ettirildiği anlaşılmış olup, ilgili 
Bakanlığa intikal ettirilmesi ve Komisyonun süresinin bitmesi de dikkate alınarak herhangi bir 
işlem yapılmasına gerek görülmemiştir. 

1.1.5 Diğer İşlem Ve Yazışmalar 

1.1.5.1 TC Emekli Sandığı Müfettişi tarafından, 54 şahıs adına usule ve esasa uygun 
olmayan sağlık kurulu raporu düzenleyen ve bu gerçek dışı raporlara istinaden tanzim ettikleri 
reçeteler ile kurumu 216.748.000.000,- TL. dolandıran Ege Üniversitesi Onkoloji Bilim Dalı 
görevlileri hakkında suç duyurusu yapılmasına rağmen ilgililerin Dekanlıkça taltif edildikleri 
yönünde bölüm başkanı Prof. Dr. Banu Çiçek BİLKAY tarafından komisyona yapılan şikayet 
değerlendirilmiş olup {Rapor, YÖK Başkanlığı aracılığıyla E.Ü. Rektörlüğüne intikal 
ettirilmiştir), hazırlanan bilgi notu (Ek:31/1-3) gereğince yapılan yazışma sonucunda, E.Ü. 
Tıp Fakültesi Dekanlığınca başlatılan soruşturmanın tamamlattırıldığı ve soruşturma 
açılmasına mahal olmadığı yönünde muhakkik raporu hazırlandığı, Komisyonumuza 
gönderilen E.Ü. Tıp Fakültesi Dekanlığının 30/05/2003 tarih ve 285-3978 sayılı yazısı 
ekindeki Ön İnceleme Rapor suretinden öğrenilmiştir. 
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1.1.5.2 Bir grup sağlık personeli ismi kullanılarak, Konya ili merkez 6 nolu Sağlık 
Ocağı sorumlu tabibi hakkında yapılan ve Komisyon gelen evrak kayıtlarına 10/04/2003 tarih 
ve 150, 153 sayı ile girişi yapılan iki şikayet incelenmiş olup, durum telefonla İl Sağlık 
Müdürüne intikal ettirilmiş ve İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan araştırma sonucu 
düzenlenen cevabi yazı, gelen evrak kaydından geçirilerek dosyasına konmuş, şikayetçi isim 
ve adresi bulunmadığından ilgilisine bilgi verilememiştir. 

1.1.5.3 Komisyona intikal eden şikayetlerden; ilgili kurumlarca müfettiş veya 
muhakkik eliyle incelenmesi talebiyle hazırlanan yazılar, iş bu rapor aşamasında ilgili 
kurumlara veya gereği için Dilekçe Komisyonu Başkanlığına intikal ettirilmiştir (Ek:32/1-14). 

1.2 YOLSUZLUĞUN BOYUTU VE ETKİLERİ 

1.2.1 Sağlık 

Yolsuzluk boyutuna girmeden önce sistemdeki mevcut durumu özetlemekte yarar 
görülmektedir. 

Ülkemizde sağlık sistemi; çözüm getirilemeyen yoğun talebin bulunduğu, son 
derecede karmaşık, hantal, çok başlı ve koordinasyonsuz bir görünüme sahiptir. Bu 
sistemsizliğin yarattığı karmaşa içinde torpil, rüşvet ve yolsuzluk alabildiğine uygun ortam 
bulmakta, gerekli tedbirler alınamadığı için de her geçen gün yeni yolsuzluk usulleri ortaya 
çıkmaktadır. Dolayısıyla da, sağlık sistemi, halk, hizmeti veren ve alan açılarından devamlı 
şikayete sebep olan tam bir memnuniyetsizlik kaynağıdır. Öyle ki, sektördeki kısmi iyileşme 
ve basanlar, yaygın memnuniyetsizlik karşısında etkisiz kalmaktadır. Tüm bu 
olumsuzlukların yaşandığı sağlık sistemi için; "kirlenme" sözü sıkça duyulmaktadır. Zira, 
sağlık sisteminde mevcut güçlü finans kaynağı, birçok kişinin, şirketin ve kuruluşun iştahını 
kabartmakta, dolayısıyla da sistemsizliğin yarattığı kirlenme, güçlü bir çıkar sektörü yaratmış 
bulunmaktadır. Meşruiyet dışı yollardan beslenen sektör, rüşvet ve yolsuzluğa o denli 
bulaşmıştır ki, mevcut kirlenme sistemin yıkılıp, yerine saydam, kendi yasal kurallan içinde 
işleyecek ve sorunlara çözüm getirecek modem ve çağdaş bir sağlık sisteminin kurulmasını 
engellemektedir. Nitekim, 1987 yılında 3359 sayılı "Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu" 
çıkanlarak başlatılmak istenen reform çalışmalan bir türlü sonuçlandınlamamıştır. Kısaca, 
sağlık sektörü; maddi boyutu ikinci planda kalan insan sağlığı gibi son derecede hayati bir 
alanı içerdiğinden, hastalığın istismanna yönelik duygusallıkla, yolsuzluk ve usulsüzlük 
açısından son derecede uygun ve yüksek getirili bir alandır. 

Komisyonumuza bir milletvekili tarafından intikal ettirilen 2 klasörde T. Kızılay 
Demeğinde yaşanan olumsuzluklar ile yolsuzluklar anlatılmış, bu güzide kumlusun yeniden 
yapılandınlması istenmiştir. Bu vesile ile Sağlık sektörü içinde önemli bir yeri olan ve Alt 
Komisyonumuz araştırma konusu içinde değerlendirilen T. Kızılay Demeğine raporumuzda 
yer verilmiştir. 

T. Kızılay Demeği 2908 sayılı Demekler Kanunu hükümlerine tabi, bu kanunun 45. 
maddesi uyannca içişleri Bakanlığının denetimi altında ve yine 2908 sayılı Demekler 
Kanunun 71. maddesine göre "..mal ve paralan" devlet malı sayılan bir kurumdur. Yine aynı 
maddenin (b) bendi uyannca Bakanlar Kumlu; T. Kızılay Demeği Tüzüğünü değiştirmeye, 
yürürlükten kaldırmaya ve yeniden düzenlemeye, (a) bendi uyannca; organlannın görevlerine 
son vermeye ve bunlann görevlerini yerine getirmek üzere geçici kurullar oluşturmaya yetkili 
kılınmıştır. T. Kızılay Demeği, savaş ve olağanüstü şartlarda sadece ülkemizde değil, diğer 
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ülkeler nezdinde de önemli hizmet ve yardımlarda bulunan bir kuruluştur. Bu nedenle de 
ülkemiz insanınca önemsenmekte ve yardımlarla desteklenmektedir. Nitekim, Kızılay; kan 
temin ve dağıtımı, ilaç, gıda ve çadır dağıtımı ve sağlık alanındaki etkinlikleri ile ismini 
duyurmuştur. Ancak, ülkemizde 17 Ağustos 1999 depremi meydana geldiğinde; Kızılay 
yardımları ile dağıttığı çadırların kalitesi tartışma yaratmıştır. Bu vesile ile gerekli 
soruşturmalar yapılmış ve TBMM gündemine de gelerek bu konuda 10/73,74 esas numaralı 
Araştırma Komisyonu kurulmuştur. 

Yolsuzluğun boyutu ve etkilerine gelince: Sağlık hizmetlerinde yolsuzluk, hizmetin 
asıl unsuru hekimden başlamak üzere, sektörün yatırım planlaması, ihale, ilaç ruhsatlandırma 
ve fıyatlandırması, personel istihdamı, hizmet sunumu, mal ve hizmet alımı vb. alanları büyük 
ölçüde kapsamaktadır. Bu etkileşim, sektörden hizmet alan hasta ve yakınlarını, dolayısıyla da 
tüm ülke genelini kapsamaktadır. Bununla birlikte, tespit edilen yolsuzluk Sosyal Güvenlik 
Kuruluşları ile ilgili bölümde özetlendiğinden burada ele alınmamıştır. 

1.1.1 Sosyal Güvenlik 

Anayasamız 60. maddesiyle herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğunu, 
devletin bu güvenliği sağlayıcı tedbirler alacağını, teşkilatı kuracağını hüküm altına almıştır. 
Anayasadaki bu hüküm "herkes" için bir hak olurken devlet için bir ödev olmaktadır. Bu 
ödevi yerine getirirken devlet gerekli ünite yada teşkilatlan kurmuştur. 

Sosyal güvenlik sistemi, genel olarak sosyal sigortalar, sosyal hizmetler ve sosyal 
yardımlardan oluşan bir bütün olmasına karşın, kapsam genişliği ve hakların çeşitliliği 
açısından sosyal sigortalar öne çıkmaktadır. 

Faaliyet alanlarına göre Türkiye' de halen; 
- 657 sayılı devlet memurlan kanununa tabi olarak memur statüsünde çalışanlar ve 

aileleri; çalıştıkları kuruluşlarca ve bu kuruluşlardan, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı 
kanununa göre emekli olanlar ve aileleri, T.C. Emekli Sandığı' nca, 

- 506 sayılı sosyal sigortalar kanununa göre sigortalı olanlar, buradan emekli olanlar 
ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti ile ikili sosyal güvenlik 
sözleşmesi yapmış olan ülkelerde çalışan sigortalıların ülkemizde yaşayan aile bireyleri SSK' 
ca, 

- 1479 sayılı esnaf ve sanatkarlar ve diğer bağımsız çalışanlar sosyal sigortalar kurumu 
(Bağ-Kur) kanununa tabi olanlar, emekli olup Bağ-Kur'a tabi olanlar ve aileleri Bağ-Kur' ca, 

- Türk Silahlı Kuvvetleri' nde görevli subay ve astsubaylar ile emekli subaylar ve 
aileleri ayrıca, askerlik görevini yapmak üzere silah altında bulunan er ve erbaşlar MSB' nca, 

- Bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret ve sanayi odaları, borsalar ve 
bunlann oluşturduğu birliklerde çalışan personel ile buradan emekli olanlar ve aileleri de bu 
kuruluşlar bünyesinde kurulmuş olan özel sandıklarca, sosyal güvence altına alınmış 
bulunmaktadırlar. 

Günümüzde, sosyal güvenlik sistemi dışında kalan kimselerin sosyal güvenlikleri 
de, yürürlükteki değişik kanunlarla düzenlenmeye çalışılmıştır. Bunlardan bazıları şöyle 
özetlenebilir: 

-2022 sayılı, 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz, kimsesiz Türk vatandaşlanna 
aylık bağlanması hakkında kanun ile bu kapsama giren vatandaşlanmıza, ücretsiz sağlık 
hizmeti sağlanmıştır. 
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- 2828 sayılı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 3294 sayılı 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu çerçevesinde, muhtaç kimselere 
devletçe sağlanan bazı yardımlar yanında; sağlık giderleri için de imkanlar tanınmıştır. 

- Bunların dışında, yeterli mali gücü olmayan vatandaşlarımız, 3816 sayılı ödeme gücü 
olmayan vatandaşların tedavi giderlerinin, yeşil kart verilerek devletçe karşılanması hakkında 
kanun ile belirli sağlık yardımlarından yararlandırılmaya çalışılmıştır. 

Üç Sosyal sigorta Kuruluşundan birisi olan SSK bu kadar geniş, çeşitli ve parasal 
hacimli bir Kurum olması, özellikle son yıllarda bu Kurumun sık sık yolsuzluk 
iddialarıyla kamuoyunun gündemine gelmesine yol açmıştır. 

Sosyal Sigortalar maaş bağlayan bir Kurum olarak öncelikle maaş bağlamaya esas 
bilgileri elektronik ortama sağlıklı bir şekilde aktaramamıştır.Bunun sonucu olarak pek çok 
kez maaşlarda mükerrerlik, fazla ödeme, hak sahibi olmayana ödeme gibi yersiz ve usulsüz 
uygulamalarla karşılaşılmaktadır.Özelde SSK 'ya ait olan bu sorun, genelde Ülkemizdeki 
tüm sosyal sigorta sisteminin (Emekli Sandığı, Bağ-kur,SSK, çeşitli sandıklar) sorunudur. 
Çünkü sosyal sigorta kuruluşları arasında veri paylaşımı ve ortak veri havuzunu kullanma gibi 
bir uygulama bulunmamaktadır. Bunun sonucu ise pek çok kimse için yasal olmayan 
mükerrer maaş bağlanması, haksız maaş bağlanması gibi usulsüz ve haksız uygulamalar 
olmaktadır. Geçmişte, sosyal sigorta kuruluşları bilgilerinin elektronik ortama aktarılması ve 
bilgi işlem sistemlerinden daha çok yararlanılması konularında çeşitli, ancak birbirlerinden 
kopuk çalışmalar yapılmıştır. Hatta bu projelerden önemli görülen birine SSK'da başlanmış 
ise de; son aşamasına gelinen bu çalışma tamamlanamadan durdurulmuş ve yapılan tüm 
çalışmalar yok farz edilmiştir. 2000 yılında Bağ-Kur'dan başlatılan ve SSK ile devam ettirilen 
yeni bir çalışmadaki nihai hedef; her iki kurumdaki iş ve işlemlerin bilgisayar ortamında 
sağlıklı bir şekilde yürütmek ise de, bu çalışmanın her iki sosyal güvenlik kuruluşunda 
birbirinden bağımsız ve koordinasyonsuz yürütülmesi ve işi yürütecek danışmanlık ve 
kontrollük hizmetinin ihalesinde; işin doğrudan bir firmaya verilmesi şeklinde yapılan 
usulsüzlük, amacın gerçekleştirilmesini engellemiştir. 

Öte yandan Sosyal Sigortalar Kurumu Ülkemizdeki sağlık hizmeti üretiminde Sağlık 
Bakanlığından sonraki ikinci büyük kuruluştur. Ülkemizde genelde var olan sağlık 
sorunlarının önemli bir kısmı bu kurum için de geçerlidir. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun sigortacılık yaparken yasadan doğan sağlık alanına ilişkin 
sorumluluklarını kendi sağlık tesislerinde yerine getirmesi, hem hizmeti üreten hem de 
bedelini ödeyen şeklinde ikili bir rolü SSK'ya yüklemiş, SSK pek çok alanda adeta monopson 
(tek alıcı) bir görünüme bürünmüştür. İlaç bunlardan birisidir. Sıhhi sarf malzemesi denen, 
hastaya tedavi aşamasında yada ameliyat sırasında kullanılan malzemeler bir diğeridir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu kendi sağlık tesisleri içerisinde eczaneler açmakta ve kendi 
hastalarına ilaçlan kendi eczanelerinden vermektedir. Ana uygulama budur. Ancak kendi 
sağlık tesisi yada eczanesi olmayan yer ve hallerde (SSK eczanesinde o an ilacın 
bulunamaması durumunda) ise serbest eczanelerle sözleşme yapmakta , hastalar ilaçlarını 
buralardan almaktadır. 

SSK kendisi ilaç alırken Kamu İhale Kanunu yürürlüğe girene kadar İlaç Alım Talimatı 
temelinde üretici firmalarla protokoller yapıp , eczaneler olarak ilaçlan sipariş vererek temin 
etmekte, böylelikle piyasa fiyatlannın yaklaşık %40 eksiğine üretici firmadan ilaç alımlan 
mümkün olabilmekteydi.Bu sistemin en büyük zaafı olan aynı kimyasal ve farmakolojik 
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terkibe sahip ilaçların farklı fiyatlarla alınması riski, SSK tarafından uygulamaya konulan 
eşdeğer ilaç politikasıyla aşılmıştı.Eşdeğer ilaç politikasında ilaç kullanımı hekim ve 
eczacının doğrudan kontrolünden çıkartılıp, aynı kimyasal ve farmakolojik terkibe sahip 
ilaçlardan ucuz olanın reçete edilmesi ve bu reçetedeki ilaçların alınıp hastaya verilmesi 
sağlanmak hedefleniyordu.Sistemin diğer önemli bir eksikliği olan her hastane yada 
dispanserdeki eczanenin hangi ilaçlan, hangi fiyattan ve ne kadar miktar aldıklarını takip 
edememe sorunu uygulamaya konulan ilaç bilgi bankası yoluyla çözülmüştü. 

Böylelikle, SSK da hangi eczanenin hangi ilacı hangi fiyata ve hangi miktarda aldığını 
tespit edebilme ve eczane bazında yolsuzluk ve usulsüzlükleri kolaylıkla ortaya çıkarma 
imkanı ortaya çıkmıştı. 

Ancak 2003 yılı başmda uygulanmaya başlanan Kamu İhale Yasası ile SSK 'nın 
ilaç alımlarına ilişkin oturmuş sistemi tepe taklak olmuş, bugünkü uygulama ile her 
hastanenin ilacı direk ilaç üreten firmalardan değil, bunların toptan satıcısı olan ilaç 
depolarmdan satın alma zorunda kalınmış,, böylelikle %40'a varan indirimlerden 
vazgeçilmenin yanında, depocu karının da fiyatlara eklenmesi gibi bir sonuçla 
karşılaşılmıştır. 

Sıhhi sarf malzemeleri temininde SSK uygulaması 1998 yılına kadar çeşitli firmalarla 
yapılmış protokoller yoluyla malzemelerin temin edilmesi şeklindeydi. Kamuoyuna neşter 
operasyonu olarak yansıyan ve Ülkemizdeki sağlık sektörünü ayrıntılı olarak irdeleyen 
soruşturmaya da konu olan SSK'daki sıhhi sarf malzemesi alımlarındaki protokollü 
uygulama, özünde sıhhi sarf malzemesi satan özel kişilerle SSK arasında yapılan bir 
anlaşmadır. Protokol uygulamasının temel amacı sektöre fiyat anlamında bir tavan koyup bu 
tavanın üzerine çıkılmasını engellemek, dolayısıyla çeşitli ve farklı pek çok fiyatların aynı 
malzeme için firmalarca hastanelere empoze edilmesi yolunu kapatmaktır. Burada 
vurgulanması gereken nokta protokol uygulamasının ihale uygulamasına engel olmadığı 
gerçeğidir.Yani protokol yapıldıktan sonra protokol fiyatları tavan kabul edilerek ihaleye 
çıkılması mümkündür. Böylelikle piyasaya bir düzen, firmalara bir disiplin getirilirken, 
çalışanlar için haksız töhmet ve zanlardan korunma imkanı getirilmiş olmaktadır. 

Ancak bu protokol uygulamasında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, protokolde 
bağıtlanan fiyatların sürekli revizyona tabi tutulması, teknolojik ve ekonomik koşullardaki 
değişimlerin kaçırılmadan takip edilmesidir. 

SSK'da protokollü alım sistemi "işte bu revizyon olayı ihmal edildiği için" yozlaşmış, 
sonunda firmalar için büyük ve haksız sayılabilecek karların paylaşıldığı bir sistem haline 
dönüşmüştür. 1996 yılında en son revizyona tabi tutulan fiyatların 2002 yılına kadar esaslı 
herhangi bir revizyona tabi tutulmadığı gerçeğinin yanında, tıp teknolojisindeki gelişmelerin 
adeta günlük olduğu ve fiyatların sürekli aşağıya düştüğü olgusu göz önüne getirildiğinde 
uğranılan zarann boyutlan kendiliğinden açığa çıkacaktır {İddianamede; yıllık sıhhi sarf 
malzemesine harcanan para; 14 milyar S olarak belirtilmiştir). Nitekim kamuoyunda 
Neşter Operasyonu olarak bilinen soruşturma bu gerçeği bütün çıplaklığıyla ortaya 
koymuştur. 

SSK gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olan Bağ-Kur Genel 
müdürlüğünün sorunlan da, SSK'ya benzerlik göstermektedir. Ancak, Bağ-Kur Genel 
müdürlüğüne bağlı sağlık hizmeti veren kurumlar bulunmadığından, bu kurumun sigortalılan 
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sağlık hizmetini büyük ölçüde Sağlık Bakanlığı ile küçük çaplı olarak diğer kamu yada özel 
sağlık kurum ve kuruluşlarından almaktadır. 

TC Emekli Sandığı, diğer iki sosyal güvenlik kuruluşundan farklı olarak Maliye 
Bakanlığına bağlı olup, memur emeklileri ile hak sahiplerinin aylık bağlama ve sağlık 
giderleri ile ilgili işlemleri düzenlemektedir. 

Kısaca, Ülkemizde Sosyal Güvenlik kurumlan da son derecede parçalı bir görünüme 
sahiptir. Nitekim, Sosyal Güvenlik Kurumlarının bir çatı altında toplanma çabalan 30-40 
yıldır bir türlü sonuçlandmlamamıştır. Bugün için de, bu kurumları bir çatı altında 
toplamak için komisyonlar oluşturulmuş olup, çalışmalar Maliye, Sağlık ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanları gözetiminde devam ettirilmektedir. 

Yolsuzluğun boyutu ve etkilerine gelince: Sosyal Güvenlik Kuruluşlannda yolsuzluk, 
mensup yada bu mensuplannın hak sahiplerine aylık bağlamada kısmen, sigortalı yada hak 
sahiplerinin sağlık hizmetinden istifadelerinde büyük oranda görülmektedir. Şöyle ki, sosyal 
güvenlik kurumlan arasındaki koordinasyonsuzluk ve bilgi paylaşımı olmaması nedeniyle bir 
kurumdan emekli olan bir kişi, diğer bir sosyal güvenlik kurumundan da emekli aylığı 
alabilmekte, yine, sağlık sigortasından yararlanan bir kişi sağlık karnesini sigortasız başka bir 
kişiye kullandırması yanında, eczacı-doktor işbirliği ile temin edilen sağlık karnelerine 
gıyapta gerçeğe aykm reçete düzenlemek suretiyle de yolsuzluk ve usulsüzlükler 
yapılabilmektedir. Dolayısıyla da yolsuzluğun boyutu, sosyal güvenlik şemsiyesi altındaki 
nüfus ile bunlarla iş ilişkisinde bulunan kişileri kapsamaktadır. Sosyal Güvenlik alanındaki 
yolsuzluğun boyutu ve etkileri, Sağlık hizmetinde görülenlerle benzeşmekte, daha doğrusu 
sağlık alanında görülen yolsuzluklann büyük bir kısmı sosyal güvenlikten yararlanan 
insanımızı da etkilemektedir. 

1.2.3 Özelleştirme 

Türkiye ekonomisi 24 Ocak 1980 kararlan ile başlayan dönemde yapısal bir dönüşüm 
sürecine girmiş, bu dönüşümle dışa nispeten kapalı, ithal ikamesine dayalı bir ekonomik 
yapıdan, rekabetçi ve ihracata yönelik sanayileşmeye dayanan ekonomik bir yapıya geçiş 
hedeflenmiştir. Bu dönemde kamu kesiminin yeniden yapılanma çalışmalan da sürdürülerek; 
kamu kesiminde verimliliği sağlamak, ekonomideki ağırlığını azaltmak, bütçe açıklannı 
azaltmak vb. amaçlar için bir yöntem olarak özelleştirme, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik 
gündemine yerleşmiştir. 

1980 Yılındaki 24 Ocak Kararlanm izleyen süreçte, devlet bütçesine getirdikleri yükü 
ortadan kaldırmak için kısa vadeli bir çözüm olarak KİT fıyatlan serbest bırakılmış, uzun 
dönemli ve kalıcı bir çözüm olarak da "özelleştirme", V. 5 Yıllık Kalkınma Planından 
itibaren kalkınma planlarına bir hedef olarak girmeye başlamıştır. 

Özelleştirmeye ilişkin gerçekleştirilen temel yasal düzenlemeleri, 2983, 3291 ve 4046 
sayılı yasalar olarak sıralamak mümkündür. Söz konusu yasalar genel olarak özelleştirmeye 
ilişkin hususlan düzenlemekle birlikte 1980Tİ yıllardan 2000 yılına kadar gelen süreçte, 
sunduklan hizmetin özelliklerinden kaynaklanan yasal nedenlerle, enerji ve telekomünikasyon 
alanlannda ayn düzenlemeler yapılmış, aynca ekonominin liberalleşmesi politikası 
doğrultusunda tekel niteliğini haiz bazı kamusal üretim alanlannda (çay ve tütün gibi) özel 
sektörün de faaliyet göstermesine olanak sağlayan yasal değişikliklere gidilmiştir. 
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Özelleştirme uygulamalarının hukuki alt yapısını oluşturmaya yönelik olarak 
çıkartılan ve halen yürürlükte bulunan en son düzenleme 4046 sayılı "Özelleştirme 
Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'dur 

4046 sayılı Kanunla; 
-Özelleştirme uygulamalarında tek yetkili karar organı olarak Özelleştirme 

Yüksek Kurulu, yalnızca özelleştirme uygulamalarını yürütmek ve sonuçlandırmak 
üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kurulmuş, 

-Özelleştirme gelirlerinin bir hesapta toplanması amacıyla Özelleştirme Fonu 
oluşturulmuş ve bu fonun kullanım alanları belirlenmiş, 

-Özelleştirmenin kapsamı genişletilerek KİT'lerin yanı sıra, Devletin diğer mal ve 
hizmet üreten birimlerinin de özelleştirilmesine olanak sağlayan düzenlemeler yapılmıştır. 

Özelleştirme alanındaki yolsuzluğun boyutu ve etkilerine gelince: 4046 sayılı yasada 
Özelleştirmenin amacı "ekonomide verimlilik artışı ve kamu giderlerinde azalma sağlamak" 
şeklinde yer almış, yasa gerekçesinde ise Özelleştirme, "geniş anlamda devletin iktisadi 
faaliyetlerinin en aza indirilmesi veya tamamen ortadan kaldırılması, KİT'lerin devlet bütçesi 
üzerindeki finansman yükünün hafifletilmesi, rekabete dayalı piyasa ekonomisinin 
gerçekleştirilmesi, atıl tasarrufların ekonomiye kazandırılarak sermaye piyasalarının 
geliştirilmesi ve bu şekilde elde edilecek kaynakların, alt yapı yatırımları, savunma, eğitim ve 
sağlık hizmetlerinde kullanılması suretiyle, ekonomide verimliliğin arttırılmasını sağlayan 
önemli araçlardandır" şeklinde geniş bir yorumla tanımlanmıştır. 

Özelleştirmede asıl amaç, kamu varlıklarının satışıyla gelir elde etmekten çok, 
ekonomide karlılık ve verimliliğin artması, sermayenin tabana yayılması ise de, özelleştirme 
stratejinin doğru belirlenmemesi, gelire ağırlık veren özelleştirme yöntemlerinin izlenmesi, 
istihdama ve ülke ekonomisine katkıda bulunacak alternatif özelleştirme yöntemlerinin 
geliştirilememesi gibi uygulama yanlışlıklan nedeniyle, özelleştirme geliri, özelleştirilen 
kurumların sadece arsalarının bedeli dahi olamamakta, bir çok kuruluşun faaliyetlerine 
özelleştirme uygulamalann ardından kısa bir süre alıcılar tarafından son verilerek, arazi ve 
arsalan değerlendirilmekte, bazı karlı kuruluşlar ise, alıcılann uyguladığı politikalar 
sonucunda zararlı kuruluşlara dönüşmektedir. Tüm bu nedenlerle, yapılan her özelleştirme 
ayn bir yolsuzluk skandali olarak karşımıza çıkmakta ve halkımız için devlete güvensizliğin 
başka bir boyutunu teşkil etmektedir. 

Komisyon çalışmaları sırasında tespit edilen yolsuzlukların parasal boyutu ise; 

-Bağ-Kur ve SSK'da başlatılan ve MBA firmasına verilerek yürütülen bilgisayar 
danışmanlık ve kontrollük hizmetinde 1.160.920 $ olarak belirlenmiş, 

-TDÇİ'nin T.Vakıflar Bankası A.O. ve Bank Ekspres AŞ'ye olan kredi borçlannın 
faizlerinin hesaplanmasında farklı uygulama yapılmak suretiyle, ÖİB'nın 29 trilyon lira fazla 
ödeme yapmasına sebep olunmuştur. 

-Neşter operasyonunda ise parasal tutar belirlenmemiş olmakla birlikte, ülkemizde 
sıhhi sarf malzemesine aynlan yıllık 14 milyar $'lık [Ankara DGM Savcılığının 
iddianamesinden alınmıştır) kaynağın TBMM araştırması sonucunda ortaya çıkabilecek 
önemli bir kısmı, 
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-Özelleştirilen 20 civarındaki kuruluşta takside bağlanan alacakların ödeme planlarının 
mücbir sebep olmaksızın yeniden belirlenmesi sebebiyle meydana gelen ÖİB zararı, TBMM 
tarafından yapılacak soruşturma sonucunda belirlenebilecek kısmı, 

-POAŞ'deki altın hissenin kaldırılması sonucu, bu kurumun zarar eden bir şirketle 
birleştirilerek sebep olunan vergi kaybı, teminat olarak mevzuata aykm ve usulsüz bir şekilde 
hisse senedi rehni alınmasıyla devletin alacağının riske edilmesi hususlanndaki zarann 
parasal boyutlan TBMM tarafından yapılacak soruşturma sonucunda belirlenebilecek kısmı 
yolsuzluk olarak ortaya çıkacaktır. 

Sonuç olarak. Sağlık ve Sosyal Güvenlik sektördeki yüksek harcama potansiyeli, 
yukanda sayılan zaaflarla sektördeki yolsuzluk boyutunu miktar ve ekonomik kayıp olarak 
büyük ölçüde artırmakla kalmamakta, kayıt dışı ekonomiyi büyütücü katkısı, halkın devlete 
güvensizliği ve sosyal olumsuzluklan ile tüm ülkeyi de etkilemektedir. Diğer taraftan, 
vatandaşın dürüstlük kavramının zaafa uğramasına ve ahlaki çöküntü ile ülkemizin temel taşı 
aile yapısı ve birey ilişkilerinin de zaafa uğraması yönünde olumsuz etkide bulunmaktadır. 

Özelleştirme ile ilgili olarak da, ekonomide karlılık ve verimliliğin artınlması ve 
sermayenin tabana yayılması gibi amaçlar hedeflenmekte ise de; özelleştirme stratejinin doğru 
belirlenmemesi, gelire ağırlık veren özelleştirme yöntemlerinin izlenmesi, istihdama ve ülke 
ekonomisine katkıda bulunacak alternatif özelleştirme yöntemlerinin geliştirilememesi gibi 
uygulama yanlışlıklan nedeniyle, özelleştirme geliri, özelleştirilen kurumlann sadece 
arsalannın bedeli dahi olamamakta, bir çok kuruluşun faaliyetlerine özelleştirme 
uygulamalann ardından kısa bir süre alıcılar tarafından son verilerek, arazi ve arsalan 
değerlendirilmekte, bazı karlı kuruluşlar ise, alıcılann uyguladığı politikalar sonucunda zararlı 
kuruluşlara dönüşmekte ve yapılan her özelleştirme ayn bir yolsuzluk skandali olarak 
karşımıza çıkmakta, dolayısıyla da halkımız için devlete güvensizliğin başka bir boyutunu 
teşkil etmektedir. 

1.3 SİSTEMDE YOLSUZLUĞA ZEMİN OLUŞTURAN 
ZAAFLAR 

Öncelikle Sağlık ve Sosyal Güvenlik Sisteminde Yolsuzluğa Zemin oluşturan 
Zaaflardan söz etmek verinde olacaktır. 

1.3.1 Sektörün yasal düzenleme, standart kadro ve personel kalitesi yönünden 
yenilenememesi, 

1.3.2 Gelişmiş ülkelerde sistem devamlı değişime ve yenilemeye tabi tutulurken, 
ülkemizde bu sektörde ortaya çıkacak yolsuzluk ve suiistimallerin önceden tespit ve gerekli 
yasal düzenlemeyi sağlayıcı mekanizmalann kurulmamış olması, 

1.3.3 Sektörün hizmet sunumu ve kalitesinde belli bir standardın olmaması ve 
istismara açık alanlar bulunması, 

1.3.4 Sağlık kurum ve kuruluşlannda devamlı personel hareketliliği ve yönetim 
değişikliğinin yarattığı istikrarsızlık, profesyonel ve istikrarlı olmayan yönetim anlayışının 
sistemi devamlı olumsuz etkilemesi, 
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1.3.5 Sosyal Güvenlik Kuruluşlarından SSK ve Bağ-Kur'un kuruluş ve teşkilat 
kanunları Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi ve verilen bir yıllık sürede de çıkarılmamış 
olmasının yarattığı boşluk nedeniyle kanunsuz ve keyfi işlemlere devam edilmesi, 

1.3.6 Sosyal sigorta sistemine göre çalışan kuruluşların sağlıklı bilgi işlem, 
otomasyon sistemine sahip olamamaları ile ortak veri havuzunu kullanamamaları sonucu 
mükerrer maaş bağlanması, fazla maaş ödeme, hak sahibi olmayana ödeme gibi yersiz ve 
usulsüz uygulamaların meydana gelmesi, 

1.3.7 SSK'daki ilaç alımları, ilaç alım talimatı esasları çerçevesinde üretici 
firmalardan doğrudan ilaç satın alınabilmesi şeklinde yürütülürken, Kamu İhale Yasasının 
yürürlüğe girmesiyle; ilaç üreticilerinin toptan satıcısı olan ilaç depolarından ilaç satın 
alabildiği, dolayısıyla %40 nispetindeki fiyat indirimlerinden vazgeçilmenin yanı sıra, depocu 
karının da fiyatlara eklenmesine sebep olunduğu, 

Yine, Kamu İhale Yasası uygulamaya girmeden önce, firmalarla sıhhi sarf malzemeleri 
için fiyat tavanı oluşturularak yapılan protokol uygulamalarına son verildiği, bu nedenle alım 
fiyatları arasında belli bir standart oluşturulamadığı, 

Bu nedenle, özellik arz eden ilaç ve sıhhi sarf malzemeleri alımı konusunda farklı bir 
prosedürün uygulamaya konması, 

1.3.8 Sağlık sektörünün temel taşı durumundaki doktorun; ikinci kalitesi olmayan ve 
mesai ile smırlandınlamayan yoğun çalışmasına karşın, sosyal ihtiyaçlarını dahi 
karşılamaktan uzak cüzi gelirli devlet memuru olması, bu meslek mensuplanna tanınan 
serbest meslek icra etme fırsatını, gelir elde etme kaygısıyla istismara dönüştürmesine, 
dolayısıyla da, görevli olduğu resmi sağlık kurum ve kuruluşunun imkanlarını kullanarak gelir 
elde etmesine sebep olması, 

1.3.9 İlaç firmalarının tanıtımla görevli personelinin (propogandis), sağlık kurum ve 
kuruluşlarındaki tanıtımlarında, reklam boyutunu aşan faaliyetleri, 

1.3.10 Sağlık alanında kullanılan tıbbi cihaz ve sarf malzemeleri konusunda belli bir 
standardın bulunmaması, ihale yasasından kaynaklanan ucuz mal satın alma gayreti ile taklit 
ve tapon malların piyasaya girmesi, ilgili personelin menfaat temin etme gayreti ile de ucuz, 
standart dışı ve kalitesiz tıbbi cihaz ve sarf malzemelerin satın alınarak, kısa sürede demode 
olan ve bozulan bu mallarla sağlık kurum ve kuruluşlarının tıbbi cihaz mezarlığı haline 
gelmesi (kısaca, cihaz ve malzeme standardı bulunmaması yanında dağıtılan rüşvetin 
büyüklüğü de, kalitesiz cihaz ve malzeme alımını artırmakta, dolayısıyla da büyük oranda 
ekonomik kayba neden olmaktadır), 

1.3.11 Ülkedeki gelir seviyesinin düşüklüğü ve dağılımındaki adaletsizlik nedeniyle 
sağlık yardımından istifade, sağlık karnesi kullanımı, rapor alma vb. işlemlerde suiistimale 
müsait ortam yaratılması, 

1.3.12 Etkin ve sonuçlan ölçülebilir bir denetim mekanizmasının kurulamamış 
olması, 

1.3.13 Kamu harcama disiplini içinde zorunlu yada gerekli bazı harcamalan 
yapamama gerekçesinden hareketle kurulan Vakıf ve Derneklerin; kamu kurumlannm 
gelirlerinden nemalandınlarak yüksek harcama kapasitesine ulaştınlmalan, bunun sonucu 
olarak da Vakıf ve Derneklerdeki suiistimal ve usulsüzlüklerin artması, 
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1.3.14 Sağlık ve Sosyal Güvenlik Kuruluşlarında, üst görevlere atanmada liyakat ve 
kariyer ilkelerinin göz ardı edilmesi ve yöneticilerin sıkça değiştirilmesi, 

1.3.15 Özelleştirmede Yolsuzluğa Zemin Oluşturan Zaaflar 

1.3.15.1 Uygulamada, kuruluşların tamamına yakınının özelleştirme kapsam ve 
programına alınması, İdarenin, kuruluş "kapsam" sürecinde iken çözümlenmesi gereken 
sorunlarla uğraşmasına, böylece kuruluşların uzun yıllar kapsam ve programda bulunmasına 
ve özelleştirme uygulamalarının kilitlenmesine neden olması, 

1.3.15.2 Getirilen ikili sistemle, özelleştirmeye ilişkin öngörülebilir sorunların 
kapsam sürecinde çözümlenmesi hedeflenmiş, programa alınan kuruluşun özelleştirme 
uygulamalarının hızla gerçekleştirilebilmesi için, İdare, kuruluşların KİT sisteminde iken 
bağlı olduğu hemen hemen tüm karar ve icra merkezlerinin yetkileriyle donatılmıştır. 

Söz konusu yetkilerin İdarece, ve/veya Başbakanlıkça devredilen yetkiler 
doğrultusunda özelleştirme işlerinden sorumlu Devlet Bakanı'nca kullanılması, kuruluşlara, 
genelde normal işletmecilik faaliyetleriyle ilgili yetkilerin bile devredilmemesi. İdareyi ve 
özelleştirmeden sorumlu Devlet Bakanı'nı, portföydeki kuruluşlardan oluşan büyük bir 
holdingin tek karar ve icra merkezine dönüştürmüştür. Böylece; İdare ve ilgili Bakanlık 
düzeyinde, özelleştirme uygulamalarıyla ilgili politikalar üretilmesi, üst düzeyde sorunların 
çözümlenmesi, alternatifler geliştirilmesi ve uygulamaların gerçekleştirilmesi doğrultusunda 
harcanması gereken zamanın önemli bir bölümü, KİT'lerin rutin faaliyetleriyle ilgili 
yürütmesi gereken işlemlerin yerine getirilmesi için kullanılır hale gelmiştir. 

Bu çerçevede KİT yönetim kurullarının görev ve yetkisinde olması gereken, alt 
düzeyde terfiler, birimler arası nakiller ve hatta geçici görevlendirmelerin dahi 
özelleştirmeden sorumlu Devlet Bakanı tarafından gerçekleştirilmesi, 

1.3.15.3 Diğer taraftan kuruluşların organizasyon yapılarının ekonomik gereklere ve 
faaliyet amaçlarına uygun düşmeyen bir nitelik arz etmesi ve sık sık değişikliğe uğraması, 
kimi kuruluşlarda ise işletmecilik faaliyetiyle ilgisi olmaksızın esas itibariyle personele 
parasal haklar sağlamaya yönelik yeni birimler oluşturularak, kadro ve unvanlar ihdas 
edilmesi ve bu birimlere yapılan atamalann liyakat, nitelik gibi objektif kriterler dikkate 
alınmadan yapılmasının, personel yönetimi üzerinde olumsuz etkilere yol açması, 

1.3.15.4 Özelleştirme kapsam ve programında bulunan şirketlerin genel müdür, 
genel müdür yardımcısı ve daire başkanı gibi kadrolarda, görevden alma ve yeni atama 
işlemleri: 

Özelleştirme programındaki kuruluşlara atanan yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile 
denetçilerinin, bir gerekçeye dayandınlmaksızın sık sık değiştirilmesi ve/veya yönetim kurulu 
üyelerinin tamamına yakınının bir defada değiştirilmesi, yönetimde devamlılığı engellemekte 
ve kuruluş faaliyetlerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Özelleştirme programındaki 
kuruluşlara atanan yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerin görevlerinde makul kabul 
edilecek bir sürekliliğin sağlanması, yönetim kurulunun kararlarındaki isabet derecesinin 
artmasını, denetçilerin kuruluşlan yeterince tanıyarak denetim görevlerini daha etkin yerine 
getirmelerini sağlayacaktır. 

Diğer taraftan söz konusu görevden alma işlemlerinin büyük bir kısmı yargı 
kararlanyla iptal edilmekte ve yargı karannın yerine getirilmesini teminen görevden alınan 
kişi tekrar görevine iade edilmekle birlikte, 1 hafta gibi kısa süre içinde ve hatta aynı gün 
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tekrar görevinden alınmak suretiyle, aynı işlemlerle ilgili birden fazla davaya muhatap 
olunmakta, yargı kararlarının Özelleştirme İdaresi Başkanlığı aleyhine sonuçlanması 
nedeniyle aynı unvanda birden fazla kişiye ücret ödemesi yapılması, ücret farklılıklarından 
kaynaklanan tutarın yasal faizlerle ödenmesi ve yargılama masrafları gibi giderlere de 
katlanmak durumunda kalınmaktadır. 

Yargı kararlan karşısında görevine iade olunan kişinin, kısa süre içinde tekrar 
görevden alınması, diğer bir deyişle yargı kararlarının göstermelik biçimde yerine getirilmesi, 
hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerinin zedelemektedir. 

Üst düzey atamalarla ilgili diğer bir husus da, özellikle genel müdür düzeyindeki 
atamalarda, kişilerin 1 ay- 6 ay gibi kısa sürelerle genel müdürlük görevine atanıp, daha sonra 
emekli olmaları veya uzmanlık, birim müdürlüğü, genel müdür muavinliği gibi daha alt 
görevlere atanmalan şeklinde gerçekleşen uygulamalardır. 

Kuruluşların işletmecilik faaliyetlerinin gereği olmayan, hatta işletmecilik 
faaliyetlerini olumsuz etkileyen bu tür bazı atamaların, ilgili mevzuatta yer alan özlük 
haklarının kazanılmasına yönelik olması ve zafiyet yaratması, 

1.3.15.5 İşletme olarak ekonomik bir değeri kalmayan kuruluşlarla ilgili 
özelleştirmeler: 

Kuruluşların özeleştirme portföyünde uzun yıllar beklemeleri (Örneğin Sümer 
Holding A.Ş. 1987 yılından beri özelleştirme kapsam ve programında bulunmaktadır.) ve bu 
süreçte gerek uygulanmakta olan ekonomik politikalar, gerekse kuruluşların 
özelleştirilecekleri beklentisi ile yapılması gereken yatırımların yapılmayışı, bu kuruluşların 
teknolojik gelişmelerin oldukça gerisinde kalmasına, bu nedenle maliyetlerinin yükselmesine 
ve Pazar paylarının giderek daralmasına neden olmuştur. Ekonomide öncülük ve 
düzenleyicilik fonksiyonlarını tamamen yitiren bazı kuruluşlar, işletmecilik faaliyetlerini de 
kurulu kapasitelerinin %1-10'u gibi çok düşük kullanım oranlarıyla sürdürerek, kaynak 
israfına neden olmaktadır. 

Bu tip kuruluşların özelleştirme uygulamaları açısından değerlendirilmelerinde, 
danışman kuruluşlar tarafından yapılan değer tespit çalışmalarında işletme değeri açısından 
negatif değerlerle bile karşılaşılmaktadır. İdare tarafından Et Balık Kurumu, Sümer Holding 
gibi kurumların işletmeleri, "üretim birimi" olarak satışa sunulmakta ve zaman zaman, bu 
kuruluşların faaliyetlerinin devamını garanti altına almak için satışlarda "üretim şartlan" 
getirilmektedir. 

Ancak, zaten %5-20 gibi çok düşük kapasite kullanım oranlanyla faaliyet gösteren 
bu işletmelere, mevcut kapasite kullanımlarının da yarısı gibi oranlarda üretim şartı ve 
nominal satış değeri üzerinden % 10-20 gibi oranlarda parasal müeyyideler getirilmesi, 
söz konusu uygulamanın gerçek anlamda bir üretim şartı olmadığını göstermektedir. 
Nitekim, bu tip özelleştirmelerin çoğunda (Et-bahk, SEK, Yem Sanayi ve bazı Sümer Holding 
işletmelerinin özelleştirilmesinde), alıcı fınnalar tarafından bu düşük üretim şartı korunmakla 
yetinilmiş ve üretim şartı süresinin (3 yıl) sona ermesiyle de faaliyetler durdurulmuş, bazı 
alıcılar ise özelleştirmeyi takiben cezai şartı üstlenmek suretiyle üretimi durdurmuşlardır. 

KİT'lerin ekonomik gerekçelerin dışında sosyal gerekçelerle de (lojmanlar, sosyal 
tesisler) geniş arazilere yayılmalan ve hızla şehirleşme nedeniyle çoğu KIT arazisi ve 
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tesislerinin şehir merkezlerinde kalması bu işletmelerin gayrimenkul değeri açısından 
önemli büyüklüklere ulaşmasına karşın, değerlerinin düşük tutulması, 

1.3.15.6 Özelleştirmeden doğan alacakların ertelenmesi uygulamaları: 
Özelleştirme kapsam ve programındaki kuruluşların özelleştirilmesine, değerlerinin 

tespitine ilişkin yöntemlerle ihale usul ve esasları, 4046 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde 
düzenlenmiştir. Anılan maddede özelleştirme yöntemleri; "satış, kiralama, işletme 
hakkının verilmesi, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi, gelir ortaklığı modeli ve işin 
gereğine uygun sair hukuki tasarruflar", uygulanabilecek ihale yöntemleri ise "kapalı 
teklif, pazarlık, açık artırma ve belli istekliler arasında kapalı teklif usulleri" olarak 
belirlenmiş ve özelleştirme yöntemlerinin tanımıyla, ihale yöntemlerinin uygulanış şekilleri 
hakkında ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştır. 

ÖYK'nın görevlerini düzenleyen 3 üncü madde uyarınca, özelleştirme portföyündeki 
bir kuruluşun hangi yöntemle özelleştirileceğine karar vermek yetkisi ÖYK'da 
bulunmaktadır. Uygulamada, ÖYK kararlarında uygulanabilecek özelleştirme yöntemleri 
alternatifli olarak belirlenmekte ve bunlardan bir veya bir kaçının uygulanabilmesi 
konusunda ÖİB yetkilendirilmektedir. 

Özelleştirmeye hazırlık çalışmaları tamamlanan kuruluşun, Kanunda yer alan 
yöntemlerden bir veya birkaçıyla birlikte özelleştirilmesi için; özelleştirilecek kuruluş, işletme 
ve/veya varlıklarla, özelleştirme yöntemiyle ilgili bilgiler veren, ihalede uyulması gereken 
idari, teknik, mali hususlan düzenleyen bir ihale şartnamesi hazırlanmakta ve basın aracılığı 
ile ilana çıkılmak suretiyle ihale süreci başlatılmakta, ihale işlemleri, Başbakanın onayı ile 
göreve başlayan ihale komisyonları tarafından yürütülmektedir. 

İhale, Komisyon tarafından sonuçlandırılmakta ve verilen karar İdare tarafından 
ÖYK'nın onayına sunulmaktadır. İhale sonuçlarının onaylanması halinde, alıcı ile ÖYK 
kararında ve ihale şartnamesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sözleşme 
(özelleştirme yöntemine göre satış, işletme hakkı devri vb. sözleşmesi) imzalanmasından 
sonra, özelleştirme işlemi tamamlanmış olmaktadır 

Satış sözleşmeleri imzalanarak özeleştirilmeleri tamamlanan kuruluşların, 
sözleşmelerde yer alan hükümler çerçevesinde; satış bedellerine ilişkin taksitlerin ödenmesi, 
varsa; üretim, yatırım, istihdam gibi taahhütlerin yerine getirilmesi hususlan, Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığınca izlenmektedir. 

4046 sayılı Kanunda, münhasıran özelleştirilen kuruluşlarla ilgili vadeye bağlanan 
borçların ertelenmesi yetkisini düzenleyen özel bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, gerek 
4046 sayılı Kanun ile ÖYK'ya verilen nihai devir işlemlerini onaylama yetkisi, gerek 
diğer genel nitelikli yetki maddeleri çerçevesinde; ticari hayatın işleyişi sırasında ortaya 
çıkabilecek mücbir sebepler karşısında, TTK ve Borçlar Kanunu hükümleri ve ticari teamül 
ve iyiniyet ölçütlerine göre borç ertelemesi yapılabileceği ve bu yetkinin, devre ilişkin tüm 
hususları belirlemesi nedeniyle ÖYK'da olduğu kabul edilmektedir. 

Gerçekleştirilen özelleştirme işlemleri karşısında borç ertelemeleri sayısal olarak 
düşük olmakla birlikte, özellikle 1998 yılı sonundan itibaren özelleştirme satışından 
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doğmuş vadeli alacaklarla ilgili yeniden ödeme planı vapdmasma ilişkin talep ve 
kararların arttığı, 

Borçların yeniden ödeme planına bağlanması uygulamalarında., alıcdarın 
borçlarmı erteleme taleplerinin somut gerekçelere dayanmadığı, İdarenin alıcının 
ödeme kabiliyeti hakkmda özenli bir irdelemeye gitmediği ve yapdan erteleme 
taleplerini bir araştırma ve objektif değerlendirmeye tabi tutmadan ÖYK'ya sunduğu 
veya erteleme kararmm ÖYK'ca resen alındığı görülmektedir. 

Satış sözleşmelerinde yer alan ilk taksit tutarının çok küçük bir bölümünün 
erteleme sonucu ilk taksit olarak belirlenmesi, vade sürelerinde hatta faiz oranlarmda 
değişikliğe gidilmesi gibi uygulamalar ihale şartlarının bozulmasına, böylece 
şartnamede yer alan ödeme planma göre teklif veren firmalar aleyhine rekabet ortamı 
doğmasına neden olmaktadır. 

Ayrıca bazı erteleme kararlarmm resen ÖYK tarafından alınması, yatırımcıların 
doğrudan ÖYK'ya başvurmalarını, diğer bir deyişle özelleştirme sonrası işlemlerin bir 
bakıma "siyasallaşmasını" teşvik etmesi, 

1.3.15.7 Özelleştirme konusunda ise; ülkemizde sermaye piyasası ve ortak iş yapma 
anlayışının gelişmemiş olması ve devletin özelleştirmeyi gerekli şartlan oluşturmadan 
zorlama bir görev olarak yerine getirmeye çalışması, 

Gibi hususlardır. 

1.4. ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 
1.4.1 Mevcut yasaların kişi veya topluluklara uygulanmasında istisna ve farklılıkların 

yaratılmaması, 
Vergi ve prim sistemlerinde adaletli ve dengeli düzenlemeler yapıldıktan sonra 

yolsuzlukla mücadeleyi zaafa uğratan prim-vergi borcu, idari ve cezai afların çıkarılmaması, 

1.4.2 Ülkenin, üzerinde mutabakat sağlanan, istikrarlı sağlık, sosyal güvenlik ve 
özelleştirme politikalarının hazırlanarak, yürürlüğe sokulması, ihtisaslaşma ve kaynakların 
verimli kullanımını temin bakımından sağlık kurum ve kuruluşlarının tek elde toplanarak, 
planlama, yatırım ve hizmet sunumuna standart getirilmesi, 

1.4.3 Öncelikle sosyal güvenlik kurumlan arasında norm ve standart birliğinin temini, 
diğer bir sosyal güvenlik kuruluşu olarak Genel Sağlık Sigortası Kurumu kurularak tüm 
sosyal güvenlik kuruluşlannın bir çatı altında toplanması için gerekli yasal düzenlemenin 
yapılması, 

1.4.4 Aylık bağlamaya esas bilgilerin tüm sosyal sigorta kuruluşlan için elektronik 
ortama aktanlıp, böylelikle oluşturulacak ortak veri havuzundan bilgi işlem yoluyla ilgisi 
bulunan kuruluşlann yararlanması imkanının sağlanması, 

1.4.5 Kamu alanında istihdam edilecek personelin il ve kurum bazında dağılımında 
objektif ve uygulanabilir standartlar getirilerek, personelin dengeli dağılımının sağlanması, 
aynca etkin ve sağlıklı bir bürokrasi için kamuda görevde yükselmenin, liyakat, bilgi, beceri, 
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dürüstlük ve hakkaniyet ölçüleri dahilinde objektif kriterlere bağlanarak keyfilikten 
kurtarılması, 

1.4.6 Sağlık, Sosyal Güvenlik ve Özelleştirme ile ilgili kurumlarda ihtisaslaşma, 
işbölümü ve koordinasyonu temel alan bir yönetim ve yapılanma anlayışının kurulması, 
mevcut ihtiyaca, olabilecek gelişmelere ve olumsuzluklara çözüm getirecek ve yasal 
değişikliklerin alt yapısını önceden hazırlayacak, dinamik ve yasal bir birim oluşturularak 
faaliyete geçirilmesi, 

1.4.7 Teşhis ve tedavi paketleri hazırlanması, hizmet, fiyat, cihaz ve malzeme 
standardı sağlanması ve tüm bu bilgilerin sektördeki diğer alıcıların istifadesine de sunulması, 

1.4.8 Sağlık sektörüne esas olmak üzere; 
-Bundan böyle doktorların memur statüsünden çıkarılarak, karşılıklı yükümlülüklerle 

performansa göre tespit edilecek onurlu ücreti içeren sözleşmeli statüye kavuşturulması (aksi 
takdirde, doktor- hasta-firma çıkar ilişkisi engellenemeyecektir), 

-Aile hekimliği müessesesinin kurulması, sağlık kurum ve kuruluşlarının 
özelleştirilmesi, özelleştirilme sağlanıncaya kadar ise hastane yönetimlerinin doktor baştabip 
uygulaması dışına çekilerek liyakat ve profesyonelliği ön planda tutan yönetim reformunun 
sağlanması, 

-Sağlık Bakanlığınca verilen ruhsatların standart hale getirilerek, ilgili birimlerin belge 
bazında ön çalışmasını müteakip, yine ilgili birim yöneticilerinden oluşan ihtisaslaşmaya 
dayalı bir ruhsat komisyonu kurularak, bu kurul tarafından ruhsatlandırma yapılması, 

1.4.9 Komisyonumuza bir milletvekili tarafından intikal ettirilen 2 klasörde, 
T.Kızılay Derneğinde yaşanan olumsuzluklar anlatılmış ve yolsuzluklar şikayet edilmiştir. Bu 
dosyalar ile yanı konuda komisyona intikal eden birçok inceleme ve soruşturma dosyalan 
incelenmiş olup, ortaya çıkan onca suç ve adli makamlara intikal eden davalara rağmen aynı 
kişilerin yönetimde kalmaya devam ettikleri görülmüştür. Dolayısıyla da bu durum, 
aleyhlerinde mahkemelerde devam eden yöneticilerin davalara müdahale şanslarını artırmakta 
ve kamuoyunda bu güzide Derneğin her geçen gün daha fazla yıpranmasına sebep olmaktadır. 
Kaldı ki, müfettişlerce yapılan tespitlerde, suiistimal ve usulsüzlüklerin halen devam ettiği ve 
önerilerin ciddiye alınmadığı görülmektedir. Bu itibarla, T. Kızılay Derneğinin, müfettiş 
önerileri doğrultusunda yeniden yapılandırılması, 

1.4.10 Vatandaşların haklarını aramaları aşamasında hak ve sorumluluklarının 
kapsamının belirtilmesi, gereksiz, usulsüz ve kasti şikayetlerin önüne geçilmesi hususlarında 
düzenlemeler getirilmesi, 

1.4.11 Yolsuzlukla mücadelede sivil toplum kuruluşlarından yararlanılması, hatta 
yolsuzlukları takip eden, sorgulayan ve hatta deşifre eden bu tür teşkilatlar desteklenmesi, 

1.4.12 Ülke kaynaklarının büyük ölçüde israfına ve heba edilmesine yol açan ayrı bir 
yolsuzluk alanı da plansız, gereksiz ve amaçsız sağlık ve sosyal güvenlik yatırımlar olup, 
yapılacak yatırımlar konusunda da D.P.T. ve D.İ.E. verilerinden hareketle kurulan ve kendi 
kuralları içinde yürütülen müdahale edilemez bir mekanizmanın oluşturulması, 

1.4.13 İlaç ve medikal malzeme konusunda firma, ürün ve fiyat bazında bilgi bankası 
oluşturularak, fiyat, ortaklık ve yükümlülükler konusundaki hareketlerin takip edilmesi (bu 
konuda, olabilecek spekülatif faaliyetlerin önlenmesine dönük ve düzenleyici olması 
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bakımından kamunun, esasları belli bir ithalat politikasının yapılandırılması yada bu 
görevin bilimsel nitelikli sivil toplum örgütlerine verilmesi yerinde olacaktır), 

1.4.14 Ülkemizde kolay yolsuzluk yapılmasının yasal bir yolu olarak da sağlık kurum 
ve kuruluşlarındaki Vakıf ve Dernekler görülmektedir. Zira, sağlık kuruluşlarında Vakıf ve 
Dernek adı altında yapılanmalarla, kurum ve kuruluşların hizmetlerinden yararlanmak 
durumunda olan vatandaşlardan bağış adı altında emrivaki olarak toplanan paralar, israf 
edilerek yolsuzluk yapılmaktadır. Bu nedenle, sağlık alanındaki bu Vakıf ve Derneklere 
faaliyet standardı getirilerek sıkı bir denetime alınması yada uygulamalarına son verilmesi, 

1.4.15 Suiistimal ve yolsuzluğu caydırıcı ağır müeyyideler içeren yasal düzenleme 
yapılması, bu tür faaliyetleri tespit edilen özel ve tüzel kişiler için bilgi bankası oluşturularak 
takiplerinin yapılması, kısaca başka suiistimal yapmalarına fırsat verilmemesi, 

1.4.16 Ülkemizdeki suiistimal ve yolsuzlukların artmasında siyasal, yasal ve yönetsel 
zafiyetler yanında, denetim alanındaki olumsuzluklar da rol oynamaktadır. Denetim boyutu 
incelendiğinde; 

1.4.16.1 Denetim organları arasında görev ve yetki konusunda belirsizlikler bulunması 
mükerrer, farklı müeyyide ve sonuçlar içeren görüşler ortaya çıkmasına sebep olmakta ve 
denetim etkisizleşmektedir. Bu nedenle, teftiş ve denetim kurullarını koordine eden, bu 
kurullar arasındaki işbölümü, dayanışma ve koordinasyonu sağlayacak, görev ve ortak 
çalışma usul ve esaslarını belirleyecek bir tüzük hazırlanarak standart getirilmesi, 

1.4.16.2 Geçmiş hükümetler döneminde ihdas edilen üst kurulların denetim dışı 
bırakılmaması, özellikle Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ile Sayıştay denetiminin dış 
denetim olduğundan, üst kurullarda iç denetimi yapacak denetim birimlerinin mutlaka 
oluşturulması, 

1.4.16.3 Bazı kurum ve kuruluşların denetlenmesini zorlaştıracak sınırlamalar 
getirilmesi ve denetim elemanlarının baskı altında tutulması gibi nedenlerle denetimin 
etkisizleştirilerek yolsuzluklara sebep olunduğu görülmekte olup, denetime kişi. kurum ve 
ilke bazında getirilen sınırlamaların kaldırılması (bağımsızlığın sağlanması açısından, 
gerektiğinde denetim hizmetleri sınıfı oluşturulması ve tüm denetim birimlerinin tek çatı 
altında toplanması yararlı olacaktır), 

1.4.16.4 Denetim mekanizmasının sadece geçmiş uygulamaları sorgulamak yerine, 
uygulama sürecinde de yol gösterici ve gerektiğinde uyarıcı olacak biçimde geliştirilmesi, 

1.4.16.5 Denetimin etkinliğini sağlayan diğer önemli bir husus da, kariyere dayalı bu 
meslekteki denetim elemanı kalitesidir. Nitekim denetim elemanı; yolsuzluk ve usulsüzlükler 
ile tespit edilen suçun tüm unsurlarıyla objektif olarak ortaya konmasında ve çözüm 
önerileriyle de, aynı olumsuzlukların bir daha tekerrür ettirilmemesinde hayati rol 
oynayacaktır. Bu nedenledir ki, denetim elemanının mesleğe alınışından, yetiştirilmesi ve 
yükseltilmesine kadar her aşama bir esasa bağlanmıştır. Böyle bir kariyer meslekte elbette ki, 
kalite şarttır. Kalite ise büyük ölçüde sosyal statü ve mali imkanlarla mütenasiptir. Neredeyse, 
şube müdürü düzeylerine indirilen özlük haklan ve yoksulluk boyutundaki müfettiş 
yevmi yel eri yi e kaliteli denetim elemanı temin edilmesi ve bu denetim elemanından kendisini 
geliştirmesi beklenemez. Bu nedenle, mutlaka denetim elemanı olmayı özendirecek onurlu bir 
özlük yapısı getirilmesi gerekmektedir. 
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Kısaca, yolsuzlukla mücadelede, sadece idealist düşüncelerle yada tesadüfen değil, 
genel olarak nitelikli kişilerin denetim elemanı olmasını özendirecek onurlu bir statü ve 
bu statüye uygun yaşam standardı sağlanması, denetim hizmetleri sınıfı oluşturularak, 
denetim elemanlarının hiyerarşinin ast üst ilişkisi dışına çıkarılması, 

1.4.17 Yolsuzlukların önlenmesinde, yeniden yapılandırılması gereken en önemli 
kurumların başındaki Adalet mekanizması gelmektedir. Nitekim, gecikmeye ve adaletsizliğe 
meydan vermeyecek yasal düzenlemelerle birlikte, ihtisaslaşmaya dayalı yeni ve etkili bir 
yargı sisteminin kurulması ve bu sistemde; 

-Zaman aşımının yeniden düzenlenmesi, 
-TCK'da, yolsuzluk girişimlerini caydırıcı ve olabilecek yolsuzlukların ihbarını 

özendirici yasal düzenlemelerin yapılması, 
-Bilirkişilik müessesesinin ıslah edilmesi, sıkı bir denetim getirilerek aynı konuda zıt 

karar veren bilirkişilerin görüşlerinin irdelenmesi, 

1.4.18 Özelleştirme ile ilgili olarak 

1.4.18.1 İstihdam uygulamaları 
-Kuruluşların organizasyon şemalarının, esas çalışma konulanna uygun şekilde ve 

bilimsel verilere dayalı bir biçimde yeniden düzenlenerek, modern işletmecilik ilkelerine 
uygun bir teşkilatlanmaya gidilmesi; teşkilat yapısının, personele parasal haklar sağlamak 
amacıyla şekillendirilmesinden ve faaliyet amacı ile gerçek ihtiyaca uygun düşmeyen 
organizasyon ve kadro değişikliklerinden kaçınılması, 

-Genel müdürlük gibi göstergesi yüksek unvanlara atamalarda, unvanın sağladığı 
emekliliğe yönelik özlük haklann kazanılmasında, süre şartının getirilmesi, son 1-5 yıllık 
gösterge değerlerinin ağırlıklı ortalamasının dikkate alınması, dereceler arası {genel müdür 
genel müdür yardımcılığı gibi) özlük hakkı farklılıklarının makul kabul edilebilecek bir 
düzeye indirilmesi vb. alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik yasal değişikliklerin 
gerçekleştirilmesi, 

-İşletmecilik faaliyetlerinin en önemli maliyet unsurlarından biri haline gelen personel 
harcamalarının kontrol altında tutulması ve şirket faaliyetlerine yönelik gerçek personel 
ihtiyacının belirlenmesi için, iş analizi ve görev tanımlarına dayalı bilimsel çalışmalar 
dahilinde norm kadroların tespit edilmesi, 

-Personel atamalarında ve görevde yükselmelerde, iş barışının da sağlanmasını 
teminen liyakate dayanan atama sisteminin geliştirilmesi, 

1.4.18.2 İşletme açısından değeri kalmayan varlıkların özelleştirilmesi 
uygulamaları 

Mevcut teknolojisi ve Pazar payı dikkate alındığında ekonomik olarak yaşayabilirliği 
olmayan işletmelerin özelleştirilmesinde; 

-Gerçek anlamda bir "üretim şartı" niteliği taşımayan şartların konulması yerine, 
işletmelerin özelleştirmenin amaçlan doğrultusunda ekonomiye kazandırılmasını teminen 
istihdam ve yatırım gibi şartların konulması, 

-Kuruluşların işletmecilik faaliyetiyle ilgisi olmayan gayrı menkullerinin ve ülke 
gerçekleri çerçevesinde işletme olarak faaliyet göstermesine gerek duyulmayan birimlerin 
gayrimenkul olarak özelleştirilmesi suretiyle, maksimum gelir elde edilmesinin sağlanması, 

-Ülke ekonomisinin gereksinimleri çerçevesinde, uygulanabilir yatırım, istihdam gibi 
şartlara ağırlık veren alternatif özelleştirme yöntemlerinin geliştirilmesi, 

1.4.18.3 Özelleştirmeden doğan alacakların ertelenmesi uygulamaları 

583 



-Devir sözleşmesi imzalandıktan sonra ihale şartnamesiyle belirlenen vade, taksit, 
faiz gibi unsurlan değiştirici nitelikteki firma taleplerinin ÖYK'dan önce İdare 
Başkanlığınca değerlendirilerek, ihale şartlarına aykırı düşen taleplere yer verilmemesi, 

-Mücbir sebep olmadıkça alacakların yeniden vadelendirilmesi uygulamasına 
gidilmemesi, 

-Erteleme uygulamalarının siyasi etki olmaksızın objektif kriterler çerçevesinde 
değerlendirilebilmesi için, taleplerin, erteleme koşullannm, mücbir sebeplerin ve İdarece 
yapılacak değerlendirmelerin hangi usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirileceğinin, 
konuya ilişkin çıkartılacak "özelleştirme sonrası takip işleri yönetmeliği" ile belirli esaslara 
bağlanması, 

1.4.18.4 Halka Arz Şeklinde Özelleştirme Uygulamaları 

Halka arz şeklindeki özelleştirme uygulamalannın cazibesini koruyabilmesi önemli 
ölçüde, küçük yatınmcılann kar beklentilerine bağlı olduğundan, stratejik ortaklann şirket 
faaliyetlerinde bu karlılığı önemli ölçüde etkileyebilecek tasarruflannın önlenmesini 
teminen, arz sonrası makul bir süreyi kapsayacak şekilde altın hisse ihdası, 

Gibi hususlar önerilmiştir. 

Bilgi ve gereğini takdirlerinize arz ederiz. 

K O M İ S Y O N U Z M A N L A R I 

Yusuf YANAR Bülent TAŞTAN Sefer SÖNMEZ Sabahattin ŞUVAK 
SSK Başkanlığı Bağ-KurGn. Md.'lüğü T.C Emekli Sandığı SSK Başkanlığı 
Başmüfettişi Başmüfettişi Başmüfettişi Başmüfettişi 

Ercan ALPTEKİN Nevzat KOÇ Nursel ÖZTÜRK 
Maliye Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Yük. Den. Kurulu 

Hesap Uzmanı Başmüfettişi Başdenetçisi 

K O M İ S Y O N Ü Y E L E R İ 

Kemal KILIÇDAROĞLU Hamza ALBAYRAK 
İstanbul Milletvekili Amasya Milletvekili 
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2 ÖZEL RAPORLAR 

Rapor No: 03/05 Rapor tarihi: 19.06.2003 

2.1 SSK VE BAĞ-KUR'UN TAM OTOMASYON PROJESİ 

2.1.1.Giriş ve Konu 

a) T.C. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun, (BAĞ-KUR) Esnaf ve Sanatkarlar 
ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu'nca T5 Tam Otomasyon Projesine 
İlişkin Olarak Mevzuatla Bağdaştırılması Düşünülmeksizin Yapılan ve Kurum Zararına Sebep 
Veren İşlemlere İlişkin Özel İnceleme Raporunda yer alan; (Ek:l) 

"2001 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar'ın 
2nci maddesi uyarınca programda yer almayan ve aynı kararın 7 nci maddesi gereğince proje 
bedeli 20 trilyon lirayı geçtiği için Yüksek Planlama Kurulu Karan dışında Bakanlar Kurulu 
Karanna da ihtiyaç gösteren bir yatırım için 02.01.2001 tarihli Resmi Gazetede, 22.03.2001 
tarihinde ihale yapmak üzere ilan verilmesi, ihalenin önce 19.04.2001 tarihine, ardından 
03.05.2001 tarihine ertelendiği, 

2001 yılı Mali Yılı Bütçe Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca ihale keşif bedelinin 
% 10' u oranında ödenek bulunmamasına rağmen ihaleye çıkarıldığı, 

Yatınm programında yer almayan bir proje için; Bağ-Kur' un T5 Otomasyon Projesi 
danışman firması MBA adlı firmaya ihale dosyası hazırlattırılarak ödeme yapıldığı, 

Sonuç itibariyle mevzuatla bağdaştırılması düşünülmeksizin yapılan işlemler 
neticesinde Kurum' un zarara uğratıldığı," 

b) T.C. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun, Sosyal Sigortalar Kurumu'nda 
Bilgi Teknolojileri (Tam Otomasyon) Yatırımına Yönelik Olarak Danışmanlık ve Kontrollük 
Hizmeti Satınalınması Konusunda Özel İnceleme Raporunda yer alan; (Ek:2) 

"SSK'da Bilgi Teknolojileri (Tam Otomasyon) yatırımına yönelik danışmanlık/ 
kontrollük hizmeti satın alınması konusundaki işlemlerle ilgili olarak yapılan tüm bu tespit ve 
değerlendirmeler sonucunda; 

Satın alma işlemlerinden önce. Kurumun faaliyet yapısına uygun teknik çalışma. 
maliyet analizi ve aynntılı bir piyasa araştırması yapılmadığı; açıklık ve rekabet ilkesiyle 
bağdaşmayacak şekilde, söz konusu hizmetin önce MBA sonra TAİ firmasından olmak üzere 
doğrudan satın alınması şeklinde bir yaklaşım içine girildiği, ihaleye çıkılmadığı, 

Belirtilen hizmet alımı ile ilgili olarak, kamu kurumu niteliğini haiz olduğu belirtilen 
TAİ firmasıyla doğrudan sözleşme imzaladıktan sonra, objektif iyi niyet kurallarına aykırı bir 
şekilde, sözleşmeden doğan yükümlülüklerinden tümüyle imtina eden bu firma hakkında 
gerekli yaptınmlann uygulanmadığı, 
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Sözleşmenin aykırı hükmüne rağmen, SSK Alım Satım Yönetmeliğinin 67 nci 
maddesi esas alınarak, TAİ' nin talebi doğrultusunda söz konusu işin MBA firmasına 
devredildiği, ancak MBA firmasının kamu kurumu niteliğini haiz bulunmadığı hususunun, 
dolayısıyla yönetmeliğin aynı maddesinde yer alan ve "devir alacak olanlarda ilk ihaledeki 
şartlar aranır" hükmünün, bu açıdan dikkate alınmadığı, 

Böylece, mali ve teknik boyutu büyük olan ve uluslar arası ölçekteki bir projeye esas 
teşkil eden danışmanlık/kontrollük işinin; ihalesiz olarak MBA firmasına verilmesine olanak 
sağlayan işlemler yürütülerek; anılan firmayla, T-5 Projesi danışmanlık hizmetleri 
kapsamındaki işler için 650 bin dolar, kontrollük işleri için tahmini 35,2 milyon dolar ve 
E-Sigorta Projesi kontrollük işi için de 478,8 bin dolar tutarında bağlantılar yapıldığı ve 
ileriye dönük taahhütlere girildiği, 

Otomasyon sistemine ilişkin fizibilite etüdü ve yatınm planı çalışmalarının önceden 
DPT ile koordinasyon sağlanmadan ve yatınm ödeneği alınmadan yürütüldüğü ve harcamada 
bulunulduğu, 

Bu suretle Kurum menfaatlerine aykırı hareket edildiği," 

Şeklindeki tespitlerin; 

c) Bağ-Kur Genel Müdürlüğü personeli adına gönderildiği belirtilen ve 01.04.2003 
tarih ve 78 sayı ile Komisyonumuz Başkanlığına intikal eden 26.02.2003 tarihli şikayet 
dilekçesinde yer alan hususlardan; 

"Bağ-Kur Genel Müdürlüğüce yaklaşık 80 bin dolarlık bilgisayar ihalesinin 9-10 katı 
bedelle eski bir siyasinin bağlantılı olduğu ve M. Atilla AKKAŞ' in sahibi bulunduğu MBA 
adlı bir şirkete 735 bin dolarlık bir bedelle verildiği, bu ihaleye karşı çıkan Bilgi İşlem Daire 
Başkanı 'nin Genel Müdürün baskılanyla emekliye sevk edildiği, yerine şube müdürünün 
getirildiği, bu şekilde zaten zararda olan Bağ-Kur' un yaklaşık 600 bin dolar zarara 
uğratıldığı," (Ek:3) 

Şeklindeki iddialann; 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 98. maddesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 104. ve 105. maddeleri uyannca incelenmesinden ibarettir. 

2.1.2 Yapılan İncelemeler 
a) T.C. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun, (BAĞ-KUR) Esnaf ve Sanatkarlar 

ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu'nca T5 Tam Otomasyon Projesine 
İlişkin Olarak Mevzuatla Bağdaştınlması Düşünülmeksizin Yapılan ve Kurum Zaranna Sebep 
Veren İşlemlere İlişkin Özel İnceleme Raporu,(Ek:l) 

b) T.C. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun, Sosyal Sigortalar Kururriu'nda 
Bilgi Teknolojileri (Tam Otomasyon) Yatmmına Yönelik Olarak Danışmanlık ve Kontrollük 
Hizmeti Satınalınması Konusunda Özel İnceleme Raporu, (Ek:2) 

c) T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının, 57. 
Cumhuriyet Hükümetinin göreve başlamasından bu yana makine teçhizat demirbaş bilgi işlem 
inşaat-onanm ilaç ve sağlık hizmeti ile diğer mal ve hizmet alımlan açısından, Bağ-Kur Genel 
Müdürlüğünce gerçekleştirilen ihaleler hakkındaki 27.11.2001 tarihli 13 sayılı inceleme 
raporu,(Ek:4) 

d) T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının 
27.11.2001 tarihli 13 sayılı inceleme raporu üzerine yapılan işlemler ile bu konuda T.C. 
Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı ile yapılan yazışmalar,(Ek:5) 
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e) Bağ-Kur Genel Müdürlüğünün Bilgi İşlem Kontrollük ve Danışmanlık Hizmeti 
Satınalınmasma İlişkin Yönetim Kurulu Kararlan ve İhale Komisyon Kararlan,(Ek:6-14) 

f) Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Bilgi İşlem Kontrollük ve Danışmanlık 
Hizmeti Satınalınmasma İlişkin Yönetim Kurulu Kararlan ve bu konudaki 
sözleşmeler,(Ek: 18-56) 

g) Bağ-Kur ve SSK' da MBA firmasına yapılan ödemeler,(Ek:16,17-57,58,59,60) 

İncelenmiştir. 

2.1.3 Alınan Bilgi ve Beyanlar 
Araştırma Komisyonumuzun yoğun gündemi içerisinde işbu inceleme konusu ile ilgili 

olarak, Sosyal Sigortalar Kurumu eski Başkan Vekili Sayın A. Demirhan ATASOY ile eski 
Başbakanlardan Sayın Mesut YILMAZ'm bilgilerine başvurulmuş, aynca Komisyonumuza 
SSK Bilgi İşlem Dairesi eski Başkanı Saym S.Şinasi ERDEM'in yazılı beyanı intikal etmiştir. 

a) Komisyonumuza 22.05.2003 tarihinde intikal eden SSK Bilgi İşlem Dairesi eski 
Başkanı Sayın S.Şinasi ERDEM'in 22.05.2003 tarihli yazılı beyanında özetle; (Ek:l 14) 

"Kendisinin uzun süre SSK Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında teknik olarak her 
aşamada görev yaptığını, en son olarak da Ocak/1999- Mayıs 2000 tarihlerinde Bilgi İşlem 
Dairesi Başkanı olarak görev yaptığını, 

SSK Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında Şube Müdürü ve Daire Başkanı olarak görev 
yaptığı süre içerisinde MBA firmasından Danışmanlık ve Kontrollük hizmeti satınalınması ile 
ilgili tanık olduğu hususlan aşağıda belirttiğini, 

Kurumun tüm sağlık tesislerini kapsayan sağlık otomasyonu projesinin, Kurum 
Yönetim Kurulu Karan ile oluşturulan ve Kurumun tüm birim temsilcilerinden oluşan ve 
aynca üniversitelerin ve bazı Kamu Kurumlanmn bilimsel ve teknik katılımı ile çalışan bir 
proje komisyonu tarafından yürütülmekte olduğunu, 

SSK Proje Komisyonunun yaptığı çalışmalar sonucunda, Sağlık Otomasyonuna 
yönelik idari ve teknik şartnamelerin, firmalar ile akdedilecek tip sözleşmelerin hazırlandığını 
ve Kurum Yönetim Kurulu 13.01.2000 tarihli, XV797 sayılı karan ile Sağlık Otomasyonu ile 
ilgili kurumsallaşmış kamu veya özel firmalardan fiyat ve teklif isteme usulüne göre ihale 
edilmesine, firma standartlannm ve kriterlerinin belirlenmesi amacıyla Hacettepe Üniversitesi 
Bilgisayar Bilimleri Fakültesi nezdinde proje komisyonunca gerekli girişimlerde bulunarak 
neticenin kurula getirilmesine karar verildiği, 

Proje Komisyonunun ihaleye katılacak firma kriterleri konusunda Hacettepe 
Üniversitesinden 4 bilgisayar profesörü ile ortak çalışarak teknik ve idari şartnamelerde 
Kurum lehine olabilecek değişiklikler yaptığını, aynca Danışmanlık ve Kontrollük 
Şartnamelerini de hazırlayıp tamamladığını, 

Proje Komisyonunca hazırlanan Danışmanlık ve Kontrollük Şartnamesi 09.03.2000 
tarihinde SSK Yönetim Kurulunda görüşüldüğünü, ancak Genel Müdürlüğün talebi üzerine 
teklifin iadesine karar verildiğini, 

Genel Müdür Yardımcısı A. Demirhan ATASOY'un Proje Komisyonuna MBA 
Fimıası ile Bağ-Kur arasında imzalanan sözleşme örneğini vererek Danışmanlık ve 
Kontrollük hizmet alımı için "bu şekilde şartname hazırlayın ve Yönetime getirin" şeklinde 
talimat verdiğini, 

Proje Komisyonunun bu şartnameleri sakıncalı bulduğunu, üzerinde değişiklik 
yaptığını ve yapılan değişiklik ile Yönetim Kuruluna sunduğunu, MBA Firmasının Bağ-Kur 
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ile imzaladığı şartnamede değişiklik yapıldığı fark edilince söz konusu teklifin Genel 
Müdürlükçe geri çekildiğini, 

Bu husus ile ilgili olarak, Genel Müdür Yardımcısı A. Demirhan ATASOY ile yaptığı 
görüşmeler esnasında, A. Demirhan ATASOY'un cebinden MBA Firmasının kartını çıkararak 
kendisine SSK Danışmanlık ve Kontrollük hizmet alım işini Bakanın bu firmaya vereceğini 
söylediğini, kendisinin de "ihaleyi yaparız işi kim kazanır ise, ona veririz" dediğini, 

Yine bu süreç içerisinde Proje Komisyonu Üyesi Müfettiş Hüseyin ÇELİK'in A. 
Demirhan ATASOY'un odasında MBA Firması sahibi Atilla AKKAŞ ile görüştüğünü, MBA 
Firması sahibi Atilla AKKAŞ'in Komisyon Üyesi Hüseyin ÇELİK'e "siz ne yaparsanız 
yapın bu işi ben alacağım" şeklinde beyanda bulunduğunu, adı geçen Müfettişten öğrendiğini, 

Bu olaydan sonra Bağ-Kur Genel Müdürü İlker BAŞAYDIN'ın SSK Genel Müdürü 
olarak başladığını, 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı olarak verdikleri brifing sırasında Genel Müdür İlker 
BAŞAYDIN'ın kendisine proje komisyonunu iptal ettiğine dair şifahi talimat verdiğini, ayrıca 
Genel Müdür olarak Proje Komisyonunun iptal edilmesine dair teklifi Yönetim Kuruluna 
sunduğunu, bu suretle gerek komisyonca ve gerekse Üniversiteler ve Kamu kurumlarının 
katılımı ile yapılan tüm çalışmaların iptal edildiğini, 

Kendisinin tanık olduğu ve SSK Bilgi İşlem Danışmanlık Kontrollük işinin MBA 
firmasına verilmesi için yürütülen olumsuz gelişmelere açık tepki koyduğu ve Genel Müdür 
İlker,, BAŞAYDIN'ın, işin MBA firmasına verilmesini amaçlayan taleplerini yerine 
getirmediği için, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından 21.04.2000 tarihinde alınarak Finansman 
Dairesi Başkanlığına atandığını, 

Sonuç olarak; 

İlker BAŞAYDIN'ın Genel Müdür olmasından itibaren gerek işleri bitmiş olan ve 
ihaleye çıkmak için her türlü idari, teknik şartnameleri hazırlamış ve firma kriterlerini 
belirlemiş proje komisyonunu hiçbir haklı ve geçerli neden olmaksızın lağvetmesi ve 
hazırlanan teknik dokümanı yok sayması, Bilgi İşlem Dairesinin yetişmiş teknik elemanlarını 
devre dışı bırakması eylemlerinin tamamı, esasen Kurumu yönetenlerin odalarında açıkça 
ifade ettikleri gibi SSK Danışmanlık Kontrollük hizmetinin Sayın Bakanın talebi üzerine 
doğrudan MBA firmasına verilmesini sağlamaktan ibaret olduğunu, 

Nitekim, kendisinin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı görevinden alınmasından sonra 
SSK Danışmanlık Kontrollük işini MBA firmasına usulsüz bir şekilde verildiğini, DPT izni 
ve onayı alınmamış bir iş için bu firmaya gereksiz ödemeler yapılarak Kurum zararına 
sebebiyet verildiğini," 

Beyan etmiştir. 

b) Sosyal Sigortalar Kurumu eski Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Sayın A. Demirhan ATASOY, Komisyonumuzun 23.05.2003 tarihli oturumunda konuyla 
ilgili olarak aynen; (Ek:l 15) 

"KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Bilgisayar konusunu... Kurumun 
otomasyona geçmesi, işte, MBA firmasıyla ilişkiler, Sayın Bakanın buradaki tutumu, bazı 
genel müdür yardımcılarını çağırıp onlara bazı talimatlar vermesi, Zekai Beyin bu konudaki 
Hacettepe Üniversitesiyle işbirliği yapma yönündeki karan... Bu konularda bildiklerinizi 
anlatır mısınız? 

DEMİRHAN ATASOY - Kendime bir not hazırladım, okuyabilir miyim kayda 
geçiyorsa, daha kolay ve çabuk olur. 
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BAŞKAN-Tabiî. 

DEMİRHAN ATASOY - Kurumda Başmüfettiş olarak görev yapmaktayken, 1999 
ekim ayında genel müdür yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliğine atandım. Tam otomasyon 
da gündemde olan ve çalışmaları olan bir konuydu. Evveliyatı olan bir konudur bu. Bunun 
için yönetim kurulu kararıyla, benim başkanlığımda, içinde müfettiş, eczacı,doktor, avukat, 
mühendis, bilgi işlem dairesi başkanlığı yetkililerinden oluşan bir komisyon kuruldu ve 
çalışmalara başlandı. Bu arada, üniversitelerle de işbirliği yapıldı. Bu konuda da dönemin 
Genel Müdürü Sayın Zekai Özcan, bize tam destek vermiştir ve çalışmalarımıza olumlu 
yönde katkı sağlamıştır. Fakat, söylediğim gibi, yine aynı şeyler, bir görev değişikliği oldu ve 
konu, âdeta, birden bire askıya alında; çalışmalar durdu. Bu durma, mart ayının sonlarına 
kadar devam etti. Sanıyorum -aldığım not doğruysa- 20 mart civarında... 

BAŞKAN - Hangi sene, hangi mart?.. 

DEMİRHAN ATASOY - Mart 2000. 

BAŞKAN - Kim talimat verdi durması için? 

DEMİRHAN ATASOY - Adeta, kurumda bir boşluk oldu. Yani, çalışmalar hızını 
kaybetti, genel müdürsüz bir dönem yaşadık, çalışmalar hızını kaybetti. 20 Mart 2000'de yeni 
genel müdürümüz İlker Başaydın göreve başladı. Göreve başlayınca, bu konularda bizlerden 
bilgi aldı. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU {İstanbul) - Sayın Atasoy, Sayın İlker Başaydın göreve 
başlamadan önce, Sayın Zekai Özcan Genel Müdürlük yaparken, Sayın Bakan, Dr. Serdar 
Sargın, sizi ve Oğuz Karadeniz'i bu bilgisayar konusunda çağırdı mı bakanlığa, davet etti mi? 

DEMİRHAN ATASOY - Efendim, o kadar çok gidiyorduk ki, hemen hemen her gün, 
hemen hemen günde üç defa... Bunun için çok özel olarak "evet" demem doğru değil; çünkü, 
çok çağırıldık, bildiğiniz gibi değil. Âdeta, günümüz bakanlıkta geçiyordu. Devamlı akşama 
kadar, genel müdürler, genel müdür muavinleri çağırılırdık, gider gelirdik. 

20 Martta yeni Genel Müdür İlker Başaydın göreve başladı, bu konulan benimle 
görüştü, bilgi aldı. Dedi ki: "Kurumun otomasyon işleri, sizin yaptığınız bu komisyonla 
olmaz." Nasıl olacak dedik? "Bu komisyonu feshetmemiz gerekir" dediler. Nasıl olacak?.. 
"İşte, bilgi işlem dairesi başkanlığında ben bu işin yürümesini istiyorum, doğru olur" dedi. Ve 
bu komisyonu feshetti, feshedilmesini sağladı. İlker Başaydın, komisyonun feshedilmesini 
sağladı. Bilgi işlem dairesi başkanlığının uhdesinde meseleyi yürütmeye başladılar. Bilgi 
işlem dairesi başkanlığı da benimle ilgili bir daire başkanlığı değil. Birtakım çalışmalar 
yapıldı, çok da farkında değilim; ama, bundan 3-4 ay sonra yeniden bir genel müdür 
değişikliği oldu, İlker Başaydın görevden alındı. Beni, Sayın Yaşar Okuyan, eylül başı, 
ağustos sonunda, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne vekâleten getirdi. 2000 yılı 
eylül ayında vekâleten Genel Müdürlüğe tayin edildim. Benim için sıkıntılı süreç bu şekilde 
başlamış oldu. 

Yine, Sayın Yaşar Okuyan da bu projeyi bizim yürütemeyeceğimizi.. İlker Bey 
komisyon yürütemez demişti. Sayın Bakan da bilgi işlem dairesi başkanlığı, bu işi, 
danışmanlık işini yürütemez dedi, konunun önemli olduğunu, büyük olduğunu ve çok teknik 
olduğunu ifade ederek, söyleyerek, mutlaka bir danışmanlık şirketinden yardım almamız 
gerektiğini bizlere söyledi. Danışman Şirket olarak da MBA'dan bahsetti. MBA şirketinin iyi 
bir şirket olduğunu, bu işte deneyimli olduğundan falan bahsedildi. Bu isteği,çok aleni ve 
herkesin içindedir ve herkes de bilir. Başta bakanlığın müsteşarı, müsteşar muavinleri, 
SSK'nın, Bağ-Kur'un genel müdürleri, daire başkanları... Yani, bu konuşmalar aleni 
konuşmalardır, herkes tarafından bilinir. Uzun bir süre MBA şirketinin sahibi Atilla Akkaş, 
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bakanlık ve SSK'da bununla ilgili faaliyetler, çalışmalar yürüttü. Hemen hemen her gün 
bakanlıkta, hemen hemen her gün SSK'daydı. Ara sıra değişik makamlarda değişik çalışmalar 
yaptı. Fizibilite çalışmaları diyebilirsiniz; bilemiyorum. Sayın Bakanın, danışmanlık işini 
MBA şirketine verirsek, bu işin iyi yürüyeceği yolunda bize telkinleri vardı, istekleri vardı. 
Hatta, Bağ-Kur'da bizden önce bu işi başlattı. Bağ-Kur'un da otomasyon işini MBA almıştı. 
MBA'ya verilmiş, onu da öğrenmiş olduk o şekilde. 

Bir akşam bizleri... Bizler derken şunları kastediyorum: Bakanlık müsteşarı, SSK, 
Bağ-Kur genel müdürleri, Bağ-Kur, SSK ve bakanlık hukuk müşavirleri, SSK yönetim kurulu 
üyelerinden Serhat Ayırım ve ben, bizleri çağırdı, makamında tekrar bu konuyu gündeme 
getirdi, bu işi bir an evvel yapmamız lazım, soyuluyoruz, tam otomasyon, bir an evvel 
denetim, kontrol falan gibi bir görüşme. "MBA'ya doğrudan verebilirsiniz" dedi. "Bu işte 
hukukî bir sakınca falan da yokmuş" dedi; çünkü, hukuk müşavirleri falan da var. 

Ben şiddetle itiraz ettim. Yönetim kurulu üyelerinden Serhat Ayırım da karşı çıktı. 
Çağmlırsa, sanıyorum o da anlatır. Dedim ki, Sayın Bakanım, bakın, ben, müfettiş 
kökenliyim. Bizim yönetmeliklerimizde bir özel şirkete böyle bir danışmanlık işi, herhangi bir 
iş vermek yok; yani, nasıl verebiliriz dedim. Orada bulunan heyet hiç itirazda, bakana karşı 
çıkacak tarzda bir bildirimde bulunmadılar. Ben, ısrarla, başıma gelecekleri bildiğim için, 
karşı çıktım. Bana "yine, müfettişlik yapıyorsun -sıkça bu laflara muhatap olurdum-
müfettişlik yapma" dedi. Sayın Bakanım, isterseniz Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Yıldırım 
Akpınar'ı çağıralım, o "evet" diyorsa ben de "evet" diyeceğim dedim. Bakanlık Teftiş Kurulu 
Başkanı çağırıldı, toplantıya geldi, konu anlatıldı. Aynen okuyorum; "Teftiş Kurulu Başkanı 
çağırıldı. Başkan beni haklı buldu ve esprili bir şekilde 'şayet bu işi MBA'ya verirseniz, 
sizleri, hepinizi, 240'tan mahkemeye veririm dedi." 

Biz, Sayın Bakanın bu isteğini bu şekilde savuşturmuş, geçiştirmiş olduk. 
Kurtulduğumuzu sandık ve çok sevindik, o gece bayram ettim. İlk defa, uzun zamandır o 
büyük stres kalkmıştı üzerimden, rahat bir gece geçirdiğimi söyleyebilirim. Her gece -Sosyal 
Sigortalarda arkadaşlanm bilirler- 11.00'den önce eve gittiğim vaki olmamıştı; gece 11.00'den 
önce, sonrası çok oldu. 

Danışmanlık işi, bu şekilde, birtakım görüşmeler sonunda, kamu kurumu olduğu 
gerekçesiyle, yönetim kurulu kararıyla TAİ'ye verilmesi gündeme geldi ve TAİ ye verildi. 
Aradan, sessiz sedasız, zaman bilemeyeceğim, 3-4 ay geçti. Sayın Bakan, bir gün, yanında 
sayın müsteşar da vardı "TAİ'nin bu işi yapmak istemediğini, TAİ'nin, büyük projeyi, 
otomasyon projesini yapmak istediğini, danışmanlık işinin küçük olduğunu, eğer danışmanlık 
işini yaparsa TAİ, asıl ihaleye giremeyecekmiş, bu nedenle TAİ devretmek istiyor" dedi. 
Olabilir dedik, bilemiyorum dedim. Kime devretmek istiyor noktasını da öğrendiğimizde, 
meğerse, MBA, TAİ'nin taşeron firmasıymış, taşeron firması olan MBA'ya devretmek 
istiyormuş. Benim, yine, müfettiş mantığı ve kafasıyla kafamda bir sürü soru işaretleri oluştu. 
Bu işin çok doğru olmadığını düşündük, konuştuk, kendi aramızda tartıştık; ama, hukuk 
müşavirliği, bu arada, önümüze, bu işi yapabilirsiniz, devredebilirsiniz diye olumlu bir görüş 
getirdi. Hukuk müşavirliği, kurumumuzun hukuk müşaviri Müeddet Ertong imzalı bir 
müşavirlik görüşüdür, bir sakıncası yoktur, verilebilir gibi âdeta bir müşavirlik görüşü. 

BAŞKAN - Kim talep etti görüşü?.. 

DEMİRHAN ATASOY- Kurum başkanlığını vekâleten yönetmekteyim... 

BAŞKAN - Pardon... Hukuk müşavirliğinden görüşü kim talep etti? 

DEMİRHAN ATASOY- İlgili daire... Bilgi işlem dairesi başkanlığı... 

Bilgi işlem dairesi başkanlığı istemiş, hukuk müşavirliği "olur" demiş. 
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Bu arada da, SSK, Bağ-Kur, İş-Kur, sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak 
çalıştığından dolayı, yılda bir iki defa ocak ve temmuz aylarında toplantılar yapıyoruz. Ocak 
2001'deki bu sosyal güvenlik toplantısında, Sayın Bakanın başkanlığındaki toplantıda, ben o 
zaman SSK Genel Müdürlüğüne vekâleten bakıyordum, bu tür projelerin ortak yapılması 
konusunda da bir karar çıkanldı Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunda. Galiba, bu 
kurul karan da dikkate alınarak, konu, bilgi işlem dairesi başkanlığı veya ilgili daire 
başkanlığı kanalıyla hukuk müşavirliğine iletiliyor, müşavirlik de uygun görüş veriyor. 

Bir gün önüme bir yazı geldi, hukuk müşavirliğinin olumlu görüşü, daire 
başkanlığının olumlu görüşü, ilgili genel müdür muavini, sanıyorum Oğuz Karadeniz'in 
uygun görüşü, genel müdür Nazmi Güreyikoğlu'nun uygun görüşüyle yazı önüme geldi "bu iş 
olabilir" diye. Ben de kuruma, başkanlığa vekâlet ediyorum. Prosedür gereği, ortam gereği, 
ben de -genel müdür imzası, başkan imzası "olur" anlamında değildir; ama, yönetim kuruluna 
sevk anlamındadır- yönetim kuruluna sevk ettim yazıyı. Ertesi toplantıda, kurulda görüşüldü. 
Yine, daha önce de bahsettiğim gibi, sosyal taraflar muhalefet ettiler; ama, İsmail Şeref Sümer 
isimli yönetim kurulu üyesinin çok büyük gayretleri ve ısrarlanyla, bizim de sessiz kalışımızla 
konu, kabul edildi. Yönetim kurulu TAİ'den MBA'ya devrini sağladı. 

BAŞKAN - Sizin sessiz kalışınızı biraz açar mısınız? 

DEMİRHAN ATASOY - Efendim, uzun yıllar bürokraside çalışan birisi olarak, o 
noktadaki bir görevlinin o karara aksi yönde bir görüş bildirmesi hukuken doğrudur, 
uygundur; ama, teamüller açısından, bir genel müdür, bir kurum başkanı olarak bizim hayır 
dememiz eşyanın tabiatına çok uygun görünmedi. Bir de, tabiî, bu olayın hangi şartlarda 
cereyan ettiğini biraz önce arz etmiştim. Sayın Bakan, bu konunun bir an evvel olması 
konusunda sürekli ısrarlı bir çaba içindeydi. O yüzden, yönetim kurulundan konu geçti. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - Yani, sonuçta şu oluyor: İhalesiz verilmek 
istenilen bir firmaya, dolaylı yollardan, yine ihalesiz verilmiş oluyor. Aynı kapıya gelinmiş 
oluyor. 

DEMİRHAN ATASOY - Evet, aradan bir altı ay geçmiş oldu. 

Sonra, bu konular da çok önemli efendim, SSK-MBA ilişkileri başladı. Elimden 
geldiği kadar, değişik bürokratik usullerle işi uzatmaya, savsaklamaya ve zorlaştırmaya 
çalıştım, MBA'nın yatınm planını kabul etme konusu ortaya çıktı. Bir rapor hazırladı MBA, 
bunu kabul edeceksiniz, kabul edersek işlemler başlar falan gibi. Bu kabul komisyonunu, bir 
genel müdür başkanlığında, içinde genel müdür yardımcılan, daire başkanlan olan çok geniş 
bir kadroyla oluşturduğum için en az 10 kişilik bir kabul komisyonu. İstiyorum ki, bu 10 
kişilik kabul komisyonu biraz inceleyerek, işi... 

BAŞKAN - Özür dileyerek araya gireyim müsaadenizle Sayın Atasoy. Bu MBA'yla 
ilgili, biraz önce bahsettiğiniz olaylardan önce DPT'nin onayı var mıydı? Ne kadar, tutar için 
DPT'den onay alındı mı bu otomasyon için? 

DEMİRHAN ATASOY - Bu konuda DPT onaylan konusundaki... DPT'nin onayı 
yoktu tabiî. DPT'den yatınm programının alınması konusunda girişimler oldu. İsterseniz, daha 
sonra o bölümü anlatayım. 

MAHMUT YILDIZ (Şanlıurfa) - Bir de, bu ihalenin büyüklüğü hakkında bilgi 
verebilir misiniz; yani, mahiyeti neydi, ne kadar...? 

DEMİRHAN ATASOY - Çok net bir bilgiye sahip değilim; ama, sanıyorum 600 000 
dolar civannda... Belki, müfettiş arkadaşlanm çok daha iyi bilirler. Emin değilim. 
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Sonra, SSK-MBA ilişkileri başladı. Yatırım planı gündeme geldi. Bana göre çok zor, 
biraz defans yapmak adına, başında bir genel müdür, içinde genel müdür muavinleri, daire 
başkanları olan bir komisyon kurdum, iş biraz zorlaşsın, uzasın, iyi incelensin, belki de 
reddedilsin diye; fakat, olmadı. Daha önce de anlattığım gibi, Sayın Bakanın bu konudaki 
hızlandırma çabalan ve talepleri o derece arttı ki, zaten, mayıs ayının sonuna haziranın başına 
gelmiştik. Bu arada, bu komisyon, birkaç muhalefetle yatırım planını onayladı ve sözleşme 
yapıldı. Bu sözleşmeyi de, MBA ile SSK'nın sözleşmesini de... Benim bir imzam da orada 
vardır, iki genel müdür ve kurum başkanına vekâlet ettiğim dönemde, o aşamada da, tekrar, 
MBA'yla, dedim ki, biraz şu indirim... O bir komisyon alacak galiba bu işlerden yüzde 6,5 
mu, 6,7 mi ne. 

Zar zor o komisyonlarını biraz indirdik. Her talebimizin işte şu kadar para olduğunu 
söyleyerek, biraz zorlanarak... Ama, Bağ-Kur yüzde 6,7'den bu işi yaptı, siz nasıl filan; sizinki 
daha zor, daha büyük. Olsun, biz böyle istiyoruz, biz böyleyiz filan dedik. Biraz daha işte 
kurum lehine 1-2 puan kazandırmaya çalıştık ve imzaladık. Daha önce de söylediğim gibi, 
artık dayanılmaz hal alan SSK ortamı dolayısıyla bu görevden affımı isteyerek -keşke birkaç 
ay önce aynlabilseymişim- bugünkü görevime geldim. 

DPT'yle ilgili konuya gelince. DPT, sürekli bu konunun, Sayın Bakan, sürekli- bu 
konunun SSK'ya bir maliyet getirmeyeceğim, akıllı kart satışı dolayısıyla bunun maliyetinin 
sigortalılardan karşılanacağını, her sigortalıya 25-30 dolar civarında bir yük geleceğini, bunun 
çok önemli olmadığından bahisle, DPT'ye, bize, âdeta, karışmayın, bu yatırımla matınmla 
alakası yok, bunun finansmanı için biz para harcamayacağız gibi bir yaklaşımla müracaatlarda 
bulundu. Her defasında DPT'den "olmaz" cevaplarını aldık. Ülkenin ekonomik, sosyal 
koşullarını, sigortalıların zor durumda olduklarını ileri süren DPT, bize bu izni vermedi. 

KEMAL KILIÇDAROGLU {İstanbul)- Sigortalıdan en düşük miktar 20 dolar 
diyelim. Kaç sigortalı yar? 

DEMİRHAN ATASOY- Türkiye'deki tüm sigortalıları sayarsak aile bireyleriyle 
birlikte, tabiî, aktif sigortalı sayısı 6-7 milyon, en az 20 milyon sigortalı demektir. 

KEMAL KILIÇDAROGLU (İstanbul)- Yani, 20 milyon çarpı 20 dolar. 

DEMİRHAN ATASOY- Demektir. 

KEMAL KILIÇDAROGLU (İstanbul)- Büyük portre olarak. 

DEMİRHAN ATASOY- Evet efendim. Herkese bir kart düşünürsek o boyutta olabilir. 

Sonra, Bakanlıktaki görevime başlayınca DPT ilişkileri devam etti. DPT'den en son 
bir yazı geldi. Bunu da arkadaşlarıma arz ettim Komisyona sunulmak üzere. O güne kadar, 
daha o saniyeye kadar da kurumdan beş kuruş para çıkmamıştı MBA'ya. Bu da, bir 
harcamanın yapılmamış olması benim için çok önemliydi. DPT diyordu ki ısrarla: Bu işi 
yapmayın. Şöyle yapın diye yollar göstermişti. Uzun uzun bir yazıydı. Ben de DPT'den gelen 
yazıyı acele ve gereği kaydıyla SSK'ya ve Bağ-Kur"a o gün hem faksladım hem de özel 
olarak kendilerine gönderdim. Fakat öğrendim ki ondan sonra... Sanıyorum, bu, 2001 temmuz 
ortalannda olan bir hadisedir. Sonra, olaylar, işte, basından izledik, bizim kontrolümüzde 
zaten değildi ve SSK'nın Yüksek Denetleme Kurulu raporunda gördüm. Sanıyorum, 
görülmüştür burada da. İzah edilemeyen tarzda birtakım işlemlerin yapıldığı yolunda bir YDK 
raporunu da okumuştum. 

Şöyle söyleyeyim: Biz öyle bir noktaya gelmiştik ki SSK'da. Daha önce söylediğim 
gibi, Sayın Bakanın üzerimizdeki çok etkin yönetim anlayışına ilaveten yönetim kurulunda da 
aynca büyük bir sıkıntı yaşadık. Yönetim kurulu üyelerinden İsmail Şeref Sümer denilen üye, 
hemen hemen kurul toplantılannda Sayın Bakanın gözü kulağı gibi çalıştı. Bütün, kendisine 

592 



göre önemli olan kararlan, dosyalan uhdesinde tuttu inceleme, tetkik bahanesiyle, adı altında. 
Tetkik usullerine aykın bir biçimde bunu günlerce, haftalarca, belki de aylarca odasında 
bulundurdu. Konuya muhatap olan firmalarla, sanki, yönetici, genel müdür, genel müdür 
muavini, daire başkanı gibi, onlan odasına çağırarak onlarla görüşmeler yaptı. Hatta, bana da 
söyler, bilgi verirdi; çağırdım şunlan, biraz şu konuda indirim yaptırdım; şunu şöyle 
fırçaladım, buna böyle bağırdım, kızdım gibi, bir yönetim kurulu üyesinin görev, yetki ve 
sorumluluk anlayışı ötesinde de bir faaliyet içindeydi. Hatta, öyle bir anlayış hakim olmuştu 
ki kuruma; yani, İsmail Şeref Sümer bu işe evet derse bu iş olur, hayır derse olmaz gibi. 
Nitekim de, görev yaptıklan dönemde bu âdeta böyleydi. Bir süre sonra da, zaten, 
biliyorsunuz, İsmail Şeref Sümer Beyi kuruma genel müdür olarak tayin etti Sayın Bakan. 

Ben, Neşter Operasyonuyla da ilgili olarak söylediğim gibi, bilgi notlannı da aynca 
takdim edeceğim. Kurumdaki bu yaşadığımız olaylann tek nedeni kötü yönetimdir. Kendi 
adıma ve arkadaşlanm adına, birçok arkadaşım adına şunu söyleyebilirim. 

BAŞKAN- Bu kötü yönetimi biraz açalım Sayın Atasoy. Kötü yönetim, ilgisizlik ve 
bilgisizlikten kaynaklanmış mıdır? Yoksa, suiiniyet kökenli midir? 

DEMİRHAN ATASOY- Onu da açayım Sayın Başkanım. 

Söylediğim gibi, ben, aynı zamanda, kamu yönetimi uzmanıyım, kamu yönetimi 
master'ı yaptım. Okuduklanmla, yaşadıklanm arasında hiç bağ kuramadım. Bir konunun 
oluşması için en aşağıdan yukanya doğru başlayan bir anlayışla, konular çalışılır, orta ve üst 
kademelere konu brifing tarzında ya da değişik biçimde birkaç alternatifli olarak arz edilir, 
konular tartışılır, en doğru karara vanlarak uygulamaya geçilir ve en son noktadaki yönetim 
kurulu da bu karara ortak olur, onaylar. Bizde tam tersi olmuştur. Yukandan aldığımız 
emirleri uygulama telaşında olan bir bürokrasi, üç ayda bir değişen genel müdür, genel müdür 
muavini. Çoğunun da, beşte 4'ünün de kurumla alakası yoktur. Çoğunun, kurumun 
faaliyetleriyle ilgili, sigortacılık kollannı say deseniz, sayamazlar. Bununla ilgili ne ilgisi ne 
bilgisi vardır. Düşünebiliyor musunuz, bir gün Keçiören Sağlık Ocağında doktorluk yapan bir 
arkadaşımız kuruma genel müdür, genel müdür yardımcısı oluyor. Kurum genel müdürlüğü, 
genel müdür yardımcılığı, doktorluk yapılacak, eczacılık yapılacak, avukatlık yapılacak yerler 
değildir ki. O, bilgi, beceri, yönetim anlayışı, tecrübesi isteyen işlerdir; sevk ve idare 
yerleridir. Biz bunu çalıştığımız dönemde göremedik, başaramadık, yapamadık, daha doğrusu, 
böyle bir imkân bulamadık. Kötü yönetimden kastım bu. 

BAŞKAN- Peki, bu otomasyonla ilgili başlangıç noktası Bağ-Kur olduğuna göre, SSK 
olarak, Bağ-Kur daki uygulamalann, biraz önce bahsettiğiniz Atilla Akkaş'la olan ilintisi hiç 
dikkatinizi çekti mi? Çünkü, Bağ-Kur'da başlayan bir uygulamayı siz adapte etmişsiniz SSK 
olarak. 

DEMİRHAN ATASOY- Sayın Başkanım, söylediğim gibi, reddetme nedeni, MBA 
veya Atilla Akkaş'ın kişiliği, şahsı, firması değil. Usul olarak biz reddettik. Yapılabilir. 
Ancak, uygun bir usulle konu gündeme getirilir. MBA şirketi kazanabilirse MBA'ya 
verilebilirdi. Yani, doğrudan MBA'ya veriliş şekline ben itiraz ettim. Ama. Bağ-Kur'da nasıl 
yapıldı diyorsanız, sanıyorum, onu Bağ-Kur Genel Müdürü daha iyi anlatacaktır. 

BAŞKAN- Peki, bu Atilla Akkaş kimdir? Yani, ne kadar bilgi sahibisiniz? Geçmişteki 
hangi siyasîlerle ilintisi vardır? 

DEMİRHAN ATASOY- Atilla Akkaş'ın Anavatan Partisiyle yakınlığı olduğunu 
duyardık. Daha fazla, siyasî kimliği, Anavatan Partili olduğu... 

BAŞKAN- Yani, böyle, resmî ya da gayri resmî herhangi bir siyasî kişiliğe 
danışmanlığı, müşavirliği var mı? 
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DEMİRHAN ATASOY- Ben bilemiyorum; ama, Sayın Bakanımızın çok yakın 
mesaisinde birisiydi. Sayın Bakanla doğrudan konuşabilen, doğrudan telefon edebilen, 
doğrudan görüşebilen birisiydi. Çok fazla bir şey bilemiyorum. 

ALİ KÜÇÜKAYDIN (Adana)- Sizin toplantılarınıza katılıyor muydu? 

DEMİRHAN ATASOY- Katıldığına şahit oldum. 

BAŞKAN- Hangi sıfatla katılıyordu peki? 

DEMİRHAN ATASOY- Bilgi işlem konusunda bilgi vermek gibi. 

BAŞKAN-Yani, firmayı temsilen mi? 

DEMİRHAN ATASOY- Bir danışmanlık gibi bir kimliği olduğundan, zaman zaman, 
bilgisayarla ilgili konularda, bilgi işlemle ilgili konularda... 

BAŞKAN- Yani, resmî bir kimliği ya da sıfatı olmadan toplantılara katıldığı vakidir 
diyorsunuz? 

DEMİRHAN ATASOY- Toplantı derken, siz... 

BAŞKAN-Kurumdaki... 

DEMİRHAN ATASOY- Yönetim kurulu toplantısını kastetmiyorum. Yani, rutin, 
günlük çalışmalarda zaman zaman gördüğüm birisiydi. 

BAŞKAN- Başka sorusu olan?... 

Başka-soru yoksa, sizin de ilave edeceğiniz bir husus yoksa... 

Teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. 

Sizi çay ve kahve ikram etmek üzere Sayın Başkanın odasına alalım. 

Son söz sizindir. İlave etmek istediğiniz husus varsa, buyurun lütfen. 

DEMİRHAN ATASOY- Açıklamalarımla katkıda bulunduysam çok mutlu olurum. 
Zaten bunun için buradayım. Bundan sonra da benzer konularda, SSK'yla ilgili konularda, her 
konuda bilgi vermeye, konulan açıklamaya hazırım. Hayatımda hiçbir konuda yanlış bir şey 
söylemedim, yalan söylemedim. Hiçbir şekilde özel çıkar ilişkilerinin içinde bulunmadım. 
Benim özgeçmişimde belki belirtilmemiştir; ama. mal beyannamelerimi arkadaşlarım bilirler. 
Biz kan-koca elli yıldır çalışmaktayız. 25 artı 25, daha fazla belki. Sahip olduklarım, 10 
yaşında bir araba -yerli bir Broadvvay- 80'li, 90'h yıllarda 10-15 yıl para ödeyerek de elde 
ettiğimiz iki kooperatif üyeliğidir. Bunun ötesinde, bankalarda, özel fınans kurumlarında altın, 
gümüş, ziynet eşyası dahil olmak üzere beyan edilebilecek değerde hiçbir paramız yoktur. 
Hele bugün itibariyle söylerseniz, maaşım bile kalmadı diyebilirim. Biz, bu derece iyi niyetli, 
devletimize sadakatle hizmet etmiş ve etmeyi arzu eden insanlarız. Ben, teftiş kurulu 
başkanlarımızdan Yıldırım Akpınar'a, bu görevlen yapan binsi olarak, bizleri koruyun, 
korumanız gerekir diye de söylemiştim. 

Herkese saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN- Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz değerli açıklamalannız için.'"' 

Hususlannı beyan etmiştir. 

c) Komisyonumuza muhtelif konularda bilgi veren eski Başbakanlardan Sayın Mesut 
YILMAZ konu ile ilgili olarak MBA firması sahibi Atilla AKKAŞ hakkında sorulan soruya 
yine aynen; (Ek:l 16) 
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"HAMZA ALBAYRAK (Amasya)-Sayın Başbakanım, kamuoyuna akıllı kart olarak 
yansıtılan ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca uygun görülmeyerek yatınm planına 
alınmayan , ilk etapta toplam muhammen bedeli 787 milyon dolar olarak belirlenen T5 
otomasyon projesi kapsamında Bağ-Kur, SSK Danışmanlık ve Kontrollük ihalesi ve işinin 
MBA firmasına verildiği, bu yüzden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın OKUYAN 
ile DPT Müsteşarlığı arasında basın bildirileriyle karşılıklı ithamlara varacak derecelerde 
kamuoyu önünde yoğun tartışmaların yaşandığı bilinmektedir.Bu bağlamda, Devlet Planlama 
Teşkilatı tarafından onay verilmeyen bu proje için Bağ-Kur ve SSK da harcama yapılmasına 
izin verilmesi, SSK ve Bağ-Kur 'da bu işleri alan MBA firmasının sahibi Atilla Akkaş'ın size 
ve partinize yakın bir kişi olduğunun yazılı olarak yer aldığı hususlarda bize bilgi vermek ister 
misiniz? 

A.MESUT YILMAZ-Bu, Atilla Akbaş...Akbaş mı, Aktaş mı bilmiyorum... 

HAMZA ALBAYRAK (Amasya)-Akkaş.... 

A.MESUT YILMAZ-Akkaş, bilgisayar işinde bizim partide bir miktar çalışmıştır, 
doğrudur.Ama, ben, ne Bağ-Kur işinin buna verildiğini biliyorum ne o şeyden haberim 
var.Bir tek hatırladığım, Yaşar Okuyan'ın bana bu kart projesini Planlama tarafından 
baltalandığından şikayet etmesiydi.Onun dışında hiçbir bilgim yok. 

HAMZA ALBAYRAK(,4ma5ya)-Peki, teşekkür ederim. " 

Şeklinde cevap vermiştir.(Ek: 116) 

2.1.4. Konunun Değerlendirilmesi 

2.1.4.1 Denetim Elemanlarınca Yapılan Tespit ve İncelemeler 

2.1.4.1.1 Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Açısından 

Konu ile ilgili olarak; T.C. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun, (BAĞ-KUR) 
Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu'nca T5 Tam 
Otomasyon Projesine İlişkin Olarak Mevzuatla Bağdaştırılması Düşünülmeksizin Yapılan ve 
Kurum Zararına Sebep Veren İşlemlere İlişkin Özel İnceleme Raporunda: (Ek:l) 

Bağ-Kur Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu'nca 2001 yılı programının uygulanması koordinasyonu ve izlenmesine dair karara 
aykırı olarak Devlet Planlama Teşkilatına başvurulmadan ve yatınm programına alınması 
sağlanmadan ve 2001 yılı Bütçe Kanununda öngörüldüğü üzere keşif bedelinin % 10' u 
oranında ödeneği de bulunmadan ihale edilmek istenilen 146 milyon ABD Dolan muhammen 
bedelli "Bağ-Kur T5 Tam Otomasyon Projesi" ile ilgili olarak ihale dosyası hazırlattınlarak 
Danışman firmaya 268.000.- ABD Dolan karşılığı 214 Milyar TL ödeme yapılarak, Kurum 
zaranna sebebiyet verilmesi hususlannın incelendiği, 

Yapılan inceleme ve tespitler sonucunda: 

Bağ-Kur Genel Müdürlüğünün faaliyetlerine ilişkin olarak Yüksek Denetleme 
Kurulunca düzenlenen 2000 yılı denetim raporunda da belirtildiği üzere; 

Bağ-Kur T5 Tam Otomasyon Projesinin kapsamı içeriği, finansmanı, uygulamaya 
başlama zamanı, diğer kamu kuruluşlan ile ilgilendirme konulan başta olmak üzere, aynntıya 
ilişkin olanlar dahil, çok çeşitli yönlerden Devlet Planlama Teşkilatı ile Bağ-Kur' un ilgili 

595 



Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında derin ve önemli görüş 
ayrılıklarının ortaya çıktığı, 

Bu durumda, bahse konu görüş ayrılıklarından kaynaklanan sorunlar bir çözüme 
kavuşturulmadan, T5 projesinin uygulama alanına intikal etme olanağının olamayacağının 
ortaya çıktığı, 

Bu nedenle, DPT Müsteşarlığı istenilen hususların yerine getirilmemesi nedeniyle söz 
konusu projeyi 2001, 2002 ve 2003 yıllan programına dahil etmediği, 

Durum böyle olmakla beraber; "2001 yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu 
ve İzlenmesine Dair Karar"m 2'nci maddesi uyarınca programda yer almayan ve aynı karann 
7'nci maddesi gereğince proje bedeli 20 trilyon TL' yi geçtiği için Yüksek Planlama Kurulu 
dışında Bakanlar Kurulu Karanna da ihtiyaç gösteren bir yatınm için, 02.01.2001 tarihli resmi 
gazetede 22.03.2001 tarihinde ihale yapmak üzere ilan verilmesi, ihalenin önce 19.04.2001 
tarihine, ardından 03.05.2001 tarihine ertelenmesi de mevzuatla bağdaştmlması 
düşünülmeksizin yaptınlan gereksiz işlemler niteliğinde olduğu, 

Kaldı ki, 2001 Mali Yılı Bütçe Kanununun 10. maddesi uyannca ihale keşif bedelinin 
% 10'u oranında ödenek bulunmadıkça ihaleye de çıkılmaması gerektiği, 

Aynca gerekli izin ve kararlar istihsal olunmadan T5 otomasyon projesi için Bağ-
Kur'un danışman firması olan MBA adlı firmaya ihale dosyası hazırlattınlmasmın ve bu 
firmaya 268.000.-ABD Dolan karşılığı 214 Milyar TL ödemek zorunda kalınmasının da 
gereksiz olduğu, 

Bağ-Kur ile anılan danışmanlık firması arasında akdedilen 01.05.2000 tarihli 
sözleşmeni 15.2.3. numaralı maddesinde; "İhale dosyası Türkiye Cumhuriyeti meri kanunlan 
ve Bağ-Kur' un satınalma ve yatmmlanna yönelik mevzuatına aykın hususlar 
içermeyecektir." Hükmünün yer aldığı, 

Bütün bu hükümlere rağmen; Kurumca mevzuat dışında uygulama yapılarak Kurum 
zaranna sebebiyet verildiği, 

Hususlannın tespit edildiği, 

Sonuç itibariyle: 

"2001 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar'in 
2'nci maddesi uyannca programda yer almayan ve aynı karann 7'nci maddesi gereğince proje 
bedeli 20 trilyon lirayı geçtiği için Yüksek Planlama Kurulu Karan dışında Bakanlar Kurulu 
Karanna da ihtiyaç gösteren bir yatınm için 02.01.2001 tarihli Resmi Gazetede. 22.03.2001 
tarihinde ihale yapmak üzere ilan verildiği, ihalenin önce 19.04.2001 tarihine, ardından 
03.05.2001 tarihine ertelendiği, 

2001 yılı Mali Yılı Bütçe Kanunun 10 uncu maddesi uyannca ihale keşif bedelinin % 
10' u oranında ödenek bulunmamasına rağmen ihaleye çıkanldığı, 

Yatınm programında yer almayan bir proje için; Bağ-Kur' un T5 Otomasyon Projesi 
danışman firması MBA adlı firmaya ihale dosyası hazırlattınlarak ödeme yapıldığı. 

Sonuç itibariyle mevzuatla bağdaştmlması düşünülmeksizin yapılan işlemler 
neticesinde Kurum' un zarara uğratıldığı, 

Bu nedenle; mevzuatla bağdaştmlması düşünülmeksizin gereksiz işlemler yapılarak 
Kurumu zarara uğratan Kurum idarecileri hakkında Başbakanlıkça gerekli soruşturmanın 
yapılmasının önerilmiş olduğu, 

Anlaşılmıştır. 
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2.1.4.1.2. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Açısından 

T.C. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun, Sosyal Sigortalar Kurumu'nda Bilgi 
Teknolojileri {Tam Otomasyon) Yatınmına Yönelik Olarak Danışmanlık ve Kontrollük 
Hizmeti Satınalınması Konusundaki Özel İnceleme Raporunda: (Ek:2) 

SSK'da Bilgi Teknolojileri {Tam Otomasyon) yatınmına yönelik danışmanlık/ 
kontrollük hizmeti satın alınması konusundaki işlemlerle ilgili olarak yapılan tüm bu tespit ve 
değerlendirmeler sonucunda; 

1- Bilgi teknolojileri yatınmının, sağlıklı bir proje alt yapısına dayandınlması 
açısından büyük önem arz eden, finansman yönünden de, en düşük maliyetle temininde 
Kurum yaran bulunan danışmanlık/kontrollük hizmeti ile ilgili olarak satınalma işleminden 
önce teknik kriterler oluşturulmadığı, maliyet analizi ve aynntılı piyasa araştırması 
yapılmadığı, söz konusu hizmetin, ihaleye çıkılmadan, doğrudan bir firmadan satın alınması 
şeklinde bir yaklaşım içine girildiği, 

2- Kurumun danışmanlık/kontrollük işinin önce, bu konuda BAG-KUR' la da 
sözleşmesi bulunan MBA firmasına doğrudan verilmek istendiği, daha sonra da bundan 
vazgeçilerek kamu kurumu niteliğini haiz olduğu ileri sürülen TAİ firmasıyla sözleşme 
imzalandığı, 

3- Kurumla TAİ firması arasında imzalanan sözleşme gereği, firma tarafından 
hazırlanması gereken yatınm planının Kuruma teslimi için öngörülen 90 günlük sürenin 
sonuna doğru TAİ' nin "yatınm programı çalışmalannın mutabakat sağlandıktan sonra 
Kuruma sunulması amacıyla daire başkanlıklan ile görüşmelerin planlanlanması" şeklindeki 
talebe karşılık, Kurum Genel Müdürlüğü'nün 09.10.2000 ve 30.10.2000 tarihli yazılarla, 
"yeniden yapılanma çalışmalannı" gerekçe göstererek "görüşmelerin bu çalışmalardan 
sonraya bırakılmasını talep ettiği, 

4- TAİ ile yapılan sözleşmeye göre, yatınm planının teslimi için gereken 90 günlük 
sürenin üzerinden, beş aylık bir süre geçtikten sonra, TAİ tarafından 04.04.2001 tarihinde 
Kuruma gönderilen yazıda; "SSK ihale Yönetmeliğine göre ihale dosyası hazırlamakla 
görevli gerçek veya tüzel kişilerin, söz konusu ihaleye teklif veremeyeceklerinin hükme 
bağlandığı" ileri sürülerek, "TAİ' nin danışmanlık/kontrollük işini yürüttüğü tam otomasyon 
ihalesinde yüklenici veya alt yüklenici olma şansını yitirmemesi için danışmanlık/kontrollük 
sözleşmesinin feshi veya bir başkasına devrinin" talep edildiği, 

5- TAİ firması tarafından, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin MBA firmasına 
devredilmesi talebinde bulunulduğu; bu talep sırasında, "MBA firmasının TAİ' nin alt 
yüklenicisi olduğunun" ifade edildiği, 

6- TAİ firmasından 5 ay süreyle alınamayan ya da alınmayan 705 sayfalık yatınm 
planının, iş MBA firmasına geçer geçmez 4 gün içinde Kuruma teslim edildiği, 

7- TAİ ile imzalanan sözleşmenin 9. maddesinde "TAİ' nin taahhüt ettiği vecibeleri ve 
haklannı kısmen veya tamamen bir şirket veya şahıslara devredilemeyeceği" öngörülmüş 
olmasına rağmen; Kurum Alım Satım Yönetmeliğinin "sözleşmelerin ihaleye izin veren 
makamın onayıyla devredilebileceğini" öngören 67 inci maddesi esas alınarak, sözleşmenin 
MBA firmasına devredildiği, 

8- MBA' nin Kuruma teslim ettiği yatınm planının kabulü ile ilgili olarak hazırlanan 
SSK Kabul Komisyonu Tutanağını, gerekçeli olarak imzalayan ya da gerekçe göstererek 
imzalamayan komisyon üyelerinin, yatınm planının yanı sıra, firmayla yapılan sözleşmeye de 
çeşitli yönlerden itirazda bulunduklannın görüldüğü, 
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Bu durumun sözleşme hazırlanırken, uygulayıcı birimlerin görüşlerinin 
alınmamasının, diğer bir ifadeyle çalışmaların bir komisyon marifetiyle yürütülmeyip, bu 
görevin sadece Bilgi İşlem Dairesine bırakılmasının sonuçlan olarak ortaya çıktığı, 

9- MBA tarafından hazırlanan ve SSK yatırım programına dahil edilmek üzere DPT' 
ye gönderilen fizibilite raporuna, yine bu firma tarafından hazırlanan BAG-KUR ile ilgili 
fizibilite raporu da değerlendirilmek suretiyle, "mükerrer alımlar öngörüldüğü'7'kaynak 
israfına yol açacak nitelik arz ettiği" yönünde itirazlarda bulunulduğu ve bu projenin 
finansmanının da dahil olmak üzere, ilgili Bakanlık ile DPT arasında çeşitli yönlerden görüş 
ayrılığının ortaya çıktığı, söz konusu yatırım projesinin ülke kaynaklan ve ekonomik dengeler 
doğrultusunda yatınmlan yönlendirmek yasal yetkisine sahip DPT tarafından da kabul 
edilmediği, 

Bu nedenle fizibilite etüdü ve yatınm planı çalışmalannın önceden DPT ile 
koordinasyon ve işbirliği sağlanarak yürütülmediğinden, etüt ve proje hazırlama giderleri için 
ödenek alınamadığı ve yatınm planı harcamasının işletme bütçesinden karşılandığı, 

10- MBA firmasınca hazırlanan yatınm planı işlerlik kazanmazken, bu kez aynı 
firmaya E-Sigorta Projesi ve ihale dosyası hazırlatıldığı, dolayısıyla bu kapsamda satın 
alınacak donanım ve yazılımdan oluşan mal ve hizmetlere ilişkin kontrollük işinin de ihaleye 
çıkılmadan 01.06.2001 tarihli sözleşme uygulanmak suretiyle yine MBA firmasına verildiği, 

Sözleşmede % 6,7 olarak öngörülmüş olan ve satın alınacak mal ve hizmet bedelleri 
üzerinden hesaplanan kontrollük ücret payının bu kez % 6 ya indirilmiş olmasının da en 
uygun fiyatın oluştuğu anlamını taşımadığı, zira daha önce de ifade edildiği üzere, işin en 
başında serbest rekabet ortamında oluşmuş bir fiyatın söz konusu olmadığı, 

Hususlannın tespit edilmiş bulunduğu, 

Bu nedenle anılan raporun sonuç bölümünde; 

SSK'da Bilgi Teknolojileri (Tam Otomasyon) yatınmına yönelik danışmanlık/ 
kontrollük hizmeti satın alınması konusundaki işlemlerle ilgili olarak yapılan tüm bu tespit ve 
değerlendirmeler sonucunda; 

Satın alma işlemlerinden önce, Kurumun faaliyet yapısına uygun teknik çalışma, 
maliyet analizi ve aynntılı bir piyasa araştırması yapılmadığı; açıklık ve rekabet ilkesiyle 
bağdaşmayacak şekilde, söz konusu hizmetin önce MBA sonra TAİ firmasından olmak üzere 
doğrudan satın alınması şeklinde bir yaklaşım içine girildiği, ihaleye çıkılmadığı. 

Belirtilen hizmet alımı ile ilgili olarak, kamu kurumu niteliğini haiz olduğu belirtilen 
TAİ firmasıyla doğrudan sözleşme imzaladıktan sonra, objektif iyi niyet kurallanna aykın bir 
şekilde, sözleşmeden doğan yükümlülüklerinden tümüyle imtina eden bu firma hakkında 
gerekli yaptırımlann uygulanmadığı, 

Sözleşmenin aykın hükmüne rağmen, SSK Alım Satım Yönetmeliğinin 67 ncı 
maddesi esas alınarak, TAİ' nin talebi doğrultusunda söz konusu işin MBA firmasına 
devredildiği, ancak MBA firmasının kamu kurumu niteliğini haiz bulunmadığı hususunun, 
dolayısıyla yönetmeliğin aynı maddesinde yer alan ve "devir alacak olanlarda ilk ihaledeki 
şartlar aranır" hükmünün, bu açıdan dikkate alınmadığı, 

Böylece, mali ve teknik boyutu büyük olan ve uluslar arası ölçekteki bir projeye esas 
teşkil eden danışmanlık/kontrollük işinin; ihalesiz olarak MBA firmasına verilmesine olanak 
sağlayan işlemler yürütülerek; anılan firmayla, T-5 Projesi danışmanlık hizmetleri 
kapsamındaki işler için 650 bin dolar, kontrollük işleri için tahmini 35,2 milyon dolar ve 
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E-Sigorta Projesi kontrollük işi için de 478,8 bin dolar tutarında bağlantılar yapıldığı ve 
ileriye dönük taahhütlere girildiği, 

Otomasyon sistemine ilişkin fizibilite etüdü ve yatırım planı çalışmalarının önceden 
DPT ile koordinasyon sağlanmadan ve yatırım ödeneği alınmadan yürütüldüğü ve harcamada 
bulunulduğu, 

Bu suretle Kurum menfaatlerine aykırı hareket edildiği, 

Belirtilerek; 

SSK Bilgi Teknolojileri (Tam Otomasyon) Yatırımına ilişkin olarak Kurum 
menfaatlerine aykırı bir şekilde danışmanlık/kontrollük hizmeti satın alınması konusundaki 
tüm işlemlerin, E-Sigorta Projesi adı altında yürütülen aynı nitelikteki işlemleri kapsayacak 
şekilde, Başbakanlıkça soruşturulmasının talep edilmiş olduğu, 

Anlaşılmıştır. 

2.1.4.2. Komisyonumuzca Bağ-Kur Genel Müdürlüğünde Yapılan Tespit ve 
İncelemeler 

1-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 13.02.2000 tarihinde 160 sayı ile yazılan yazıyla 
Kurum hizmetlerinin daha hızlı ve daha kolay bir şekilde yerine getirilmesini teminen 
danışmanlık hizmeti alınması için teknik ve idari şartname ile ilgili uygulamanın 
başlatılmasını sağlayan Onay'ın, Bağ-Kur eski Genel Müdürü Dr.İlker BAŞAYDIN'dan 
alındığı, (Ek: 6 ) 

2-Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 24.02.2000 tarihli karan ile ilgili 
danışmanlık hizmetinin saünalınmasına ilişkin olarak düzenlenen idari ve teknik şartname 
metninin uygun bulunduğu ve ihale dosyasının hazırlanması ile bu ihalelere ilişkin mal ve 
hizmetlerin satınalınması için Genel Müdürlüğün yetkili kılındığına ilişkin bir karar alındığı, 
(Ek: 7 ) 

3-Bağ-Kur Genel Müdürlüğü tarafından 02.03.2000 tarihinde ve 03.03.2000 tarihinde, 
Havelsan, Patasel, Data, Servus, Elba, SBS, TAI ve MBA firmalarına teklif almak için yazı 
gönderildiği, anılan yazılara ilgili firmaların verdikleri tekliflerden, MBA firmasının 
1.280.000 ABD dolan bedelle danışmanlık hizmetlerini, bu bedelin % 10 oranı bir bedelle de 
kontrollük hizmeti için teklif verdiği, (Ek:8 ) 

4-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 07.03.2000 tarih ve 26687 sayılı yazısına Genel 
Müdür eski Yardımcısı Sayın Turgut ÖZCAN, Bağ-Kur Genel Müdürü Sayın Dr.İlker 
BAŞAYDIN, Onay için sunmuş olup, alınan Onayda; ihale ile ilgili şartnamenin çeşitli 
firmalara gönderilmesi ve ilgili tekliflerin alınması sağlanarak, MBA firmasının vermiş 
olduğu, 1.280.000 - ABD dolan tutanndaki teklifin muhammen bedel olarak alındığı, (Ek:9 ) 

5-Bağ-Kur Genel Müdürlüğü; 09.03.2000 tarihinde, TAI, SBS ve MBA firmalanna 
yazı yazarak, "Kurumun Bilgi Sistemi Danışmanlık ve Kontrollük hizmetleri ile ilgili olarak 
ihalenin pazarlık usulü ile 21.03.2000 tarihinde yapılacağı bildirilmişse de, ihalelerin daha 
çok firmaya duyuru yapılması ve gerekli rekabetin oluşturulmasının gerektiği karan alınarak 
ihale komisyonunun 21.03.2000 tarihli ihaleyi yapmadığı ve bu karann Genel Müdürlüğün 
22.03.2000 tarihli Onayı ve Yönetim Kurulunun 23.03.2000 tarihli karan ile onaylanarak, 
yeni bir ihale yapılmasının kararlaştınldığı, (Ek: 10 ) 
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6-Bağ-Kur Genel Müdürlüğü'nce, 20.03.2000 tarihli Resmi Gazetede 22.03.2000 
tarihinde ertelenen Bilgi İşlem Sistemi Danışmanlık ve Kontrollük Hizmetleri işi için yeniden 
10.04.2000 tarihinde ihale yapılması amacıyla ilana çıkıldığı, (Ek:l 1 ) 

7-Bağ-Kur Genel Müdürlüğü tarafından 10.04.2000 tarihinde yapılan ihaleye 5 
firmanın katıldığı, ISF Ltd.Şti.nin, IF Ltd.Şti.'nin ve Ankon A.Ş.'nin tekliflerinin şartname 
esaslarına göre uygun bulunmadığı, dolayısıyla anılan firmalar Bağ-Kur İhale Komisyonu 
tarafından ihale dışı bırakılarak, geriye Prosis Ltd.Şti. ve MBA A.Ş.nin kaldığı, (Ek: 12) 

8-MBA firmasının 10.04.2000 tarihli ihaleye 940.000 ABD dolan danışmanlık 
hizmetleri için teklif verdiği (KDV hariç), kontrollük hizmetleri için de (KDV hariç) sözleşme 
bedeli üzerinden % 9 bedelle, 

II. teklifte 844.500 ABD Dolan ve % 8,5 
III. teklifte 790.000 ABD Dolan ve % 8,5 
IV. teklifte 700.000 ABD Dolan ve % 8,5 
V. teklifte 670.000 ABD Dolan ve % 8,5 
Oranlan üzerinden teklifte bulunduğu; 

Prosis Ltd.Şti.nin ise, 10.04.2000 tarihli ihaleye danışmanlık hizmetleri için 850.000 
ABD Dolan kontrollük hizmetleri için de sözleşme hizmetleri içinde sözleşme bedelinin % 
8,5 bedelle teklif verdiği, 

II. teklifte 750.000 ABD Dolan ve % 7,6 
III. teklifte 705.000 ABD Dolan ve % 7,2 
IV. teklifte 675.000 ABD Dolan ve % 7 
Oranlan ile son teklifte bulunduğu; (Ek: 13 ) 

9-Bağ-Kur Genel Müdürlüğünün, 10.04.2000 tarih ve 3 sayılı ihale komisyonu karan 
ve Yönetim Kurulunun 13.04.2000 tarih ve 224 sayılı karan ile kurumun bilgisayar donanım, 
yazılım ve çevre ünitelerine ait danışmanlık ve kontrollük hizmetleri ihalesinin, MBA 
firmasına (Uluslararası İş, Bilgi ve Yönetim Sistemleri A.Ş.) danışmanlık hizmetleri için (KDV 
hariç) 670.000 ABD Dolan, kontrollük hizmetleri için sözleşme tutannın % 6,9'u bedelle 
verildiğinin ve 01.05.2000 tarihinde Genel Müdür Sayın Ferhan KAPTAN ile MBA firması 
arasında Ankara 50.Noterinde sözleşme imzalandığının, 10.08.2000 tarihinde de, MBA 
firmasının Bağ-Kur Bilgi Teknolojileri Yatınm Planını Kurum Genel Müdürlük Makamına 
teslim ettiğinin. Muayene ve Tesellüm Komisyon karanndan anlaşıldığı, (Ek: 14) 

10-Bağ-Kur Genel Müdürlüğü tarafından 10.04.2000 tarihinde yapılan bilgi işlem 
kontrollük ve danışmanlık ihalesine PROSİS Ltd.Şti. ihalenin MBA (Uluslar arası İş Bilgi ve 
Yönetim Sistemleri A.Ş.) firmasına verilmesi olayında taraf tutulduğu iddiasıyla itiraz etmişse 
de, Bağ-Kur Genel Müdürü Sayın Ferhan KAPTAN'ın iddialan yerinde bulmadığını anılan 
PROSİS Ltd.Şti.ne bildirdiği, (Ek: 15) 

11-İdari İşler Dairesi Başkanlığı 09.08.2000 tarihli yazısında, "MBA firmasının 
20.07.2000 tarihinde Bağ-Kur Bilgi Teknolojileri Yatınm Planı Raporunu Kuruma teslim 
ettiğinden ve anılan Yatınm Planı Raporunun da 10.08.2000 tarihinde Muayene ve Tesellüm 
komisyonu tarafından teslim alındıktan sonra, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü MBA firmasına, 
31.08.2000 tarihinde 234.500 ABD Dolan karşılığında 173.610.489.780.-TL: ödendiğimin 
belirtildiği, (Ek: 16) 

Aynca, Muayene ve Tesellüm Komisyonunun 18.12.2000 tarihinde 3 nolu karan ile 
de "Sosyal Güvenlik Kuruluşlannın Tam Otomasyon Projesi Bağ-Kur Genel Müdürlüğü T5 
İhale Dosyası"nın kabul edilerek, sözleşme gereği MBA firmasına Bağ-Kur Genel Müdürlüğü 
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tarafından 268.000.- ABD Dolan karşılığı olan 214.124.793.480.-TL. ödeme yapıldığı, 
(Ek: 17) 

Tespit edilmiştir. 

Komisyonumuzca Bağ-Kur Genel Müdürlüğü kayıtlannda yaptığımız incelemede; 
(Ek: 10) 

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü İhale Komisyonunun 21.03.2000 tarihli, 2000/2 sayılı 
karannda: 

Bağ-Kur Danışmanlık/Kontrollük hizmeti ile ilgili 21.03.2000 tarihli ihalenin; 

a) Kurum bütçesi ilgili kaleminde bulunan ödeneğin üzerinde fiyatlarda teklif 
verilmesi, 

b) İhaleye yeter sayıda firma katılımının ve rekabetin sağlanmaması, 

c) Çok sayıda firma katılımının temin edilmesi amacıyla duyuru yapılması ihtiyacının 
ortaya çıkması, 

Nedenlerinden ötürü, anılan ihalenin iptal edildiği görülmüştür. 

Ancak, bu hususlann temini amacıyla yeniden yapılan 10.04.2000 tarihli ihalede de, 
iptale neden olan hususlann dikkate alınmadığı, açık rekabetin ve katılımın sağlanmadığı, 
(Ek: 14) 

Anlaşılmıştır. 

Yine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca 4483 sayılı 
Yasa Kapsamında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi 
Bölümüne yaptınlan "Bilirkişi" incelemesi neticesinde bilirkişilerin düzenlediği 09.12.2002 
tarihli raporda; 

1) İhaleye konu olan sistemin idari ve teknik şartnamede açık bir şekilde 
tanımlanmadığı, 

2) İdari şartnamede ihale bedelinin belirtilmediği, 

3) Teknik şartnamenin ihaleye fesat kanştırma imkanı tanıdığı, 

4) Firmaya hem danışmanlık hem de kontrollük hizmetinin verilmesinin olağan 
bulunmadığı ve mükerrer ödeme niteliğinde olduğu, zira kontrollük hizmetinin danışmanlık 
hizmetinin bir parçasını teşkil ettiği, 

5) Şartnamelerin yeterli katılımı sağlamadığı, 

6) Bağ-Kur'un kurmayı planladığı bilgi otomasyon sisteminin. 1 yılda 6 uzman kişinin 
{Profesör) görev aldığı varsayılarak 121.000.- ABD Dolanna yapılabileceği. 

Hususlanna yer verilmiştir. 

Bilirkişilerce yapılan incelemeden de anlaşılacağı üzere, Bağ-Kur 
Danışmanlık/Kontrollük ihalesinin her aşamasının usulsüz olduğu ve neticede bu ihale ile 
belirlenen 670.000.-ABD Dolan Danışmanlık ücreti ile % 6,5 nispetindeki kontrollük 
ücretinin yüksek bulunduğu, (Ek: 110) 

Belirtilmiştir. 

Diğer taraftan; 

Bağ-Kur Gene! Müdürlüğünce, T5 otomasyon projesine DPT tarafından onay 
verilmemesi üzerine, bu defa Bağ-Kur Yönetim Kurulunun 28.06.2001 tarihli 2001/495 sayılı 
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karan ile "T-5 projesinin maliyetine katkıda bulunmak" amacıyla 4.485.000 adet "Bilgi 
Toplama Kitapçığı" bastırıldığı, (Ek:l 11, 112) 

Bağ-Kur tarafından bastırılan bu kitapların tanesi 5.000.000.-TL. üzerinden Bağ-Kur 
sigortalılarına satıldığı, (Ek:l 12) 

Bu suretle, sigortalılardan 2000, 2001, 2002 ve 2003 yıllarında toplam 
8.865.801.000.000.-TL. kitapçık bedeli ve 2.796.917.443.154.-TL. faiz olmak üzere toplam 
11.662.718.443.154.-TL. gelir elde edildiği, (Ek:l 13) 

Bu hususun yazılı basında "Bağ-Kur'da Haraç" başlığı ile yer aldığı,(Ek:89,91) 

Tespit edilmiştir. 

Bilindiği üzere; 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının "VI.Vergi Ödevi" başlıklı 73.maddesinde "Vergi, 
resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır" hükmü 
mevcuttur. 

Görüleceği üzere hangi amaçla olursa olsun para toplama işlemi, ancak kanunların 
verdiği yetkiye dayanılarak yapılabilen bir işlemdir. 

Oysa Bağ-Kur Yönetim Kurulunun, DPT tarafından onay verilmeyen bir proje için 
kitap bastırması ve bu iş' için basımevine 524.745.000.000.-TL. ödemesi, Kurum zaranna 
sebebiyet verme eylemini teşkil ettiği gibi, 

Yasal bir dayanağı olmadığı halde Bağ-Kur sigortalılanndan cebren kitap başına 
5.000.000.-TL. para toplanması eylemi de, açıkça Anayasaya aykın bir işlemdir. 

2.1.4.3 Komisyonumuzca S.S.K. Başkanlığında Yapılan Tespit ve İncelemeler 

Sosyal Sigortalar Kurumu'na bilgi işlem, teknik yazılım ve donanım konulannda 
destek sağlanması amacıyla 22 Ocak 1996 da TUSAŞ Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. 
(TAI) ile "Teknik Hizmet Desteği Sözleşmesi" imzalandığı, 25.01.1999 tarihinde de anılan 
firma ile 3 yıl süreli yeniden sözleşme imzalandığı,(Ek:18) 

13.06.1997 tarihinde ve XV/2670 sayılı Yönetim Kurulu karanyla daha öncesinden 
kendi imkanlan ile donanım ve yazılım ürünleri alarak bir kısım işlemleri bilgisayar 
ortamında yürüten sağlık tesislerinde uygulama birliğini sağlamak amacıyla tüm sağlık 
tesislerinde ortak olarak kullanılabilecek bir yazılım ve donanım standardı saptanarak hayata 
geçirilmek üzere çalışmalara başlanılmasının kararlaştınldığı, Sağlık Bilgi Sistemleri (SBS) 
Projesi diye adlandınlan bu çalışma kapsamında;(Ek: 19) 

-Sağlık Dairesi Başkanlığı ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde ve 
ilgili daire başkanlıklannın katılımı ile hazırlanan sözleşme ve (idari, teknik) şartnamelerin 16 
Nisan 1998 tarihinde Yönetim Kuruluna sunulduğu. Yönetim Kurulunun aynı tarihte 
XV/1358 sayı ile sözleşme ve şartnamelerin Havelsan A.Ş. ve ODTU'ye inceletilmesine karar 
verdiği,(Ek:20) 

-17.09.1998 tarih ve 3460 sayı ile Yönetim Kurulunun SSK sağlık tesislerinde ortak 
bir yazılım geliştirmek maksadıyla çalışmalara başlanmasını öngören yeni bir karar 
aldığı,(Ek:21) 

-08 10.1998 tarih ve XV/3887 sayı ile Havelsan A.Ş. ile birlikte idari ve teknik 
şartnamenin hazırlanmasına dair Yönetim Kurulu karan alındığı, hazırlanan ve 07.04.1999 
tarihinde Yönetim Kuruluna sunulan şartnamelerin aynı tarih ve 942 sayı ile ODTÜ, 
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Hacettepe, Boğaziçi ve Anadolu Üniversitesine inceletilerek Kurum lehine ilave edilecek 
hususlar konusunda teklif alınmasının kararlaştınldığı,(Ek:22, 23) 

-20.05.1999 tarihinde alınan teklifleri inceleyen Yönetim Kurulunun XV/1421 sayı ile 
Kurum lehine teknik şartnameye ilave edilecek hususların tespit edilmesi işinin, teklifinde 
biraz daha indirim yapması şartıyla, Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim 
Dalı Başkanlığı Öğretim Üyelerine yaptırılmasına karar verdiği, adı geçen Üniversitenin 
Kurum tarafından kendisine verilen şartnamelere Kurum lehine tespit ettiği hususları 
ekleyerek 13.08.1999 tarihinde Kuruma arz ettiği,(Ek:24) 

-06.12.1999 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı A.Demirhan ATASOY'un makamında 
yapılan bir toplantıda o ana kadar yapılan çalışmalan değerlendirmek amacıyla Kurum Proje 
Ekibi adıyla bir komisyon oluşturulmasının kararlaştırıldığı, 08.12.1999 tarih ve 2046 sayılı 
Makam Oluru ile bir Genel Müdür Yardımcısının koordinatörlüğünde Teftiş Kurulu 
Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Sağlık Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, 
Makine İkmal Daire Başkanlığından katılımcılarca Proje Ekibinin oluşturulduğu,(Ek:25) 

-SBS Projesi konusunda Aralık 1999 tarihine kadar yapılan çalışmalan inceleyen SBS-
Proje Ekibinin; 23 Aralık 1999 tarihindeki toplantısında ihalenin muhammen bedeline ve 
muhatap şirketlerde aranacak niteliklere karar verilmesi için Yönetim Kuruluna alternatifli bir 
müzekkere sunulmasına karar verdiği, Yönetim Kurulunun 13 Ocak 2000 tarihli toplantısında 
kurumsallaşmış bir şirketin piyasada mevcut her hangi bir hastane otomasyonu paketi 
üzerinden geliştireceği yazılımın kuruma mal edilmesi alternatifinin fiyat ve teklif isteme 
usulü ile ihale edilmesine, teklif verecek şirketlerde aranacak nitelikler konusunda ise Proje 
Ekibinin Hacettepe Üniversitesi nezdinde girişimde bulunarak neticesinin kurula getirilmesine 
XV/97 sayı ile karar verdiği,(Ek:26) 

-02.03.2000 tarih ve 316 sayılı Makam Olurunda Mart 2000 tarihine kadar yapılan 
çalışmalar özetlendikten sonra Proje Komisyonunca hazırlanan teknik ve idari şartnamelerin 
sonuçlandınlmasına, aynca bu şartnamelerde yer verilen danışmanlık ve kontrollük 
şartnamesinin de anılan komisyonca hazırlanmasının önerildiği ve Yönetim Kurulunca 
02.03.2000 tarih ve XV/965 sayı ile karar verildiği,(Ek:27) 

-09.03.2000 tarihli Yönetim Kurulu toplantısına arz edilen danışmanlık ve kontrollük 
işleri idari ve teknik şartnamesinin Genel Müdürlük Makamının talebi üzerine, aynı gün ve 
XV/1078 sayılı karar ile geri çekildiği,(Ek:28) 

Bağ-Kur Genel Müdürü Sayın Dr. İlker B ASAYDIN 'in SSK Genel Müdürü olarak 
göreve başlamasından sonra şifahi talimatı ile Kurum Proje Komisyonunca yapılan tüm 
çalışmalann durdurularak, görevli komisyonun dağıtıldığı,(Ek:29) 

Genel Müdürlüğün 04.04.2000 tarih ve 1076 sayılı emirleri uyannca Genel Müdür 
Yardımcısı Sayın (A.Demirhan Atasoy) tarafından Makama, işin boyutunun sağlığı aştığı, 
proje ekibinde görevli olanlann kendi işlerinin de yoğun olduğu, konunun tamamen teknik bir 
konu olması nedeniyle Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca yürütülmesi gerektiği ifadeli bir yazı 
arz ettiği, aynı paralelde hazırlanan ve Genel Müdür Sayın Dr. İlker Başaydın imzalı bir 
yazının Yönetim Kuruluna sunulmasını müteakip Yönetim Kurulunun 06.04.2000 tarih ve 
XV/1397 sayı ile çalışmalann Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca sürdürülmesine karar 
verildiği,(Ek:30) 

Bu gelişmelerden kısa bir müddet sonra SSK Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Sayın Ş. 
Şinasi ERDEM' in, bu görevinden alınarak o dönemde aktif olmayan Finansman Dairesi 
Başkanlığına naklen atandığı,(Ek:31) 
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Bilgi işlem konusunda teknik bilgi ve deneyimi olmayan A.Ü. Kütüphanecilik bölümü 
mezunu ve özel kalem müdürlüğü yapmış olan Sayın Lale TUGAN'ın vekaleten Bilgi İşlem 
Dairesi Başkanlığına atandığı,(Ek:32) 

Ayrıca Proje Komisyonunda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında görev yapan iki Şube 
Müdürünün (Hamdi T AŞ YÜREK ve A. Binnur ERDEM) geçici görevlerle Bilgi İşlem 
Dairesi Başkanlığından uzaklaştınldığı,(Ek:33,34) 

Diğer taraftan Mart/2000 tarihinde SSK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı arasında "Ortak 
Tedavi Ana Protokolü" nün imzalandığı, adı geçen protokolün 7. maddesine göre ortak veri 
tabanı kullanılmasının, bürokrasinin asgariye indirilmesinin, sağlık karnesi, emekli aylığı gibi 
işlemlerin daha hızlı ve kolay yapılmasının,sosyal güvenlik açıklarının asgariye indirilmesi 
için otomasyon sistemine bir an önce geçilmesinin hedeflendiği, 

03.05.2000 tarihli yazı ile Kurum tarafından (Gn. Md. İlker BASAYDIN' in talimatına 
istinaden) Ortak Tedavi Ana Protokolü kapsamında SSK'da da benzer bir çalışma yapılacağı 
ileri sürülerek danışmanlık ve kontrollük ihalesi ile ilgili belgelerin istenmesi üzerine, Bağ-
Kur tarafından 04.05.2000 tarihli yazı ekinde danışmanlık/kontrollük ihalesi idari ve teknik 
şartnameleri ile MBA Uluslararası İş Bilgi ve Yönetim Sistemleri A.Ş. ile imzalanan 
sözleşmenin gönderildiği,(Ek:35, 36) 

Bağ-Kur Genel Müdürlüğünden temin edilen ve MBA firması ile akdedilmiş bulunan 
sözleşme ve ekleri danışmanlık ve kontrollük şartnamesinin incelenmek üzere Bilgi İşlem 
Dairesi Başkanlığında görevli (Yavuz TORUN - Hakan YILDIRIMKAYA) mühendislere 
verildiği ancak bu elemanların, bu çalışmalarla ilgili herhangi bir bilgileri bulunmadığından 
teknik görüş veremeyeceklerini yazılı olarak bildirdikleri,(Ek:37) 

Bu nedenle Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca danışmanlık ve kontrollük teknik 
şartnamesinin incelenmek üzere 09.05.2000 tarihinde TAİ'ye, idari şartnamenin ise 
17.05.2000 tarihinde Hukuk Müşavirliği'ne gönderildiği, TAİ'nin 12.05.2000 tarihli cevabi 
yazısında teknik şartnamede istenen ekibi kalabalık bulma dışında esastan herhangi bir 
değişiklik önermediği, Hukuk Müşavirliğinin 18.05.2000 tarihli cevabi yazısında ise idari 
şartnamenin 7 ayrı noktasında değişiklik önerdiği, 

Yönetim Kurulunun 25.05.2000 tarih ve XII/2199 sayılı kararında Yüksek Denetleme 
Kurulunun Kurum hakkında düzenlediği 1998 yılı raporunda Ortak Tedavi Ana Protokolü 
uyarınca otomasyona biran önce geçilmesi temennisi hatırlatılarak, Bağ-Kur'un danışmanlık 
hizmeti aldığı firmadan (MBA firması) referanslarının iyi olduğundan bahisle SSK 
danışmanlığının da aynı firmaya aynı fiyatla verilmesinde kamu yararının olduğu ileri 
sürülerek işin Alım Satım İşlemleri Yönetmeliğinin 52/d ve 53. maddeleri uyarınca 
yaptmlmasına ve sözleşmenin ikmali hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar 
verildiği,(Ek:38) 

01.06.2000 tarihli Yönetim Kurulu Karan ile SSK Makine ve İkmal Daire Başkanı 
Hasan Günay YELDAN'ın görevinden alındığı,(Ek:39) 

05.06.2000 tarihinde konunun bir de SSK - TAİ arasındaki Teknik Hizmet Desteği 
Sözleşmesi kapsamında değerlendirilmesi konusunda Makine ve İkmal Daire Başkanlığına 
Genel Müdür tarafından şifahen talimat verildiği, adı geçen daire başkanlığının konuyu 
değerlendirmek üzere şartnameyi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına havale ettirdiği, Bilgi 
İşlem Dairesi Başkanlığının 05.06.2000 tarihli yazısında yine Ortak Tedavi Ana Protokolü ve 
Yüksek Denetleme Kurulunun bir an önce otomasyona geçilmesi temennisinden bahisle Bağ-
Kur'un danışmanlık/ kontrollük konusunda hazırladığı şartname ve sözleşmenin işlerin benzer 
olması nedeniyle kullanılabileceği konusunda Yönetim Kurulunun 25.05.2000 tarih ve 
XV/2199 sayılı kararının bulunduğu, TAİ ile 1996 yılından beri süregelen bir Teknik Hizmet 
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Desteği Sözleşmesinin varolduğu, Hukuk Müşavirliğinin TAİ'nin bir kamu kuruluşu olduğu 
ve ihalesiz mal ve hizmet satın alınmasının mevzuata aykın olmadığı yönünde görüşlerine 
istinaden Yönetim Kurulunun 21.12.1995 tarih ve XV/4539 sayılı kararının bulunduğu, 
belirtilerek danışmanlık/kontrollük hizmetlerinin TAİ'den ihalesiz satın alınması hususunun 
Yönetim Kuruluna sunulmasına dair Makam Oluru alındığı, 

Söz konusu Olura istinaden Yönetim Kurulunun 08.06.2000 tarih ve XV/2488 sayılı 
kararla daha önce Alım Satım İşlemleri Yönetmeliği uyannca işin aynı şartlarla MBA 
firmasına ihalesiz olarak verilmesini öngören 25.05.2000 tarih ve XV/2199 sayılı Yönetim 
Kurulu karannın iptal edilerek TAİ ile sözleşme yapılmasını teminen Genel Müdürlüğe yetki 
verilmesini oybirliği ile kararlaştırdığı,(Ek:40) 

15.06.2000 tarihinde söz konusu teklifi görüşen Yönetim Kurulunun aynı gün 
(15.06.2000 tarih ve XV/2622 sayılı karar ile) dosyanın üyelerden Sayın İ.Ethem EZGÜ 
tarafından oturum dışında tetkikine karar verdiği, 22.06.2000 tarihinde aynı konuyu görüşen 
Yönetim Kurulunun XV/2674 sayılı karanyla Kurum Proje Yürütme Kuruluna bir 
hukukçunun iştirak ettirilmesi şartıyla 15.06.2000 tarih ve 897 sayılı Yönetim Kurulu Karan 
uyannca işlem yapılmasına üyelerden Sayın İ.Ethem EZGÜ ve Sayın Mahmut ÖZONUR'un 
muhalefetleriyle oy çokluğu ile karar verdiği, (Ek:41) 

Ek Sözleşmenin XV/2674 sayılı Yönetim Kurulu karan uyannca imzalanmak üzere 
12.07.2000 tarihinde bir yazı ekinde TAİ'ye gönderildiği ve 31.07.2000 tarihinde sözleşmenin 
karşılıklı olarak imzalandığı,(Ek:42) 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Lale TUGAN'ın görevini sağlık nedeni ile bırakma 
talebinin 05.10.2000 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği, bu kadroya 
27.02.2001 tarihine kadar hiçbir atama yapılmadığı, bu tarihte ise Bakanlık Makamının emri 
ile aynlan kişinin yeniden görevlendirildiği,(Ek:43) 

Ek Sözleşme gereği Ekim/2000 sonuna kadar teslim edilmesi gereken Yatınm Planı 
için TAİ tarafından SSK'ya hitaben yazılan 09.10.2000 tarihli yazıda yatınm planının 
mutabakat sağlandıktan sonra kuruma teslim edilmesi için daire başkanlan ile 12-25 Ekim 
2000 tarihleri arasında görüşme talep edildiği, ancak SSK nın 10.10.2000 tarihli cevabi 
yazısında yatınm planının güncel bilgilerden hareketle hazırlanması için müzakerelerin 
yeniden yapılanma çalışmalannın tamamlanmasından sonra yapılmasının, 30.10.2000 tarihli 
başka bir yazıda ise talimatlannın beklenmesinin istendiği, Nisan/2001 tarihine kadar da 
Kurum tarafından bu konuda herhangi bir işlem talep edilmediği ve yatınm planının teslim 
edilmediği, ancak Kurum tarafından 22.03.2001 tarihli yazı ekinde nasıl ve ne zaman temin 
edildiği anlaşılamayan bir fizibilite raporunun eklenerek Bakanlık Makamından projenin 
yatınm programına dahil edilmesinin talep edildiği, 

04.04.2001 tarihli yazısı ile TAİ'nin Kurumun Alım Satım İşlemleri Yönetmeliğinde 
ihale dosyası hazırlamakla görevli olanlann aynı ihale için teklif veremeyeceklerinin hükme 
bağlandığının ileri sürülerek TAİ'nin ihaleye katılma şansını kaybetmemesi için Ek 
Sözleşmenin feshini, bu mümkün değilse adı geçen yönetmeliğin 67. maddesi kapsamında EK 
Sözleşmenin aynı şartlarla mevcut veya yeni bir yükleniciye devredilmesinin talep edildiği, 
11.04.2001 tarihli ikinci bir yazı ile MBA firmasını alt yüklenici olarak kullandıklannın ve bu 
firmanın Bağ-Kur'un bilgi işlem danışmanlık/kontrollük işini de yürüttüğünün bildirildiği, 
(Ek:44, 45) 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca Ek Sözleşmenin devri hakkındaki hukuki 
mütalaasının sorulması üzerine Hukuk Müşavirliğinin 12.04.2001 tarihli cevabi yazılannda 
fesih için sözleşmede kayıtlı şartlann gerçekleşmediğinin, sözleşme süresinin bitimine 3,5 ay 
gibi bir sürenin kalması nedeniyle Alım Satım İşlemleri Yönetmeliğinin 67. maddesi uyannca 
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feshin mümkün olmadığının, fesih halinde kalan kısmının ihaleye çıkarılmasının Kurum 
açısından ilave masraf demek olduğunun, TAİ'nin ihale işlemlerini hazırlamak adına devir 
tarihine kadar yaptığı işlemler dolayısıyla devir gerçekleşse bile TAİ'nin ihaleye katılma 
şansının bulunmadığının, fizibilite raporunu Kuruma vermek kaydı ile TAİ'nin kalan 
taahhütlerini MBA'ya devrinin mümkün olduğunun, MBA' dan taahhütlerini aynı şartlarla 
yerine getireceğine dair bir taahhütname alınmasının, ayrıca MBA'nın yeterli olduğuna dair 
belgeleri de ibraz etmesi gerektiğinin, devir yapılacaksa Yönetim Kurulunun ülkenin içinde 
bulunduğu ekonomik şartlan da göz önünde bulundurmasının yararlı olacağının mütalaa 
edildiği,(Ek:46) 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 13.04.2001 tarih ve 451 sayılı yazılarında Hukuk 
Müşavirliğinin bahse konu mütalaasını ve TAİ nin şimdiye kadar hiçbir işlem yapmadığı için 
herhangi bir ödemenin de yapılmadığını belirttikten sonra 31.07.2000 tarihli ek sözleşmenin 
Yönetim Kurulunun uygun göreceği bir fiyatla MBA' ya devri konusunda karar alınması için 
Makam Oluru aldığı,(Ek:47) 

Buna istinaden Yönetim Kurulunun aynı gün ve X/949 sayı ile ; (Ek:47) 

-670.000. ABD dolan olan sözleşme bedelinin 650.000. ABD dolanna düşürülmesi, 

-2001 yılı sonuna kadar ABD dolan kurunun 1 ABD dolan = 900.000.TL belirlenerek 
ödemelerin bu kur üzerinden yapılması, 

-Hükümet tarafından bu kurdan yüksek bir kur belirlenmesi halinde kurun 
1 ABD dolan = 900.000.TL, bu kurdan düşük kur belirlenmesi halinde belirlenen kurun 
geçerli sayılması, 

-2002 yılında ödemelerin sözleşme hükümlerine göre yapılması, 

-MBA'dan taahhütname ve yeterli olduğuna dair belgelerin alınması, 

-Yeni bir protokol tanzim edilmesi şartıyla üyelerden Sayın Yener KAYA ve Sayın 
İnci KOYUNCU'nun muhalefetleriyle oy çokluğu ile işin MBA firmasına devredilmesi, 
karannın verildiği,(Ek:47) 

Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Yener KAYA ve Sayın Sancar BAYAZIT 
tarafından 19.04.2000 tarihli Yönetim Kurulu karanna şu andaki Kurum başkanının üçlü 
kararname ile değil görevlendirme ile Bakanlık Makamı tarafından atandığını, oysa kurumun 
teşkilat yapısını değiştiren 616 sayılı KHK ne göre kurum başkanının üçlü kararname ile 
atanacağının hükme bağlandığının, dolayısıyla yönetim kurulunun teşkilinin yasal olmaması 
nedeniyle kararlanna muhalefet edildiği, (Ek:47) 

Üyelerden Sayın İnci KOYUNCU' nun da aynen; 

"Sosyal Sigortalar Kurumu ile TAİ firması arasında 25.01.1999 tarihinde imzalanan 
sözleşmenin 2. ve 5/1. maddesi uyannea yapılan ve 31.07.2000 tarihinde karşılıklı olarak 
imzalan Ek sözleşmenin bir yıllık olduğu ve bitimine 3,5 ay gibi kısa bir süre kaldığı dikkate 
alınarak Ek sözleşmenin feshinin hukuken mümkün olmadığı, 

Diğer taraftan TAİ firmasının Ek sözleşmenin feshedilmemesi ile ilgili olarak sunduğu 
diğer alternatif olan devir önerisi ise; 

1-MBA İş Bilgi ve Yönetim Sistemleri A.Ş.'nin Ek sözleşmede belirtilen danışmanlık 
ve kontrolörlük işlerini yapacak kapasitede bir kuruluş olması hususunda tarafımda kesin bir 
kanaat oluşmadığı, 

2-Söz konusu bu şirketin Ek sözleşme hükümlerini yerine getiremeyen TAİ firmasınca 
önerilmiş olması, 
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Nedenleri ile alınan Yönetim Kurulu kararına muhalifim," 

Şeklindeki gerekçe ile karara muhalif kaldığı,(Ek:47) 

Kurumun Alım Satım İşlemleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak Pazarlık usulü ile 
yapılabilecek işleri düzenleyen 43.maddede sayılı işler arasına etüd, proje, müşavirlik gibi 
işlerle sosyal güvenlik kuruluşları ile ortak proje yapımına ait işlerin de dahil edildiği ve söz 
konusu değişikliğin 25.04.2001 tarih ve 24383 sayılı Resmi Gazetede yayınlandığı,(Ek:48) 

Ek Sözleşmenin devrinin uygun bulunduğunun 25.04.2001 tarihinde MBA firmasına 
ve 26.04.2001 tarihinde TAİ'ye bildirildiği,(Ek:49, 50) 

MBA firması tarafından 25.04.2001 tarihinde ek sözleşmede Yönetim Kurulunun 
X/949 sayılı karan doğrultusunda değişiklik yaparak kuruma gönderdiği, 30.04.2001 tarihinde 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından mütalaasının sorulması üzerine sözleşmenin X/949 
sayılı Yönetim Kurulu kararına uygun olduğu yönünde Hukuk Müşavirliği tarafından 
08.05.2001 tarihinde görüş bildirildiği, 

Yönetim Kurulunun 11.05.2001 tarih ve X/1241 sayılı kararlan doğrultusunda 
sözleşmenin 01.06.2001 tarihinde imzalandığı,(Ek:51, 52)) 

MBA firması tarafından yatınm planının sözleşmenin imzalanmasından sadece 4 gün 
sonra 05.06.2001 tarihinde teslim edildiği,(Ek:53) 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının talebi üzerine, 05.06.2001 tarihli Makam Oluruna 
derkenar kabul komisyonunun oluşturulduğu, 11.06.2001 tarihinde yine Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanlığının talebi üzerine kabul komisyonunun genişletildiği 12.06.2001 tarihinde 
incelenmek üzere yatınm planının birer kopyasının komisyon üyelerince alındığı, 23.06.2001 
tarihinde yapılan toplantıda yatınm planının teslim alınmasının bütünüyle onaylandığı 
anlamına gelmediğinin, içeriğin Kurum Proje Yürütme Kurulunca incelenerek gerekli 
talimatlann MBA firmasına verilebileceği notunun yer aldığı bir tutanağın tanzim edildiği, 
aynca tutanağa ilişik olarak tanzim edilen gerekçede Makam Oluru ile oluşturulan 
komisyonun gerçekleştireceği işlemin Alım Satım İşlemleri Yönetmeliğinde tanımı yapılan 
kesin kabul komisyonunun görevleri ile eşdeğer nitelikte olduğunun, konunun geniş kapsamlı 
olması ve planın hacmi itibariyle detaylanyla değerlendirme imkanı bulunamadığının, 
"çoğaltılamaz" kaydı taşıdığından planın çoğaltılamadığının, Kabul komisyonunun 
15.06.2001 tarihli toplantı çağnsından sadece teslim alındığına dair imza atılmasının 
anlaşıldığının, komisyonun planı Kurum adına kabul etme görevinin de olduğu düşünülüyorsa 
bugüne kadar yapılan çalışmalara katılan 1. Hukuk Müşavirinin ve Kurum Yatınm Planının 
hazırlanmasından sorumlu olan Araştırma Planlama Koordinasyon Dairesi başkanının ve ileri 
yıllan da ilgilendiriyor olması nedeniyle Finansman ve Aktüerya Daire Başkanının, 
çalışmalann usulüne uygunluğu açısından Teftiş Kurulu Başkanının ve Kurum Proje Yürütme 
Kurulu üyelerinin de kabul komisyonuna dahil edilmesinin uygun olacağı görüşüne 
vanldığının, TAİ'nin bir kamu kuruluşu olup olmadığının belgelendirilmesinin uygun olacağı 
aksinin ortaya konması halinde sözleşmenin dayanaklannın tartışılır hale gelebileceğinin, 
planın uzun süreli ve tartışmalı bir değerlendirmeye ihtiyacı bulunduğunun,Sigorta İşleri Bilgi 
Sistemleri ve sağlık İşleri Bilgi Sistemleri başlıklan altında mükerrer uygulamalara 
gidildiğinin, şekil üzerinden gidildiği, içeriğe ilişkin değerlendirme yapılamadığının, mevcut 
yazılımın göz ardı edildiğinin, Kurum dışında yapılacak düzenlemelerde yer verilen ifadelerin 
Kurum zaranna neden olmayacak ifadelerle anlatımının temin edilmesi gerektiğinin, sonuç 
olarak daha detaylı bir inceleme için daha geniş kapsamlı bir kabul komisyonu oluşturularak 
danışman kuruluş ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasının gerekli olduğunun, yatınm 
planı belgesinin sadece süresinde teslim edilmiş olmasının ve sözleşmenin 15. maddesinde 
belirtilen çözüm önerilerini içeriyor olmasının yeterli olamayacağının, Kurumun mevcut bilgi 
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teknolojisi ve insan kaynaklan da dikkate alınarak idari teknik mali ve hukuki yönden de 
kabul edilebilirliğinin değerlendirilmesinin gerektiğinin belirtildiği,(Ek:54, 55, 56) 

Diğer taraftan MBA firmasının 23.07.2001 tarihinde yatınm planı hizmet bedeli olarak 
184.984.062.900.TL lık bir faturayı ibraz ettiği bu faturanın 25.07.2001 tarihinde Makam 
Oluruna bağlanarak ödendiği,(Ek:57) 

17 Ağustos 2001 tarihinde ise firmaya yazılan 613979 sayılı yazıda kabul 
komisyonunca plan üzerinde çalışılması gerekli konulann tespit edildiğinin, planın Kurum 
Proje Yürütme Kurulunca incelendikten sonra Kurum elemanlan ve firmanız çalışanlannca 
gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra kesinleştirilmesine karar verildiğinin bildirildiği, 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından, Kurumca T5 olarak adlandınlan ve 
proje bedeli tahmini 526.000.000.-ABD Dolan olan projeye onay verilmediğinden T5 
projesinin askıya alındığı, 

Bu dönemde tüm İl ve Sigorta Müdürlüklerinde ve Bilgi İşlem Başkanlığında bulunan 
ana bilgisayar sisteminin büyütülmesi ve yine işsizlik sigortasının uygulamasına yönelik 
olarak anılan Başkanlıkça ihtiyaç gösterilen yatınmlann bu defa e-sigorta projesi adı altında 
yapılmasına karar verildiği, 

Yönetim Kurulunun 25.10.2001 tarihli ve X/2960 sayılı karan ile de daha önce 
Kurumumuz ile T-5 projesi kapsamında danışmanlık ve kontrollük sözleşmesi bulunan MBA 
firmasına yine anılan firmanın talebi üzerine bu defa T5 projesinin belli bir kısmını içeren e-
sigorta projesinin de danışmanlık ve kontrollük hizmetinin verildiği,(Ek:61) 

Bu suretle: 
Anılan Danışmanlık ve Kontrollük Hizmetleri çerçevesinde Sosyal Sigortalar Kurumu 

Başkanlığınca MBA firmasına; 
T5 projesi kapsamında ve Yatınm Programı bedeli olarak 25.07.2001 tarihinde 

227.500.-ABD Dolan karşılığı olarak, 184.984.062.900-TL, (Ek:57) 
E-Sigorta projesi kontrollük hizmet bedeli olarak 22.05.2002 tarihinde 143.640.- ABD 

Dolan karşılığı olarak, 228.084.605.784.-TL, (Ek:58) 
E-Sigorta projesi kontrollük hizmet bedeli (//. Aşama) olarak 31.07.2002 tarihinde 

143.640.- ABD Dolan karşılığı olarak, 223.513.150.744.-TL, (Ek:59) 
E-Sigorta projesi kontrollük hizmet bedeli (III. Aşama) olarak 31.12.2002 tarihinde 

143.640.- ABD Dolan karşılığı olarak, 266.695.612.344.-TL, (Ek:60) 
Olmak üzere toplam 658.420.- ABD Dolan karşılığı toplam 903.277.431.772.-TL 

ödendiği, (Ek: 57 ila 60) 
Tespit edilmiştir. 
Tespit edilen hususlar çerçevesinde SSK Bilgi İşlem Danışmanlık ve Kontrollük 

Hizmetinin ihalesiz olarak MBA firmasına verilmesi işlemlerinde dikkatimizi çeken bazı 
hususlan hukuki bakımdan kısaca irdelemekte yarar görmekteyiz. 

Bilindiği üzere 15 Mayıs 1988 tarihli 19815 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sosyal 
Sigortalar Kurumu Alım-Satım Yönetmeliğinde ve yine 31 Ekim 2000 tarihli 24216 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Alım-Satım İşleri 
Yönetmeliğinin "İlkeler" başlıklı 2. maddesinde aynen; 

"Madde 2- Bu yönetmeliğin uygulanmasında, ihtiyaçlann en iyi şekilde, uygun 
şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihalelerde açıklığın ve rekabetin sağlanması esastır...." 
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Hükmü mevcuttur. 

Mallan Devlet malı sayılan ve bir kamu kuruluşu olan Sosyal Sigortalar Kurumunun, 
her türlü mal ve hizmet ihalesinde açıklık ve rekabet esası ile işlem yapması temel kural 
olarak belirlenmiş olup, İdarenin mal ve hizmet alımında takdir yetkisi yukarıda sayılan 
ilkelerle sınırlandırılmıştır. 

Nitekim Kurumca yapılan her türlü ihale konusu işlerin parasal değerleri dikkate 
alınarak, Kurum ilan tahtasına, ilgili meslek kuruluşları yoksa mahalli ticaret odasına ayrıca 
resmi gazete ve tirajı yüksek gazetelerde ilan edilmesi anılan yönetmeliklerin 19, ve 16 ile 17. 
maddelerinin amir hükmü olup, bu husus açıklık ilkesinin gereğidir.(Ek:62, 63) 

Halbuki SSK Bilgi İşlem Danışmanlık ve Kontrollük Hizmetinin önce MBA firmasına 
verilmesinde ve daha sonra bu kararın iptal edilerek TAİ firmasına verilmesinde ve yine TAİ 
Ek sözleşmesi iptal edilerek tekrar anılan işin MBA firmasına devredilmesinin hiçbir 
aşamasında ilan yapılmadığı ve açıklık ilkesinin alenen çiğnendiği görülmektedir. (Ek:38, 40, 
47) 

TAİ' ye kamu hissesi bulunduğu gerekçesiyle ihalesiz verilen işin sözleşmenin 
imzalanmasından 8,5 ay geçmiş olmasına rağmen bu defa MBA' ya devredilmesi işlemini 
irdelediğimizde; 

Kurum yönetim Kurulunun 13.04.2001 tarihli X/949 sayılı kararında SSK Başkanlığı 
Alım-Satım İşlemleri Yönetmeliğinin 67'nci maddesi kapsamında olmak kaydıyla 
devredilmesine karar verilmiş olduğu görülmektedir.(Ek:47) 

SSK Başkanlığı Alım-Satım İşlemleri Yönetmeliğinin "Sözleşmenin Devri" başlıklı 
67. maddesinde aynen;(Ek:63) 

"Madde 67- Sözleşme ihaleye izin veren makamın yazılı izni ile başkasına 
devredilebilir ancak devir alacak olanlarda ilk ihaledeki şartlar aranır. İzinsiz devir yapılması 
halinde sözleşme bozulur ve müteahhit veya müşteri hakkında 64. madde hükümleri 
uygulanır. Diğer taraftan, müteahhit veya müşterinin unvanının değişmesi halinde sözleşme 
yenilenir." 

Hükmü mevcuttur. 

Görüleceği üzere sözleşmenin İdarece başka bir firmaya devir edilmesinde İdarenin 
sınırsız takdir yetkisi bulunmayıp, devir alacak firmalarda ilk ihaledeki şartların aranacağı 
kuralı konulmuştur.(Ek:63) 

SSK ile TAİ arasında akdedilen ve ihale yapılmaksızın hizmet satın alınmasının 
21.12.1995 tarihli XV/4539 sayılı Yönetim Kurulu kararında belirtildiği üzere, TAİ firmasının 
bir kamu kuruluşu olduğu varsayılarak ve Sosyal Sigortalar Kurumu Alım-Satım 
Yönetmeliğinin 55'inci maddesine istinaden, teknik hizmet desteği alındığı 
anlaşılmaktadır.(Ek:64) 

Halbuki MBA Uluslararası İş Bilgi ve Yönetim Sistemleri A.Ş. Türk Ticaret Kanunu 
hükümleri çerçevesinde kurulmuş özel bir şirket olup, kamu kuruluşu niteliği 
bulunmamaktadır. 

Bu itibarla SSK Yönetim Kurulunun TAİ ile devam eden bir sözleşme mevcut iken ve 
Yönetmeliğin 67'nci maddesinde belirtilen koşullan taşımayan MBA finnasına yine anılan 
maddeye dayanarak işin devir edilmesi karannın, her türlü hukuki dayanaktan yoksun, batıl 
bir karar olduğu açıktır. Yani devir işleminde İdarenin ileri sürdüğü saik ve sebebin gerçeğe 
aykın olduğu sabittir.(Ek:47) 

Yine SSK Başkanlığı Alım-Satım İşlemleri Yönetmeliğinin 8. maddesinde; 
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"Tahmin Edilen Bedelin Tespiti 

Madde 8- Tahmin edilen bedel Kurumca tespit edilir veya ettirilir. 

İşin özelliğine göre gerektiğinde bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak 
fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa, meslek odası gibi kuruluşlar ile 
kurumsallaşmış özel sektör kuruluşlarından veya bilirkişilerden soruşturulur. 

Tahmin edilen bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir hesap tutanağında 
gösterilir ve asıl evrak arasında saklanır. Bu bedel gerektiğinde satınalma komisyonlarınca da 
araştırılır." 

Anılan Yönetmeliğin 9'uncu maddesinde de; 

"Bedelin Tahmin Edilememesi 

Madde 9- Ticari, sanayi ve teknolojik zorunluluklar sebebiyle bedel tahmininin 
mümkün olmadığı durumlarda, ihaleye izin veren Makam onayı ile bedel tahmini yapılmadan 
ihale yapılabilir."(Ek:63) 

Görüleceği üzere Kurumca her türlü mal ve hizmet alımında tahmini bir bedelin tespit 
edilmesi gerekmektedir. Bu bedel Kurumca tespit edilebileceği gibi ilgili meslek 
kuruluşlarından veya bilirkişilerden soruşturulabilmektedir. 

Zorunluluklar nedeniyle bedelin tahmin edilememesi veya tahminin mümkün olmadığı 
durumlarda da açık rekabet esasına dayalı ihaleye çıkılmakta ve bu suretle ihale bedeli 
belirlenmektedir. 

Oysa, iş bu raporumuzun konusunu teşkil eden ve Kurumun danışmanlık/kontrollük 
işinin önce, bu konuda BAG-KUR' la da sözleşmesi bulunan MBA firmasına doğrudan 
verilmek istendiği, daha sonra da bundan vazgeçilerek kamu kurumu niteliğini haiz olduğu 
ileri sürülen TAİ firmasıyla sözleşme imzalandığı, sözleşme süresinin bitimine az bir süre 
kala bu defa işin yine ihalesiz olarak MBA firmasına devredildiği görülmektedir.(Ek:38, 41, 
47) 

SSK ile MBA firması arasında imzalanan 01.06.2001 tarihli danışmanlık/ kontrollük 
hizmeti sözleşmesi incelendiğinde. Danışmanlık hizmetleri bedelinin 650.000.- ABD Dolan 
olarak. Kontrollük hizmetleri bedeli de "ALIM SÖZLEŞMESİ TUTARI' nın, % 6,7 si" 
olarak belirlenmiş olduğu görülmektedir.(Ek:52) 

Yönetmelik uyarınca Kurumca tahmini bedel tespit edilmediği ve ettirilmediği, ayrıca 
anılan hizmet alımı ihalesiz olarak MBA firmasına verildiği sabit olduğuna göre, danışmanlık 
hizmetleri bedeli olan 650.000.- ABD Dolannın ve yine kontrollük hizmetleri bedeli olarak da 
alım sözleşmesi tutannın % 6,7 si nispetinin, hangi kriterler esas alınarak tespit edilmiş 
olduğuna dair bir açıklık bulunmamaktadır. 

Bu durum, SSK Başkanlığı Bilgi İşlem Danışmanlık/Kontrollük Hizmetlerinin MBA 
firmasından doğrudan satın alınmasında maliyet analizi ve piyasa araştırması yapılmadığı ve 
sonuç itibariyle Kurum menfaatinin korunmadığını göstermektedir. 

Aynca, SSK Başkanlığı ile TAİ arasında akdedilen 31.07.2000 tarihli Ek Sözleşmenin 
9. maddesinde aynen: 

"9. SÖZLEŞMENİN VE SÖZLEŞMEDEN DOĞAN HAKLARIN 
DEVREDİLEMEYECEĞİ 

TAİ, yapılacak işbu sözleşme ve şartnamede yer alan konularda taahhüt ettiği 
vecibeleri sözleşmeden doğabilecek haklannı kısmen veya tamamen başka bir şirket veya 
şahıslara devir ve temlik edemez." 
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Hükmü mevcuttur. 

Bilindiği üzere idarenin her türlü eylem ve işleminde hukuk kaidelerine uyulması 
gerektiği İdare Hukukunun temel prensiplerindendir. Hukuk kaidelerinin de kanunlar, 
nizamnameler, talimatnameler, örf-adet, mahkeme içtihatları ve idari mukaveleler olduğu 
tabiidir. 

Kurumun TAİ ile akdettiği sözleşmenin 9. maddesinde işin kısmen veya tamamen 
devredilemeyeceği hüküm altına alınmış iken, işin TAİ' nin önerdiği MBA firmasına 
devredilmiş olması anılan sözleşmeye de aykırı bir işlemdir.(Ek:42) 

SSK ile TAİ arasında akdedilen Ek Sözleşme 31.07.2000 tarihlidir. Anılan 
sözleşmenin süresi de bir yıl olarak belirlenmiştir.(Ek:42) 

TAİ firmasının sözleşmenin akdedilmesinden (8) ay sonra ve sözleşme kapsamındaki 
işler ile ilgili hiçbir işlem yapılmamış olmasına rağmen, işi 04.04.2001 tarihli dilekçesiyle 
devretmek istemesinin ve 11.04.2001 tarihli dilekçesi ile de MBA firmasının kendi alt 
yüklenicileri oldukları ve yine BAĞ-KUR Genel Müdürlüğünün Danışmanlık ve Kontrollük 
hizmetlerini de yürüttüklerini belirterek söz konusu iş için MBA firmasını önermiş olduğu ve 
tüm bu taleplerin Kurum Yönetim Kurulunun 13.04.2001 tarihli X/949 sayılı karan ile kabul 
edilmiş olduğu görülmüştür.(Ek:44, 45, 47) 

İdarenin tüm işlemlerinde "Kamu yaran ve hizmet gereklerine uygunluk" esası 
içerisinde hareket etmesi temel kuraldır. 

TAİ ile Kurum arasında akdedilen Ek Sözleşmenin feshedilmesi veya devrini 
gerektiren hukuki veya haklı bir neden bulunmamaktadır. Aynca TAİ firmasının edimlerini 
yerine getirmemesi halinde, Kurum menfaatlerinin korunması bakımından teminatın irat 
kaydedilmesi ve nam ve hesaba ihaleye çıkılarak işin ikmal ettirilmesi şeklindeki 
müeyyidelerin uygulanması imkan dahilindedir. 

Hal böyle iken edimlerini yerine getirmekten müstakbel menfaatlerini gerekçe 
göstererek vazgeçen TAİ firmasına, yukanda belirtilen müeyyidelerin uygulanması imkanı 
mevcut iken, anılan firmanın talebine istinaden ve ihale yapılmaksızın özel bir firma olan 
MBA firmasına doğrudan devir işlemine karar verilmesinde ne gibi bir kamu yaran 
bulunduğunu anlamak mümkün olamamıştır. 

Aynca TAİ' nin Kuruma ibraz ettiği 11.04.2001 tarihli dilekçesinde; MBA firmasının 
kendilerinin alt yüklenicisi (taşeron) olduğunu beyan etmiş bulunduklan 
görülmektedir.(Ek:45) 

Kurum Yönetim Kurulunca, Kamu hissesi bulunan TAİ firmasına verilmiş bir işin, 
yine bu firmanın sübjektif iyi niyet kuralı ile bağdaşmayan talebine istinaden, bu firmanın 
taşeronu olan MBA firmasına (aynı kapasitede olup olmadığı dikkate dahi alınmadan) devir 
edilmesine karar verilmiş olması, Kurum menfaatlerinin göz ardı edilerek, söz konusu TAİ ve 
MBA firmalannın talep ve menfaatlerinin korunmasına matuf bir davranış olduğu, 
açıktır.(Ek:45, 47) 

Sonuç itibariyle söz konusu devir işlemine ait SSK Yönetim Kurulu karannın, her 
türlü hukuki dayanaktan yoksun, kamu yaran ve hizmet gerekleri ile bağdaşmayan, esasen 
başından beri işin ihalesiz olarak MBA firmasına verilmesi art niyetini taşıyan bir idari 
tasarruf olduğu, 

Kanısına vanlmıştır. 

SSK tarafından MBA firmasına yapılan ödemelere gelince; 
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TAİ firmasına verilen danışmanlık ve kontrollük hizmeti işinin doğrudan MBA 
firmasına ihale yapılmadan devredilmesi işlemi sonucu, MBA firması ile Kurum arasında 
01.06.2001 tarihli danışmanlık kontrollük sözleşmesi imzalandığı, 

TAİ ile yapılan sözleşmede (90) gün olarak öngörülen yatınm planı teslim süresinin, 
MBA ile yapılan yeni sözleşmede bu kez (15) gün olarak belirlendiği, (Ek:52) 

MBA firmasının 15 günlük süreyi de beklemeden (4) gün içinde 05.06.2001 tarihinde 
Yatınm Planını Kuruma ibraz ettiği, (Ek:53) 

Söz konusu yatınm planının Kurum Başkanlığınca teşkil edilen SSK Kabul 
Komisyonu tarafından tetkike alındığı ve 23.07.2001 tarihinde tutanağa bağlandığı, (Ek:56) 

Anılan tutanakta "yatınm planının teslim alınmasının bütünüyle onaylandığı anlamına 
gelmediği, içeriğinin Kurum Proje Yürütme Kurulunca incelenerek, gereken talimatlann 
MBA'ya bildirileceği" hususlanna yer verildiği, 

Kabul Komisyonunun (3) üyesinin tutanağı gerekçeli olarak imzaladığı, 2 üyesinin de 
gerekçe belirterek imza atmadığı, 

Söz konusu gerekçelerde özetle, sözleşme ve yatınm planı ile ilgili çeşitli eksiklik ve 
yetersizliklerin ileri sürülmüş bulunduğu, yatınm planının teslim edilmiş olmasının tek başına 
sözleşmede belirtilen taahhütleri yerine getirme anlamını taşımadığı, bu projenin Kurumun 
mevcut bilgi teknolojileri de dikkate alınarak idari, mali, teknik ve hukuki bakımdan da 
uygunluğunun onaylanması gerektiği, (Ek:56) 

Hususlanna değinilmiş olduğu, 
MBA firmasının SSK Kabul Komisyonunun toplandığı 23.07.2001 tarihini taşıyan bir 

fatura düzenlenerek, yatınm planı ile ilgili 227.500 ABD dolan karşılığı KDV dahil 
184.984.062.900.-TL. talep ettiği, 

Anılan meblağın da 25.07.2001 tarihli mucibe istinaden 25.07.2001 tarih 05-2-00001 
sayılı kasa tediye fişi ile MBA firmasına ödendiği, (Ek:57) 

Tespit edilmiştir. 
TAİ firmasının 8 ayda ikmal edemediği ve Kuruma bir türlü ibraz edemediği yatınm 

planını; MBA firmasının 705 sayfadan oluşan ve tahmini bedeli 534 milyon dolar olan projeyi 
içeren yatınm planını sadece (4) gün içinde Kuruma ibraz ederek bedelini talep etmesini, iş bu 
raporu değerlendirecek olan ilgililerin takdirine arz etmeyi uygun görmekteyiz. 

Aynca MBA firmasının SSK ile 01.06.2001 tarihinde sözleşme imzaladığı ve 
05.06.2001 tarihinde yani (4) gün içerisinde yatınm planını SSK'ya teslim ettiği sabit iken; 

Yatınm Planı içinde "9.Ekler Sayfa 423) 9.1-Kurum ile Danışman Arasında 
24.10.2000 ile 07.12.2000 tarihlerinde Gerçekleştirilen Toplantılara İlişkin İstatistik] Bilgi 
Bulunması, 

Tamamen gerçeğe aykındır. 
Zira, MBA ile SSK arasındaki sözleşme 01.06.2001 tarihini taşıdığına göre, bu 

tarihten önce yani 24.10.2000-07.12.2000 tarihleri arasında MBA firmasının SSK'da bir 
çalışma yapmış olması veya yaptığını iddia etmesi mümkün görülmemektedir. 

Eğer bu çalışma TAİ elemanlannca yapılıp MBA firmasına verilmiş ise, (Bu konuda 
sözleşmelerde bir hüküm olmayıp, aksine devredilemeyeceğine dair hüküm mevcuttur.) o 
taktirde SSK-TAİ ana sözleşmesi kapsamında saat ücretleri SSK tarafından ödenmiş TAİ 
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elemanlannın hazırladığı belge yada belgeler MBA'ya verilmiş olur ki, bu da MBA'ya 
yapılan ödemenin haksız ve mükerrer olduğu anlamına gelir. 

Hangi açıdan bakılırsa bakılsın, SSK-TAİ-MBA ilişkilerini mevzuata dayandırmak 
mümkün olamamıştır. 

Diğer taraftan; 

SSK ile MBA firması arasında akdedilen 01.06.2001 tarihli sözleşmenin Kabul 
İşlemleri "başlıklı 19.1.maddesinde, kabul işlemlerinin" SSK Başkanlığı Bilgi Teknolojileri 
Yatınm Planı Raporu Kabul Tutanağı" ile gerçekleştirileceği hüküm altına alınmıştır. (Ek: 52) 

Söz konusu madde hükmünden yatınm planının muayene ve tesellüm işleminin bir 
"Kabul Komisyonu" tarafından yapılacağı ve uygun görüldüğü takdirde "Kabul Tutanağı" 
düzenleneceği ve ödemenin de bu işlemden sonra yapılacağı açıktır. 

Kabul Komisyonunun, SSK Başkanlığı Alım-Satım İşlemleri Yönetmeliğinin 75. ve 
müteakip maddelerinde sayılan muayene ve tesellüm komisyonu olduğu ve bu komisyonun 
kuruluşu, görev ve yetkileri ile çalışmalanna anılan Yönetmelikte aynntılı olarak yer verilmiş 
bulunmaktadır. 

Anılan madde hükümlerinden de açıkça anlaşılacağı üzere, muayene ve tesellüm 
komisyonlan; 

"Kurumca Satınalınan her türlü malın satınalma karanna, teklif mektubuna, 
numunesine, şartnamesine, sözleşmenin cins, miktar ve evsaf bakımından uygun olup 
olmadığını incelemek, uygun olanı kabul etmek uygun olmadığına kanaat getirilen malı 
reddetmek ve red sebeplerini bir raporda açıkça belirtmek" 

Yetkisine sahiptir. 

MBA firmasının SSK'ya teslim ettiği yatınm planı ile ilgili 23.07.2001 tarihli tutanak 
incelendiğinden görüleceği üzere, esasen yatınm planının ibraz edilmiş olmasının kabul 
edildiği anlamına gelmediği açıkça belirtildiği gibi, mevcut ciddi noksanlannın varlığı 
belirtilerek bu hususlann giderilmesi için aynca MBA firmasına talimat verileceği" hususlan 
yer almaktadır. (Ek:56) 

Komisyonumuzca SSK kayıtlannda yaptığımız incelemede, yatınm planının kabul 
işleminin kesinleştirildiğine dair herhangi bir belgeye rastlanılmamıştır. 

Mevcut durum itibariyle; 

MBA firması 01.06.2001 tarihli sözleşmeden doğan 15.1.Teknoloji Danışmanlığı 
Hizmetleri başlıklı bölümde yeralan "SSK Başkanlığı Bilgi Teknolojileri Yatınm Planı 
edimini, yine anılan sözleşmenin 19.1.maddesinde belirtilen "Yatınm Planı Kabul İşlemleri" 
uyannca yerine getirmemiş bulunmaktadır. (Ek:52, 56) 

SSK tarafından kabul edilmiş yani muayene ve tesellümü yapılmış bir mal veya 
hizmet olmadığı halde anılan firmaya 227.500 ABD Dolan ödenmiştir. (Ek:57) 

Bedeli SSK tarafından ödenmiş bulunan "yatınm planı" için komisyonumuzca yapılan 
inceleme tarihine kadar da, eksik ve aksaklıklann giderildiğine yada bu konuda bir talebe 
rastlanılmamıştır. 

Sonuç itibariyle; 

SSK Kabul Komisyonu tarafından uygun görülmemesi nedeniyle kabul işlemi 
yapılmayan ve hala kusurlan ikmal ettirilmemiş söz konusu yatınm planı için bedel ödenmiş 

613 



olmasını, MBA firmasına haksız ve yersiz menfaat sağlanması olarak değerlendirilmesi 
gerektiği kanaatine varılmıştır. 

2.1.5 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Açısından 

2.1.5.1. Devlet Planlama Teşkilatı Onayının Bulunmaması 

Komisyonumuzca yapılan incelemelerden ve Komisyonumuza intikal eden resmi 
belgelerde: 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Yaşar OKUYAN'in imzası ile 
T.C.Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilen 23.03.2001 tarihli, 
8042 sayılı yazıda; (Ek:65) 

Bakanlıkları ilgili Kuruluşu olan Bağ-Kur Genel Müdürlüğünün hizmetlerine geniş bir 
şekilde yer verilerek, anılan hizmetlerin daha etkin ve süratli bir şekilde yerine getirilmesini 
teminen tam otomasyon kapsamında akıllı kart uygulamasına geçişin hedeflendiği, 

Bu bakımdan, Bağ-Kur'un yürüttüğü hizmetlerin tam otomasyona geçişi için "Bağ-
Kur T5 projesi" ana çatısı altında proje geliştirdiği, 

Programlanan otomasyon projesinin muhammen bedelinin KDV dahil 172 milyon 
dolara tekabül ettiği, 

Bu nedenle ekte gönderilen söz konusu projenin 2000/1400 sayılı "2001 Yılı 
Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar" gereğince, 2001 Yılı 
Yatırım Programına alınmasının talep edildiği (Ek:65), 

T.C.Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 23. Temmuz.2001 tarihli, 
DPT.0.08.03.256/2837 sayılı yazıda ise; 

"Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik darboğaz ortamında gerek kaynak tasarrufu 
bakımından, gerekse etkinliğin temini açısından proje önceliğinin, SSK T5 projesi ile 
mükerrerliğe yol açmayacak şekilde sigortacılık, işlemlerinin otomasyonuna verilmesi 
gerektiği", 

Belirtilerek anılan projeye onay verilmediği (Ek:66), 

Yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Yaşar OKUYAN'ın imzası ile 
T.C.Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilen 23 Mart 2001 tarihli, 
8043 sayılı yazıda bu defa; (Ek:67) 

Bakanlıkları ilgili kuruluşu Sosyal Sigortalar Kurumunun görev ve faaliyetlerine 
ayrıca bütçe ve teşkilat bakımından büyüklüğüne ayrıntılı bir şekilde yer verildiği, 

SSK'nın hizmetlerini en iyi bir şekilde yerine getirebilmesi için akıllı kart 
uygulamasına geçilmesinin kararlaştırıldığı, 

Bu bakımdan, Sosyal Sigortalar Kurumunun yürüttüğü sigorta ve sağlık hizmetlerinin 
tam otomasyona geçişi için SSK T5 Projesi Fizibilite Etüdü raporu hazırlanarak gönderildiği, 

Programlanan otomasyon projesinin muhammen bedelinin KDV dahil 615 milyon 
ABD dolarına tekabül ettiği, 

Bu nedenle ekte gönderilen söz konusu projenin 2000/1400 sayılı "2001 Yılı 
Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar" gereğince 2001 yılı 
Yatırım Programına alınmasının talep edildiği (Ek:67), 

614 



-T.C. Başbakanlık DPT Müsteşarlığının 23 Temmuz 2001 tarihli, DPT 
0.08.03.255/2833 sayılı cevap yazılarında (Ek:68); 

Konu ile ilgili fizibilite etütlerinin değerlendirildiği, 

Ancak hazırlanan projenin kaynak israfına yol açabilecek nitelikte bulunduğu, ayrıca 
projenin mevcut kapasitelerin dikkate alınmadan hazırlanmış olduğunun tespit edildiği, 

Ayrıca projenin; 

A.Finansman boyutu açısından, 

B.Kaynak Tasarrufu, Norm ve Standart Birliği Boyutu açısından, 

C.Teknik Boyutu Açısından, 

Önemli sakıncalarına geniş boyutlu olarak yer verildiği, 

Sonuç olarak; söz konusu projenin sağlıklı ve etkin bir otomasyon sağlanmasının 
mümkün görülmemesi, mükerrer alımları içermesi ve kaynak israfına sebebiyet vermesi vb. 
nedenlerle, 2001 Yılı Yatınm Programına dahil edilmediği, 

Hususlanmn bildirilmiş olduğu (Ek:68), 

Yine T.C.Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilat Müsteşarlığının 14 Eylül 2001 tarihli, 
DPT.0.08.03.341/3573 sayılı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına muhatap 
yazılannda (Ek:69); 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, SSK ve Bağ-Kur'un otomasyon 
projelerinin 2001 Yılı yatınm Programına dahil edilmesi hususunda 23 Mart 2001 tarihinde 
Devlet Planlama Teşkilatına müracaat ettiği, 

Bu projelerin iki Kurum dışında Türkiye genelini çeşitli yönleri ile ilgilendirdiği, bu 
nedenle DPT Kurumlar arası eşgüdümü sağlamak amacıyla, SSK ve Bağ-Kur yetkililerinin de 
katıldığı ilgili diğer Kurum ve kuruluşlar ile bir seri toplantılar yapıldığı, kaynak israfının 
önlenmesi için bilgi alış-verişinin sağlandığı, 

Bu toplantılarda projeler DPT'nin ilgili birimlerince bütün yönleri ile incelendiğinde, 
projelere ilişkin sakıncalara ve çözüm önerilerine aynntılı bir şekilde yer verildiği, 

Ancak bugüne kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından projelerle ilgili 
çözüme yönelik herhangi bir teklifin DPT Müsteşarlığına gönderilmediği, 

Bu projelerin yürütümü için SSK ve Bağ-Kur'un yeterli finansman imkanının 
bulunmadığı, her iki Kurumun faaliyetlerini bütçeden aldıklan transfer ödenekleri ile 
sürdürülebildiği, 

Projede finansmanın SSK ve Bağ-Kur üyelerinden 26 ABD Dolan karşılığı kart 
satarak sağlanmasının hedeflendiği, bunun 5 kişilik ailede, 130 ABD dolanna tekabül ettiği, 
asgari ücretin 100 ABD Dolan olduğu Ülkemizde vatandaşın bu yükü kaldıramayacağının 
bilindiği, 

2001 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine dair Karann 2. 
maddesi gereğince herhangi bir kamu yatınmımn yatınm planına dahil edilmeden ihale 
edilmesinin mümkün olmadığı, 

Yatınm programlannda yeralmayan bir proje için kamu kurum ve kuruluşlannın hiçbir 
suretle harcama yapamayacaklan, 

Diğer taraftan, Bütçe kuruluşlannda uygulanmakta olan bir prensip gereğince ihale 
keşif bedelinin % 10'u mertebesinde proje ödeneğinin mevcut olması zorunluluğu bulunduğu, 
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Kurumlarda bu ödenek bulunmadığı halde ihale ilanları verildiği, 

SSK ve Bağ-Kur otomasyon projeleri incelendiğinde, aynı tür hizmetler için mükerrer 
alım yapılmakta olduğunun görüldüğü, 

SSK ve Bağ-Kur'un otomasyona geçişi konusunda basın ve yayın organlarında DPT 
Müsteşarlığını hedef alan kamuoyuna yanıltıcı haberlerin yeraldığı, 

Bu nedenle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 15. maddesi çerçevesinde 
Müsteşarlıklannca basın bülteni açıklaması yapıldığı, 

SSK ve Bağ-Kur otomasyonu projelerine ait fizibilite etüdleri DPT'ce onaylanmadan 
ve yeni proje olmaları nedeniyle Yüksek Planlama Kurulu kararlan çıkarılmadan Bağ-Kur'un 
defaten ihale tarihleri belirlemesi ve bu hususun dile getirilerek DPT üzerinde baskı unsuru 
oluşturmaya çalışılmasının da ayrıca dikkate değer ve incelenmesi gereken bir husus olduğu, 

Görüşlerine yer verildiği, 

Ayrıca T.C.Başbakanlık DPT Müsteşarlığının 03.09.2001 tarihli "Basın Bülteni" ile, 
bu konuda basında yeralan haberlerin eklenmiş bulunduğu (Ek:69,70), 

Tespit edilmiştir. 

Tespit edilen hususları kısaca irdeleyecek olursak; 

Kamuoyuna akıllı kart olarak yansıtılan ve gerek SSK ve gerekse Bağ-Kur tam 
otomasyon projelerinin T5 projeleri adı altında yatırım planına dahil edilmesi talepleri, 
57. Cumhuriyet Hükümetinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Yaşar OKUYAN 
imzasını taşımaktadır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca gerek SSK ve gerekse Bağ-Kur için 
öngörülen tam otomasyon projelerinin yatırım programlarına dahil edilmesi taleplerinin 
hiçbirinin, DPT Müsteşarlığınca kabul görmediği ve bu konuda onay verilmediği 
anlaşılmıştır. 

Nitekim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile DPT arasında yaşanan olayların 
basın yayın kuruluşları aracılığı ile de tartışma konusu yapıldığı ve neticede bir sonuç 
alınamadığı görülmektedir. 

Bilindiği üzere; 

30.12.1999 tarihli, 23922 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 28.12.1999 
tarihli, 4494 sayılı 2000 Mali Yılı Bütçe Kanununun; 

Yine 30.12.2000 tarihli, 24273 mükerrer sayılı resmi Gazetede yayınlanan 20.12.2000 
tarihli, 4611 sayılı 2001 Mali Yılı Bütçe Kanununun; 

Yatırım harcamaları başlıklı 10. maddesinde aynen; 

"Yatırım harcamaları 

Madde 10-a)Yıllık programlara ek yatırım cetvellerinde yeralan projeler dışında 
herhangi bir projeye yatırım harcaması yapılamaz. Bu cetvellerde yeralan projeler ile ödeneği 
toplu olarak verilmiş projeler kapsamındaki yıllara sari işlere {finansmanı kısmen veya 
tamamen dış proje kredileri ile sağlanan projeler hariç) 2001 yılında başlanabilmesi için 
proje veya işin 2001 yılı yatırım ödeneği, toplam keşif bedelinin (keşif bedelinin) % lO'undan 
az olamaz..." 

Hükmü mevcuttur. 
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Diğer taraftan Sosyal Güvenlik Kurumlan olan SSK ve Bağ-Kur, mevcut hizmetlerini 
yerine getirebilmek için, "Transfer Harcamaları" kapsamında hazineden yardım alan 
kuruluşlardır. 

Anılan kurumların gerek kendi öz kaynaklan ve gerekse genel bütçeden sağlanan 
kaynaklar, tamamen kamu kaynağı niteliğindedir. 

Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanun hükmündeki 
kararnamede; 

Ulusal projelerin koordinasyonunun sağlanması ve kaynak israfının önlenmesi işlevi, 
DPT Müsteşarlığının asli görevleri arasında sayılmıştır. 

Bu bakımdan; 
Kamuoyuna akıllı kart olarak tanıtılan ve SSK ile Bağ-Kur tam otomasyon projelerine 

başlanabilmesi ve T5 projesi adı altında ihalelere cıkılabilmesi için, 2001 Yılı Programının 
Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair karann 2 nci maddesi uyannca, öncelikle 
söz konusu yatınmlann programa dahil edilmesi gerektiği açıktır. 

Aynca; 
Yıllık programlara ek yatmm cetvellerinde yer almayan herhangi bir projeye harcama 

yapılması, Bütçe Kanunlanna açıkça aykınlık teşkil eden bir fiildir. 
Halbuki; 
DPT Müsteşarlığının muhtelif yazılannda, T5 projelerinin hem SSK hem de Bağ-Kur 

açısından ciddi sakıncalar teşkil ettiğine ve kaynak israfına neden olacağına ve hatta, yatınm 
programlannda yer almayan bu işler için ihale ilanlan verilmesinin ve harcama yapılmasının 
sakıncalarına açıkça yer verilmesine rağmen; 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, önce Bağ-Kur'un ihale yapmasına ve 
bilahare de gerek Bağ-Kur ve gerek SSK'da T5 projesi adı altında MBA firmasına yatmm 
harcaması yapılmasına olanak sağlandığı görülmektedir. 

3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunun Bakanlık Makamı" başlıklı 5.maddesinde aynen; 

"Bakan 
Madde 5-Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerini 

mevzuata hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlanna ve yıllık 
programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer 
bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur. 

(Değişik: 24/8/2000 - KHK-618/17 md.) Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve 
işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez ve taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı 
kuruluşlarının ve bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlannın faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplannı 
denetlemekle görevli ve yetkilidir." 

Hükmü mevcuttur. 
Görüleceği üzere; 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Bakanlık Kuruluşunun en üst amiri sıfatıyla, 

Bakanlık hizmetlerini kalkınma planlanna ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve 
yine diğer Bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir. 
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Yine, Bakan emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olduğu gibi; bağlı 
kuruluşun ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli 
ve yetkili kılınmıştır. 

Bu durumda; 

T-5 projesi adı altında SSK ve Bağ-Kur için öngörülen yatırımların, DPT 
Müsteşarlığından gerekli onay alınmadan ve yatırım programlarında yer alması sağlanmadan, 
bu projeler için gerek Bağ-Kur'da ve gerekse SSK'da ihaleler yapılmasına, hizmet satın 
alınmasına ve harcamalarda bulunulmasına açıkça olanak sağlanmış olması göz önüne 
alındığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Yaşar OKUYAN'm "İlgili 
Kuruluşların hizmetlerini yıllık programlara ve kalkınma planlarına uygun olarak yönettiği, 
Bakanlığına bağlı ve ilgili kuruluşlar ile diğer Bakanlıklar arasında işbirliği ve koordinasyonu 
sağladığı" söylenemez. 

Netice itibariyle; 

57.Cumhuriyet Hükümetinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Yaşar 
OKUYAN'in: 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının tüm ikaz ve uyarılarına rağmen ve Bütçe 
Kanuni arına aykırı olarak; 

SSK ve Bağ-Kur'da yatırım planında yer almamış T-5 projesi için ihale açılmasına ve 
bu proje kapsamında MBA firmasına ödemeler yapılmasına imkan tanıdığı, 

Anılan Kurumların yersiz olarak yaptıkları bu ödemeler nedeniyle, Kamu zararına 
sebebiyet verdiği, 

Kanısına varılmıştır. 

2.1.5.2. Bağ-Kur'da Soruşturma Açılmasının Engellenmesi 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun iş bu raporun iddia konularını içeren, 
gerek Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ve gerekse SSK Başkanlığı (Tam Otomasyon Projeleri) 
hakkında yazılmış olan özel inceleme raporlarında tespit ve ileri sürülen hususlann, 
komisyonumuzca incelenmesi esnasında: 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca; 

"Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının, 57. Cumhuriyet Hükümetinin göreve 
başlamasından bu yana makine, teçhizat, demirbaş, bilgi işlem, inşaat onarım, ilaç ve sağlık 
hizmeti ile diğer mal ve hizmet alımlan açısından, Bağ-Kur Genel Müdürlüğünce 
gerçekleştirilen ihalelerin incelendiği, 

Yapılan inceleme sonucunda 27.11.2001 tarihli 13 sayılı inceleme raporunun 
düzenlendiği ve anılan raporda; (Ek:4) 

"Bağ-Kur Genel Müdürlüğünün Kurum hizmetlerinin daha hızlı ve daha kolay bir 
şekilde yerine getirilmesini teminen kuracağı bilgi sistemine yönelik olarak, donanım, sistem 
ve uygulama yazılımları, çevre birimleri, aktif ve pasif ağ donanımları, kablolama, enerji 
yedeklemesi. eğitim, işletim, bakım-onanm gibi tüm ihtiyaçlarını tespit ederek, bunların 
giderilmesine ilişkin fizibilite raporlarının ve ihale dosyalarının hazırlanması ile bu ihalelere 
ilişkin mal ve hizmet teslimatının uygunluğunun denetlenmesi ve kontrolünü kapsayan 
danışmanlık hizmetinin alımı için teklif vermeleri istenen firmalar ve onlar tarafından iletilen 
teklifler gündeme getirildikten sonra, danışmanlık ve kontrollük hizmetlerinin 1.280.000 
ABD Dolan, kontrollük hizmetlerinin sözleşme tutannın % 10'u tahmini bedel üzerinden 
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teminat alınması şartı aranmadan muhammen bedel teklifi veren firmalar davet edilerek, Bağ-
Kur Genel Müdürlüğü tarafından pazarlık usulüyle 21.03.2000 günü yapılan ihalede, 

TAİ A.Ş. şartnamesinin 3. maddesindeki SSK ve vergi borcu olmadığına dair 
belgeler ile şartnamenin 5. maddesinde belirtilen belgeleri {Danışman özellikleriyle ve 
metedoloji hazırlığıyla ilgili) bulunmadığından ihale dışı bırakılarak teklif mektubunun 
açılmadığı ve şirketin yetkili elemanlarının da ihaleye katılmadığından bahisle, kalan iki 
firmayla pazarlığa geçildiği, MBA A.Ş. unvanlı firmanın 4. teklifi 950.000 ABD Dolan ve 
kontrollük için % 9,5 olurken, SBS A.Ş. unvanlı firma ihaleden çekilince, Kurum bütçesinin 
ilgili kaleminde bulunan ödeneğin üzerinde teklif verilmesi, tek firmanın kalması nedeniyle 
rekabetin sağlanamaması, daha çok sayıdaki firmanın katılımının sağlanması için resmi gazete 
ve tirajı yüksek bir gazetede ilan verilmesi, şartnamedeki rekabeti engelleyeceği anlaşılan 
maddelerin gözden geçirilmesi, gerekçeleriyle yeniden yapılmak üzere ihalenin reddinin karar 
altına alındığı, 

İlan yapmama şıkkının tercihi sonrasında, rekabetin sağlanamadığı gerekçesiyle iptal 
edilen ihalenin ilan yapılması suretiyle yenilenmesi zorunda kalınması, işin niteliği dayanak 
gösterilirken ihtiyacın daha da fazla gecikmeyle sağlanabilecek olmasının kabul 
edilemeyeceği gibi, MBA A.Ş.nin 3. teklifinde yaklaşık 300.000 ABD Dolan tenzilat 
yapabilmesi, muhammen bedelin tespitinin Kurum menfaatine uygun olmadığını gösterdiği, 

Diğer büyük şehirlerdeki fırmalann da daveti, üniversitelerin katılımının sağlanması, 
aynı nitelikte ya da benzeri hizmetlerin alımını yapmış olan kamu kurum ve kuruluşlannın 
görüşlerinden yararlanılması, referanslann baştan istenip fiyat araştırmasına girişilebilmesi 
imkanlanndan yararlanılacak yerde sınırlı bir araştırma sonucu verilen tekliflerin en 
düşüğünün muhammen bedel olarak belirlendiğinin yenilenecek ihaledeki en düşük teklifin 
baz alındığının görülmesinin, muhammen bedel tespitinin sağlıklı biçimde yapılmadığını 
ortaya koyduğu, 

Kurum Bilgi İşlem Sistemi Danışmanlık ve Kontrollük hizmetleri işinin, danışmanlık 
hizmeti için (KDV hariç) 950.000 ABD Dolan ve Kontrollük hizmeti için (KDV hariç) % 9,5 
bedel üzerinden 10.04.2000 günü yapılan ihalesinde, MBA A.Ş.nin referanslanna göre 
PROSİS Ltd.Şti.nden daha deneyimli olduğunun anlaşılması, referanslannın tamamının devlet 
dairesi ve kamu kuruluşu olması, şirketin merkezi ve faaliyet alanının Ankara'da olup, 
personeli de Ankara'da ikamet ettiği için Kurumla vereceği hizmetlerin yürütülmesinde daha 
kolaylık sağlayacağı kanaatine vanldığından, ihalenin MBA A.Ş.ne bırakılmasına oybirliğiyle 
karar verildiği, 

Genel Müdürlükçe sunulan ve Bağ-Kur Yönetim Kurulunca onaylanan ihale karanna 
ilişkin gelişmeler irdelendiğinde, pazarlığın PROSİS Ltd.Şti.nin tekliflerine göre geliştiği ve 
MBA A.Ş.nin fiyat tenzilatını anılan firmanın bir önceki teklifine nazaran yaklaşık 5.000 
ABD Dolan aşağısına göre ayarlandığı, ihale komisyonunun niçin bu zinciri kırarak, 
firmalardan son bir fiyat istenmesi yoluna gitmesinin dikkat çektiği, eşit durumdaki 
firmalardan birinin tercihi açısından kullanılan kriterlerin de tatminkar görülemediği, 

İlk aşamada belirlenen muhammen bedelin neredeyse yansı oranındaki bir bedelle 
ihale sonuçlandınlırken bazı firmalann elenme gerekçelerinden pazarlık işlemlerinin 
yürütülüşüne, ihalenin karar altına alınmasından onanmasına kadar her aşamada ihaleye fesat 
kanştınldığına dair ciddi iddialann öne sürüldüğü", 

Sonuç olarak; 4483 sayılı "Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması 
Hakkında Kanun"un 4. maddesiyle, aynı Yasanın 3. ve 17. maddeleri delaletiyle 
sorumluluklan görülen ilgililer hakkında işlem yapılmasının yerinde olacağı kanaatine 
vanldığı (Ek:4), 
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Hususlarına yer verilmiş olduğu görülmüştür. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının 27.11.2001 tarihli, 

13 sayılı ve Bağ-Kur Danışmanlık ve Kontrollük ihalesini her aşamasında ihaleye fesat 
karıştırıldığı kanaati ile Bağ-Kur Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile ihale komisyon 
üyeleri hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 
Kanun uyarınca soruşturma açılmasını öneren İnceleme Raporunun, 27.11.2001 tarihinde 
Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı kayıtlarına intikal ettiği anlaşılmıştır. (Ek:4) 

Ancak; 
Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının sözkonusu 27.11.2001 tarihli, 13 sayılı 

İnceleme Raporunu Bakanlık Makamına sunduğuna dair bir belgeye rastlanılamamıştır. 

Ne var ki; 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının, Başbakanlık 

Teftiş Kurulu Başkanlığına muhatap 10.10.2002 tarihli, B.13.0.TKB.0.00.00.00/966 sayılı 
(gizli) yazılarında; (Ek:5) 

Bağ-Kur Danışmanlık ve kontrollük ihalesi ile ilgili 27.11.2001 tarihli, 13 sayılı 
inceleme raporunun 27.11.2001 tarihinde Başkanlıklarına intikal ettiği, 

Raporda Bağ-Kur Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile ihale 
komisyon Başkan ve üyeleri hakkında 4483 sayılı yasanın 3, 4 ve 17.maddeleri uyannca 
soruşturma açılmasının önerildiği, 

2002 Ocak ayı içerisinde bu yolda hazırlanan mucibin Sayın Bakan Yaşar OKUYAN 
tarafından imzalanmadığı, imzalamama nedeni olarak şifahi veya yazılı bir gerekçenin de 
belirtilmediği, 

Söz konusu raporun birkaç ay sonra tekrar Bakanlık Makamına sunulmak istenmiş ise 
de, bu defa bu konunun Başbakanlık Müfettişlerince T-5 projesi kapsamında incelendiği 
(incelenmekte olduğu veya inceleneceği) belirtilerek yine onay verilmediği," 

Hususlarına yer verilmiş olduğu anlaşılmıştır. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının 27.11.2001 tarihli, 

13 sayılı İnceleme Raporu ile ilgili muamele dosyasında, anılan inceleme raporunun önerisi 
doğrultusunda, 57.Cumhuriyet Hükümetinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Yaşar 
OKUYAN tarafından, soruşturma açılmasına veya açılmamasına dair bir onaya 
rastlanılmamıştır. 

Yine komisyonumuzca yürütülen araştırma çalışmaları nedeniyle yaptığımız inceleme 
esnasında; 

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 
muhatap 18.10.2002 tarihli ve B.02.0.TKB.094/2041 sayılı yazılarında özet olarak; (Ek:71) 

. "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Başmüfettişi Murat AYRANCI tarafından 
düzenlenen 27.11.2001 tarih ve 13 sayılı inceleme raporunda önerilen ve Bağ-Kur Yönetim 
Kurulu Başkan ve Üyeleri ile İhale Komisyonu Başkan ve üyeleri hakkında 4483 sayılı kanun 
kapsamında soruşturma açılmasına izin verme yetkisinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanına ait olduğu, 

Bu nedenle, inceleme ve soruşturma işlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Teftiş Kurulu Başkanlığınca tekemmül ettirilmesi gerektiği, 
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Ayrıca; SSK Danışmanlık ve Kontrollük Hizmetinin de ihalesiz olarak MBA firmasına 
verildiği anlaşıldığından, bu konu ile ilgili olarak da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Teftiş Kurulu Başkanlığınca inceleme ve soruşturma açılmasının yerinde olacağı" 

Hususlarında talimat verildiği, 

Başbakanlık Teftiş Kurulunun sözkonusu 18.10.2002 tarihli, 094/2041 sayılı yazısına 
derkenar olarak 57.Cumhuriyet Hükümetinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Nejat 
ARSEVEN tarafından 22.10.2002 tarihinde gerek Bağ-Kur ve gerekse SSK Danışmanlık ve 
kontrollük ihaleleri hakkında 4483 sayılı Kanun uyannca soruşturma açılmasına izin verilmiş 
olduğu (Ek:71), 

Yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının 31.12.2002 
tarihli, 1551 sayılı mucibi ile Bağ-Kur eski Genel Müdürü Dr.İlker BAŞAYDIN hakkında da 
4483 sayılı kanun kapsamında soruşturma yapılmasına, 58.Cumhuriyet Hükümeti Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat BAŞESGİOGLU tarafından izin verilmiş bulunduğu, 
(Ek:72) 

Halen bu soruşturmaların devam etmekte olduğu, 

Tespit edilmiştir. 

İncelenen resmi belgeler çerçevesinde tespit edilen hususların; 4483 sayılı Memurlar 
ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında kısaca 
irdelenmesinde yarar görülmektedir. 

Anılan Yasanın 2.maddesinde belirtildiği üzere bu kanun, Devletin ve diğer kamu 
tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürüttükleri Kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli 
ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ile diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle 
işledikleri suçlar hakkında uygulanmaktadır. 

02.09.1971 tarihli, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 619 sayılı KHK'nin 1.maddesi ile değişik "Kuruluş" 
başlıklı 1 .maddesinde "Bağ-Kur'un Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı kuruluşu 
olan Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili kuruluşu olduğu" açıkça belirtilmiştir. 

Yine Bağ-Kur Genel Müdürü ve Yardımcıları ile Yönetim Kurulu üyelerinden 
Bakanlık temsilcilerinin müşterek kararname ile atanacaklarına yer verilmiştir. 

Diğer taraftan; 

4483 sayılı Kanunun "İzin vermeye yetkili merciler" başlıklı 3.madde (d) fıkrasında, 
soruşturma izin yetkisinin Bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarında görev yapan diğer 
memurlar hakkında o kuruluşun en üst idari amirine ait olduğuna dair hüküm mevcuttur. 

Bu itibarla, 

Bağ-Kur Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin görevleri sebebiyle 
işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izlenecek prosedürün, 4483 sayılı Kanun 
hükümlerine tabi olduğu ve bu kişiler için soruşturma izin yetkisinin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanına ait bulunduğu, 

Konusunda bir duraksama bulunmamaktadır. 

Ayrıca; 

4483 sayılı Kanunun "ön inceleme yapanların yetkisi ve rapor" başlıklı ö.madde son 
fıkrasında; 
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"Yetkili merci bu rapor üzerine soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine karar 
verir. Bu kararlarda gerekçe gösterilmesi zorunludur." 

Hükmü mevcuttur. 

Görüleceği üzere anılan kanun uyarınca yaptırılan incelemeler üzerine yetkili merciin 
"soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine" karar vermesi ve bu kararında da gerekçe 
gösterilmesi zorunludur. 

Halbuki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının Bağ-Kur 
Danışmanlık ve Kontrollük İhalesi ile ilgili 27.11.2001 tarihli 13 sayılı inceleme raporunun 
muamele dosyasında; 

57.Cumhuriyet Hükümetinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Yaşar 
OKUYAN'ın, hiçbir gerekçe göstermeden soruşturma açılmasına veya açılmamasına onay 
vermediği anlaşılmaktadır. 

Yine; 

Bilindiği ve 4483 sayılı yasada açıkça belirtildiği üzere, Bağ-Kur Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Üyeleri hakkında soruşturma izni verme yetkisi tamamen Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanına tanınan bir yetkidir. 

T5 Projesi adı altında yürütülen işlemler hakkında Başbakanlık Teftiş Kurulu 
Başkanlığınca inceleme başlatılmış olması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş 
Kurulu Başkanlığınca 4483 sayılı yasa kapsamında inceleme veya soruşturma yapılmasına 
engel teşkil etmemektedir. 

Kaldı ki; 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 12.09.2001 tarihli, 81/4663 sayılı, DPT 
Müsteşarlığının 14.09.2001 tarihli, 341/5373 sayılı ve Başbakanlık Makamına muhatap 
yazılarında T-5 projesi ile ilgili ileri sürülen hususlar, Başbakanlık Teftiş Kurulu 
Başkanlığınca incelenmiş, Başbakanlık Makamının 05.02.2003 tarihli ve yine 11.03.2003 
tarihli Onaylan ile, T-5 projesi hakkında tüm inceleme ve soruşturmaların Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığınca ikmal ettirilmesi talimatı verilmiştir. (Ek:73, 74) 

Aksine, Bağ-Kur Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri hakkında soruşturma izni 
verilmesi yetkisi tamamen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına tanınan bir yetki olduğu 
gözönüne alındığında, soruşturma izni verilmesi yada verilmemesi görevinin yerine 
getirilmesinde, konunun Başbakanlık Teftiş Kurulunca da incelendiği mazeretinin ileri 
sürülmesine hukuken olanak bulunmadığı düşünülmektedir. 

Ayrıca; anılan inceleme raporunun Bakanlık kayıtlarına intikal ettiği 27.11.2001 tarihi 
itibariyle, Bağ-Kur Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri hakkında soruşturma izni 
(imzalamama suretiyle) verilmemiş olması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
127.maddesinde sayılan ve fiilin işlendiği tarih itibariyle (2) yıllık disiplin zamanaşımına 
sebebiyet vermiş bulunmaktadır. 

Sonuç itibariyle; 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının, Bağ-Kur 
Danışmanlık ve Kontrollük ihalesinin her aşamasında ihaleye fesat karıştırıldığına dair 
tespitleri içeren ve Bağ-Kur Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile İhale Komisyonu Başkan 
ve Üyeleri hakkında soruşturma açılmasını öneren 27.11.2001 tarihli, 13 sayılı İnceleme 
Raporu üzerine, gerekçe gösterilmeksizin soruşturma açılmasına veya açılmamasına onay 
vermeyen, 57.Cumhuriyet Hükümeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Yaşar 
OKUYAN'ın, bu eylemi ile görevini ihmal etmek suretiyle kötüye kullandığı, 
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Kanısına varılmıştır. 

2.1.5.3. Diğer Hususlar 

Komisyonumuza intikal eden ihbar ve şikayetlerden, Kurum ve Kuruluşlarla yapılan 
yazışmalar ekinde alınan bilgi ve belgelerden, aynca Kurumlann arşivinde bulunan basın 
bültenlerinden; 

Kamuoyuna akıllı kart olarak yansıtılan Bağ-Kur ve SSK Danışmanlık, Kontrollük 
hizmet ihalelerinin, yazılı ve görsel basında uzun bir süre yer almış olduğu ve konunun birçok 
yönü ile Kamuoyuna yansımış bulunduğu, 

Söz konusu haber ve köşe yazılannda, Kurumlar, yapılan işlemler ve şahıs ilişkilerine 
kadar aynntılı iddia ve ithamlara yer verildiği, 

Görülmüştür. (Ek:75 ila 102) 

Bilindiği üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri 
Hakkında Kanunun "Bakanlık Makamı" başlıklı 5.maddesi ile; ilgili kuruluşlar olan SSK ve 
Bağ-Kur'un faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplannı denetlemek görev ve yetkisi, Bakanlık 
Makamına verilmiştir. 

Ancak; 

Bağ-Kur ve SSK'da danışmanlık ve kontrollük hizmeti işinin MBA Firmasına 
verilmesi ile ilgili olarak basında yer alan açık iddia ve ithamlara istinaden, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığında başlatılmış bir inceleme veya soruşturmaya rastlanılmamıştır. 

Basında yer alan iddia ve ithamlar ile ilgili inceleme yada soruşturma başlatılmamış 
olması, bu konuda yeterince duyarlı davranılmadığı izlenimini vermiştir. 

Diğer taraftan; 

SSK ve Bağ-Kur'un teşkilat kanunlannda idari ve mali yönden özerk kurumlar olduğu 
ve bu kurumlarda en yetkili merciin Yönetim Kurullan olduğu bilinmektedir. 

Ancak SSK Yönetim Kurulu dosya ve kayıtlannda yaptığımız incelemede, Yönetim 
Kurulu toplantılanndan (2) gün önce gündemin Bakanlık Makamına sunulduğu ve alınan 
kararlann Bakanlık Makamının bilgisi dahilinde yürütüldüğü, (Ek: 106 ila 109) 

Anlaşılmıştır. 

Yine, Sosyal Sigortalar Kurumunca yayınlanan Ekim-Aralık 2000 bülteninde; 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Yaşar OKUYAN'ın talimatı ile 08 Kasım 
2000 tarihinde SSK Konferans Salonunda düzenlenen ve Sayın Bakanın bizzat katılıp 
yönettiği "SSK Başhekimleri" toplantısına, (Ek: 103) 

Yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Yaşar OKUYAN'ın talimatı ile 04 
Aralık 2000 tarihinde SSK Konferans Salonunda düzenlenen ve Sayın Bakanın bizzat katılıp 
yönettiği "Sigorta İl Müdürleri ve Sigorta Müdürleri" toplantısına, (Ek: 104) 

MBA firması sahibi ve Genel Müdürü Sayın Atilla AKKAŞ'ın "Bakan Danışmanı" 
sıfatıyla katıldığı, 

Her iki toplantıda da T5 otomasyon projeleri konusunda SSK Başhekimlerine ve 
Sigorta İl Müdürlerine brifing verdiği, 

Aynca, MBA firması sahibi Sayın Atilla AKKAŞ'ın yine Bakanlık Makamı'nın bizzat 
katıldığı ve yönettiği, 09 Şubat 2001 tarihli ve 19 Ocak 2002 tarihli Bağ-Kur İl Müdürleri 
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Toplantılarına da katıldığı ve Bağ-Kur Üst Yönetimi ile İl Müdürlüklerine T-5 projesi ile ilgili 
brifing verdiği, (Ek: 105) 

Tespit edilmiştir. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde yaptığımız 

araştırmada, MBA firması sahibi Sayın Atilla AKKAŞ'ın Bakanlık kadrolannda yer alan bir 
kişi olmadığı anlaşılmıştır. 

MBA firması sahibi Atilla AKKAŞ'ın Bakanlık ile bağlı ilgili Kuruluşlarında resmi 
bir görevi ve sıfatı bulunmadığı halde, bizzat Sayın Bakan Yaşar OKUYAN tarafından 
düzenlenen ve yönetilen 08 Kasım 2000 tarihli SSK Başhekimler toplantısına ve yine 04 
Aralık 2000 tarihli SSK İl Müdürleri toplantısına "Bakan Danışmanı" sıfatıyla ve Sayın 
Bakanın himayelerinde katılmış olması, 

Kurumun Merkez ve Taşra teşkilatının tüm üst yöneticilerinin katıldığı her iki 
toplantıda, Kurum ile hiçbir bağlantısı olmayan MBA firması sahibi Sayın Atilla AKKAŞ'a, 
T5 otomasyon projeleri konulu brifing verdirilmesi, 

Önce ihalesiz olarak ve doğrudan MBA firmasına verilen SSK Danışmanlık-
Kontrollük hizmeti işinin hukuki dayanaktan yoksun olduğunun fark edilmesi üzerine TAİ 
firmasına verilmesi, 

TAİ firmasına verilen işin, söz konusu toplantılar akabinde bu defa TAİ'den alınarak 
MBA firmasına devredilmiş olması, 

Hususları göz önüne alındığında, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Yaşar OKUYAN'm, 
Bakanlık mevki ve nüfusunu kullanarak, Sosyal Güvenlik Kurumlarının 

danışmanlık/kontrollük işlerinin MBA firmasına verilmesini sağladığı, 
İzlenimi vermektedir. 

2.1.6. Sonuç 
Yapılan incelemeler alınan bilgi ve belgeler sonucunda: 
Bağ-Kur ve SSK Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Bağ-Kur İhale Komisyonu 

Başkan ve Üyeleri hakkında, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 
Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş 
Kurulu Başkanlığınca soruşturmalara başlandığı ve halen yürütülmekte olduğu, 

Ancak; 
57.Cumhuriyet Hükümetinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Yaşar 

OKUYAN'in; 
a) Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatınca ciddi aksaklık ve eksiklikleri ile kaynak 

israfına neden olduğu tespit edilen ve bu nedenle 2001, 2002 ve 2003 yıllan yatınm planına 
alınmayan Bağ-Kur ve SSK T-5 Otomasyon projesi kapsamında; Bütçe Kanunlannın 
lO.maddesine aykın olarak, Bağ-Kur'da ihaleli ve SSK'da ihalesiz olarak MBA firmasına 
Danışmanlık ve Kontrollük hizmeti işlerinin verilmesine ve bu firmaya usulsüz ve gereksiz 
olarak toplam 1.160.920.- ABD Dolan ödeme yapılmasına olanak sağlaması ve bu suretle 
Kurumlann zaranna sebebiyet vermesi, 

b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının 27.11.2001 
tarihli 13 sayılı İnceleme Raporu ile Bağ-Kur Danışmanlık ve Kontrollük ihalesinin MBA 
firmasına verilmesi işleminin her aşamasında usulsüzlük yapıldığı ve ihaleye fesat 
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kanştınldığına dair yapılan tespitlere rağmen, Bağ-Kur Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile 
İhale Komisyonu Başkan ve üyeleri hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu 
Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında soruşturma açılması talebine, 
hiçbir gerekçe göstermeden, açılması ya da açılmamasına onay vermemek suretiyle, 
soruşturma sürecinin başlamasını engellemesi ve anılan memurlar hakkında disiplin 
zamanaşımına sebebiyet vermesi, 

c) Kamuoyuna akıllı kart olarak yansıtılan ve T-5 otomasyon projesi ile ilgili 2000 ve 
2001 yıllannda tüm yazılı basında aynntılı olarak Bağ-Kur ve SSK'da Danışmanlık ve 
Kontrollük ihale ve işlerinin usulsüz olarak MBA firmasına verildiğine dair somut iddia ve 
ithamlara yer verilmiş iken, bu konuda gereken duyarlılığı göstermemesi, 

d) MBA firması sahibinin Bakanlık ile Bakanlığın bağlı ve ilgili Kuruluşlannda resmi 
bir görevi ve sıfatı bulunmadığı halde, kurumlann görev alanlan ile ilgili olarak SSK ve Bağ-
Kur'da yapılan resmi toplantılara Bakan Danışmanı gibi katılmasını sağlaması, 

Eylemlerine uyan T.C.K'nun 64 ve 65. maddeleri delaletiyle 205 ve yine aynı yasanın 
230 ve 240. maddeleri kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının lOO'ncü ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 107'inci maddeleri uyannca "Meclis Soruşturması" 
açılması gerektiği, 

Düşünülmektedir. 
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Rapor no: 3/06 Tarih: 20/06/2003 

2.2 ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDA BORÇ 
ERTELEMESİ 

2.2.1 Konu 

Özelleştirme işlemleri sonucunda vadeye bağlanan alacaklarla ilgili ödeme 
koşullarının, faiz ve vade sürelerinin değiştirilmesi, Özelleştirme Yüksek Kurulunun, 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının talebi dahi olmaksızın vade sürelerini resen uzatması, 
ilgili firmanın satış sözleşmesinde yer alan koşullan yerine getirmemesi nedeniyle teminat 
mektubunun nakde çevrilmesi doğrultusunda Özelleştirme İdaresi tarafından başlatılan 
işlemlerin, özelleştirmeden sorumlu bakanın resen müdahalesiyle durdurulması yoluyla 
kamunun zarara uğratılması, erteleme kararlarının Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca mücbir 
sebebin olup olmadığına ilişkin herhangi bir araştırma yapılmadan alınması suretiyle, 
kararlarda sübjektif tercihlerin ön plana çıkarılması. 

2.2.2 İnceleme ve Değerlendirme 

2.2.2.1 Mevzuat 

4046 sayılı "Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuncun 3 üncü 
maddesinde Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun (ÖYK) oluşumu ve görevleri, 4 üncü 
maddesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (Ö/ö) kuruluş ve görevleri, 4232 sayılı Yasa 
ile değişik 18 inci maddesinde de özelleştirme yöntemleri, değer tespiti ve ihale yöntemleri ile 
değer tespit ve ihale komisyonlarının kuruluş ve çalışma usulleri hususlarında ayrıntılı 
düzenlemeler yer almıştır. 

4046 sayılı Yasanın ÖYK'nın oluşum ve görevleri düzenleyen 3 üncü maddesine göre 
ÖYK; Başbakanın başkanlığında. Başbakan yardımcısı (Bakanlar Kurulunun birden fazla 
siyasi parti tarafından oluşturulması halinde. Türkiye Büyük Millet Meclisinde en çok üyesi 
olan diğer iktidar partisine mensup Başbakan Yardımcısı), Başbakanın belirleyeceği bir 
Devlet Bakanı, özelleştirmeden sorumlu Devlet Bakanı. Sanayi ve Ticaret Bakanı ve Maliye 
Bakanından oluşmaktadır.1 Kurulun sekreterya hizmetlerini yürütme görevi Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı'na verilmiştir. 

1 4833 sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu'nun 51 inci Maddesi (i) fıkrası ile 26.3.2003 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; 

4046 sayılı Kanunun 3. maddesinin birinci fıkrasının, "Başbakanın başkanlığında, 
Başbakanın belirleyeceği dört bakandan oluşan Özelleştirme Yüksek Kurulu (Kurul) 
kurulmuştur. Kurul, üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır ve kararları oybirliği ile alır. 
Kurulun sekreterya hizmetleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yürütülür.", 

4. maddesinin 1. fıkrasının ikinci cümlesinin, "Başbakan bu Kanunla ilgili yetkilerini 
görevlendireceği bir bakan vasıtasıyla kullanabilir" 

olarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 
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2.2.2.1.1 Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun Görevleri 

4046 sayılı Yasanın 3 üncü maddesinde Özelleştirme Yüksek Kurulunun görevleri: 

• Kanunun 1 inci maddesinde sayılan kuruluşların "özelleştirme kapsamına" 
alınmasına, özelleştirme kapsamına alınanlardan mevcut durumu itibariyle 
özelleştirilebilir nitelikte olmayanların mali ve hukuki açıdan "özelleştirmeye 
hazırlanmasına", hazırlık işlemleri tamamlananlann bu işlemlerin tamamlanmasından 
sonra, hazırlık işlemlerine gerek görülmeyenlerin ise doğrudan "özelleştirme 
programına" alınmasına karar vermek ve özelleştirme kapsamına alman kuruluşların 
özelleştirme işlemlerinin tamamlanması için süre tespit etmek, 

• Özelleştirme kapsamına alınmış olan kuruluşlardan gerekli görülenlerin 
özelleştirme kapsamından çıkanlarak eski statülerine iade edilmesine ve/veya özelleştirme 
programına alınmış kuruluşlardan gerekli görülenlerin özelleştirmeye hazırlanmasına 
karar vermek, 

• Kuruluşların; satış, kiralama, işletme hakkı devri, mülkiyetin gayri ayni 
haklann tesisi ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar ile devredilmelerine ilişkin 
özelleştirme yöntemlerinden hangisi ile özelleştirileceğini belirlemek, 

• Özelleştirme programına alınan kuruluşlann "satış, kiralama, işletme hakkı 
devri, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi ve işin gereğine uygun sair hukuki 
tasarruflarla gerçek ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine devredilmesi" yöntemleriyle 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen nihai devir işlemlerini 
onaylamak, 

• Özelleştirme kapsamına alman kuruluşlardan gerekli görülenlerin 
küçültülmesine, faaliyetlerinin süreli veya süresiz olarak durdurulmasına, kapatılmasına 
veya tasfiyesine karar vermek, 

• Yurt içinden ve/veya yurt dışından Özelleştirme Fonunun kullanım alanlannda 
yararlanmak üzere borç almaya ve bu amaçla Devlet garantili ve garantisiz iç ve dış 
tahviller ile gerekli görülen hallerde her türlü menkul kıymet ihracı ve diğer kıymetli 
evrakın düzenlenmesine karar vermek, 

• Gerekli görülen hallerde, Özelleştirme programındaki kuruluşlann hisse 
senetleri ile bu kuruluşlara ait her türlü menkul kıymet ve diğer kıymetli evrakın satın 
alınmasına ve tekrar satılmasına karar vermek, 

• Özelleştirme Fonu ve Özelleştirme İdaresinin gelir gider programlannı 
görüşerek onaylamak. 

• Özelleştirme İdaresinin yıl içindeki uygulamalan ile gelecek yıl programlannı 
değerlendirerek varsa aksaklıklan giderecek tedbirleri almak, 

• Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen işleri karara bağlamak. 

olarak belirlenmiştir. 
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Anılan madde uyarınca Kurul, hizmetin ifası için yarar gördüğü hallerde parasal 
sınırlan ile usul ve esaslarını açıkça belirlemek kaydıyla özelleştirme programına alınan 
kuruluşların "satış, kiralama, işletme hakkı devri, mülkiyetin gayri ayni haklann tesisi ve işin 
gereğine uygun sair hukuki tasarruflarla gerçek ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine 
devredilmesi" yöntemleriyle Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen nihai 
devir işlemlerini onaylamak ve gerekli görülen hallerde, özelleştirme programındaki 
kuruluşlann hisse senetleri ile bu kuruluşlara ait her türlü menkul kıymet ve diğer kıymetli 
evrakın satın alınmasına ve tekrar satılmasına karar vermek konulannda, Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığına yetki verebilmektedir. 

2.2.2.1.2 Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Görevleri 

4046 sayılı Yasa ile yeniden düzenlenen Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, kamu 
tüzel kişiliğine sahip özel bütçeli, geçici bir teşkilat olup, bütçesinin denetimi Sayıştay 
Başkanlığı tarafından yapılmakta, İdarenin çalışmaları ve Özelleştirme Fonu'nun 
kullanımı ile özelleştirme uygulamaları sırasındaki her türlü hizmet ve uygulamaları 
ise Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetlenmektedir. 

Yasanın Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın kuruluş ve görevlerini belirleyen 4 üncü 
maddesinde ÖİB'nin görevleri şöyle sıralanmıştır. 

• Kurul kararlannı uygulamak, 

• Kurul tarafından verilen görev ve yetkilerle ilgili konularda karar vermek ve 
gerekli işlemleri yürütmek, 

• Kuruluşlann özelleştirme kapsamına alınmasına veya özelleştirme kapsamına 
alınmış olan kuruluşlann eski statülerine iade edilmesi veya özelleştirme programındaki 
kuruluşlardan gerekli görülenlerin özelleştirmeye hazırlanmasına karar verilmesi 
konusunda Kurula teklifte bulunmak, 

• Kuruluşlann özelleştirilmesine ilişkin her türlü işlemin yerine getirilmesi ile 
bunlann özelleştirilmelerine hazırlık amacıyla yönlendirilmesini, faaliyetlerinin takip ve 
koordinasyonunu yürütmek, 

• Özelleştirme programına alınan kuruluşlardan anonim şirket statüsünde 
olmayanlann anonim şirket haline dönüştürülüp dönüştürülmemelerine karar vermek, 

• Özelleştirme programına alınan kuruluşlardan, anonim şirket statüsünde olan 
ve anonim şirket haline dönüştürülen kuruluşlann sermayelerindeki kamu payı % 50'nin 
altına düşünceye, diğerlerinde ise özelleştirme uygulamalan sonucu devredildikleri tarihe 
kadar bunlann sermaye miktannı tespit etmek, kuruluş, birleşme veya bölünmelerinde 
gerekli düzenlemeleri yapmak, mal varlıklan ile hak ve yükümlülüklerine ilişkin esaslan 
tespit etmek, hesaplan ve faaliyetleri ile ilgili her türlü düzenlemeyi yapmak, bu işlemleri 
kolaylaştıncı tedbirleri almak, 

• Özelleştirme uygulamalannın gerektirdiği özelleştirme ile ilgili her türlü işlemi 
yürütmek, 

628 



• Kanuni sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, kuruluşların mali, idari ve hukuki 
yapılan ile ilgili olarak düzenlemeler yapmak, 

• Özelleştirme programındaki kuruluşların; kaynak kullanımlarına, taşınmaz 
edinmelerine, kiralamalarına ve bu taşınmazlar üzerinde sair akitler yoluyla tasarruf 
etmelerine, yurt içi ve yurt dışı borçlanmalarına, verimliliğin artırılması ilkesi gözönünde 
bulundurularak yapılacak personel alımı ve azaltılmasına, çalışma şartlarına, personelinin 
yurt dışı geçici görevlendirilmelerine ilişkin talepler hakkında karar vermek, 

• Kuruluşların yönetim kurulu başkanlığı ve üyelikleri ile denetim ve tasfiye 
kurulu üyelikleri ve genel müdürlükleri ile ait oldukları kuruluşlardan ayn olarak 
özelleştirme programına alınan ve anonim şirkete dönüştürülmelerine gerek görülmeyen 
müesseselerde, müessese müdürlükleri ve yönetim komitelerine, işletme ve işletme 
birimlerinde bunların müdürlüklerine yapılacak atamalar ve bu görevlerden alınma 
işlemlerine ilişkin olarak Başbakana teklifte bulunmak (bu görevlere atanacaklarda 4 
yıllık yükseköğrenim görmüş olma şartı aranır), 

• Kurulca ihracına karar verilen her türlü menkul kıymet ile diğer kıymetli 
evrakın düzenlenmesine yönelik olarak bunların adedi, değeri ve ilgili diğer hususları 
tespit etmek, 

• Kuruluşların sermayelerine ayni sermaye konulması hallerinde ayni 
sermayenin değerlendirmesini yapmak veya yaptırmak, 

• Özelleştirme Fonunu idare etmek, 

• Hizmetin gerektirdiği her çeşit araştırma, proje işleri, reklam, tanıtım, halkla 
ilişkiler işlemleri ve mali denetim ile hukuki, teknik, idari ve mali değerleme işlemlerini 
yapmak ve/veya bu işlerin danışman görevlendirilmesi suretiyle yaptırılmasını temin 
etmek, 

• Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlara, özelleştirme uygulamalarının 
gerektirdiği hallerde borç vermek, kamu bankalarının uyguladığı en yüksek ticari faiz 
oranını aşmamak kaydıyla Özelleştirme Fonundan sağlanacak finansmana uygulanacak 
faiz oranlarını ve şartlarını belirlemek, 

• Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak. 

şeklinde sıralanmıştır. 

2.2.2.1.3 Özelleştirme ve İhale Yöntemleri 

Özelleştirme kapsam ve programındaki kuruluşların özelleştirilmesine, değerlerinin 
tespitine ilişkin yöntemlerle ihale usul ve esaslan, 4046 sayılı Yasanın 4232 sayılı Yasa ile 
değişiklik 18 inci maddesinde düzenlenmiştir. 

Anılan maddede özelleştirme yöntemleri; "satış, kiralama, işletme hakkının 
verilmesi, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine 
uygun sair hukuki tasarruflar", uygulanabilecek ihale yöntemleri ise "kapalı teklif, 
pazarlık, açık artırma ve belli istekliler arasında kapalı teklif usulleri" olarak belirlenmiş 
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ve özelleştirme yöntemlerinin tanımıyla, ihale yöntemlerinin uygulanış şekilleri hakkında 
ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştır. (Ek:l 4046 sayılı Kanunun 18 inci madde hükmü) 

ÖYK'nın görevlerini düzenleyen 3. madde uyarınca, kuruluşun hangi yöntemle 
özelleştirileceğine karar vermek yetkisi ÖYK'da bulunmaktadır. Uygulamada, ÖYK 
kararlarında uygulanabilecek özelleştirme yöntemleri alternatifli olarak belirlenmekte ve 
bunlardan bir veya bir kaçının uygulanabilmesi konusunda ÖİB yetkilendirilmektedir. 

2.2.2.2 Özelleştirme Uygulamaları 

4046 sayılı Yasa uyarınca ihale işlemleri, Başbakanın onayı ile göreve başlayan ve 
"özelleştirilecek kuruluşun özelleştirme işlemlerinden sorumlu projenin bağlı olduğu başkan 
yardımcısının başkanlığında, ilgili proje grup başkanı, ilgili projede görevli bir uzman, ihale 
hizmetleri dairesi başkanı veya bu birimde görevli bir uzman ile hukuk müşavirliğinde görevli 
hukuk müşaviri veya bir avukattan oluşan" ihale komisyonlan tarafından yürütülmektedir. 

Özelleştirmeye hazırlık çalışmaları tamamlanan kuruluşun, 4046 sayılı Yasanın 18 inci 
maddesinde yer alan yöntemlerden bir veya birkaçıyla birlikte özelleştirilmesi için; 
özelleştirilecek kuruluş, işletme ve/veya varlıklarla, özelleştirme yöntemiyle ilgili bilgiler 
veren, ihalede uyulması gereken idari, teknik, mali hususlan düzenleyen bir ihale şartnamesi 
hazırlanmakta ve basın aracılığı ile ilana çıkılmak suretiyle ihale süreci başlatılmaktadır. 

İhale işlemleri, İdare bünyesinde oluşturulan "İhale Komisyonu" tarafından yasada yer 
alan yöntemlerden bir veya birkaçının birlikte uygulanmasıyla sonuçlandırılarak, verilen karar 
İdare tarafından ÖYK'nın onayına sunulmaktadır, ihale sonuçlarının onaylanması halinde, 
alıcı ile ÖYK kararında ve ihale şartnamesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 
sözleşme {özelleştirme yöntemine göre satış, işletme hakkı devri vb. sözleşmesi) 
imzalanmasından sonra, özelleştirme işlemi tamamlanmış olmaktadır. 

2.2.2.3 Özelleştirme işlemi sonucunda vadeye bağlanan alacakların, yeniden 
ödeme planına bağlanması şeklindeki uygulamalar 

Satış sözleşmeleri imzalanarak özeleştirilmeleri tamamlanan kuruluşların, 
sözleşmelerde yer alan hükümler çerçevesinde; satış bedellerine ilişkin taksitlerin ödenmesi, 
varsa; üretim, yatınm, istihdam gibi taahhütlerin yerine getirilmesi hususlan, Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı'nca izlenmektedir. 

4046 sayılı Yasada, münhasıran özelleştirilen kuruluşlarla ilgili vadeye bağlanan 
borçların ertelenmesi yetkisini düzenleyen özel bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, 
gerek 4046 sayılı Yasa ile ÖYK'ya verilen nihai devir işlemlerini onaylama yetkisi, gerekse 
diğer genel nitelikli yetki maddeleri çerçevesinde; ticari hayatın işleyişi sırasında ortaya 
çıkabilecek mücbir sebepler karşısında, borç erteleme yetkisinin, devre ilişkin tüm hususları 
belirlemesi nedeniyle ÖYK'da olduğu kabul edilebilir. 

1 - Konunun Yüksek Denetleme Raporlannda Değerlendirilmesi 

Özelleştirme uygulamalan neticesinde takside bağlanan borçlann ertelenmesi 
hususuna 1997 yılından beri Yüksek Denetleme Kurulu raporlannda yer verilmiştir. 

Örneğin 1997 yılı denetim raporunda (Ek:2) özetle; 
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"Filyos Ateş Tuğlası A.Ş.'nin vadeye bağlanan satış bedeliyle ilgili olarak, firmanın 
erteleme taleplerinde bulunduğu, 13.5.1998 vadeli taksit ve faizini ödemediği, ancak ÖİB 
tarafından ÖYK'ya ertelemeye ilişkin herhangi bir öneri ve gerekçe götürülmemekle 
birlikte 15.7.1998 tarih ve 53 sayılı ÖYK Kararı ile taksitlerin yeniden belirlendiği, 
809.944 Dolar tutarındaki faizin de, taksit bedelleriyle birlikte 4 eşit taksitte ödenmesine 
karar verildiği, erteleme ile vade süresinin uzatılmasıyla ihale şartlarından birisini 
oluşturan (en fazla 4 yıl vade) şeklindeki şartın ihlal edildiği", 

Yine söz konusu raporda, "Kurtalan Çimento Şirketi alıcısının (Canlar Otomotiv A.Ş.), 
şartnamede ve sözleşmede -sözleşmeyi takip eden 30 gün içinde ödeneceği- şeklinde yer 
alan cari hesap bakiyesini (3.508.019 Dolar) ödemediği, bu tutarı, faizsiz olarak 
dondurulmak suretiyle son taksitle birlikte ödemeyi talep ettiği, ancak bu konuda İdare 
tarafından herhangi bir değerlendirme yapılmamasına rağmen, ÖYK'nın 2.2.1998 tarih 
ve 14 sayılı Kararı ile -Canlar Otomativ A.Ş.'nin 13.1.1998 tarihli yazısı dikkate 
alınarak, hisse satış sözleşmesinin 6. maddesine göre 30 gün içinde ödenmesi gereken 
cari hesap borcunun 98/14 sayılı Karar tarihi itibariyle T.C. Merkez Bankası alış kuru 
üzerinden dolara çevrilerek dondurulmasına, ve 31.12.2000 tarihine kadar ödenmesine-
karar verildiği, cari hesap bakiyesinin ödenmesiyle ilgili şartın, ihale şartnamesindeki temel 
hususlardan birisi olduğu ve bu tutarın 30 gün içinde tahsil edilmeyerek, faizsiz dondurulması 
şeklindeki uygulamanın, ihale şartlarının bozulmasına neden olduğu", 

belirtilerek; "Devir sözleşmeleri imzalandıktan sonra ihale şartnamesinde 
bulunan vade, taksit ve faiz gibi şartları değiştirici nitelikteki firma taleplerinin 
ÖYK'dan önce İdarece değerlendirilmesi ve ihale şartlarına aykırı düşen taleplere yer 
verilmemesi" önerisi getirilmiştir. 

1997 yılı denetim Raporunda ayrıca; "ihale şartlarını bozucu etki yaratabilecek 
nitelikli taksit, vade, vb. hususlardaki değişikliklerin İdare tarafından 
değerlendirilmeksizin, doğrudan ÖYK tarafından karara bağlanmasının, bu tür 
yöntemlerin diğer yatırımcılar tarafından da kullanılmasını teşvik edici mahiyette 
olduğu, nitekim söz konusu ÖYK Kararından sonra, vade uzatılması, taksit tutarının 
değiştirilmesi gibi tekliflerin artmaya başladığı" tespitinde bulunulmuştur. 

Konu 1998 yılı denetim raporunda da incelenmiş (Ek:3) ve özetle; 

"Özellikle 1998 yıl sonundan itibaren özelleştirme satışından doğmuş vadeli 
alacaklarla ilgili yeniden ödeme planı yapılmasına ilişkin talep ve kararların arttığı, 
alıcıların borçlarını erteleme taleplerinin somut gerekçelere dayanmadığı, İdare'ce de 
özenli bir irdelemeye gidilmediği, İdare'nin yapılan erteleme taleplerini, bir araştırma 
ve objektif değerlendirmeye tabi tutmadan ÖYK'ya sunduğu veya erteleme talebinin 
ÖYK'ca resen alındığı, özeleştirmeden doğan alacakların yeniden vadelendirilmesinin 
önemli ekonomik kriz halinde, olağanüstü olaylarda ve bu olayların borçluyu 
etkilediğinin tespiti halinde kabul edilebileceği, mücbir sebep olmadıkça ödeme 
planlarının değiştirilmemesi gerektiği, satış sözleşmelerinde yer alan ilk taksit tutarının 
çok küçük bir bölümünün erteleme sonucu ilk taksit olarak belirlenmesi, vade 
sürelerinde, hatta faiz oranlarında değişikliğe gidilmesi gibi uygulamaların ihale 
şartlarının bozulmasına, böylece şartnamede yer alan ödeme planına göre teklif veren 
firmalar aleyhine rekabet ortamı doğmasına neden olduğu" şeklindeki değerlendirme ve 
tespitlerden sonra; 
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"Devir sözleşmesi imzalandıktan sonra ihale şartnamesiyle belirlenen vade, 
taksit, faiz gibi unsurları değiştirici nitelikteki firma taleplerinin ÖYK'dan önce İdare 
Başkanlığınca değerlendirilerek, ihale şartlarına aykırı düşen taleplere yer verilmemesi, 
mücbir sebep olmadıkça alacakların yeniden vadelendirilmesi uygulamasına 
gidilmemesi" önerisinde bulunulmuştur. 

1999 (Ek:4). 2000 (Ek:5) ve 2001 (Ek:6) yıllan denetim raporlannda da erteleme 
uygulamalan hakkında benzer tespit ve değerlendirmelerde bulunulmuş, son olarak 2001 yılı 
denetim raporunda; tüm erteleme uygulamalan hakkında aynntıh açıklama ve tespitlere yer 
verildikten sonra; "özelleştirme uygulamaları sonucunda alman erteleme kararları ile 
vade-faiz gibi hususlarda değişiklik yapılmasının, ihale şartnamesindeki hükümleri 
farklılaştırması suretiyle, ihale aşamasındayken şartları veri kabul ederek teklif veren 
yatırımcılar aleyhine haksız rekabet yaratması nedeniyle, bu tür uygulamalara mücbir 
sebep olmadıkça gidilmemesi" önerisinde bulunulmuştur. 

2- İncelemeler 

Gerçekleştirilen özelleştirme uygulamalan neticesinde vadeye bağlanan alacaklarla 
ilgili ilk erteleme işlemi, 1994 yılında Aşkale Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ödeme 
planının yeniden belirlenmesiyle olmuş, 2002 yılında faizlerde ve ödeme koşullannda yeni 
imkanlar sağlayan 9.8.2002 tarih ve 2002/45 sayılı genel nitelikli ÖYK Karanna kadar, 
toplam 24 şirket/varlık satışıyla ilgili ödeme planlan ÖYK Kararlanyla, 1 şirket satışıyla ilgili 
ödeme planı Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu tarafından (4046 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girmesinden önceki mevzuat uyarınca),\ taşınmaz ve 1 varlık satışıyla ilgili ödeme planlan ise 
ÖİB Kararlanyla ÖİB Kararlanyla, erteleme suretiyle yeniden ödeme planına bağlanmıştır. 
(Ekil) 

Söz konusu şirketlerden; Aşkale Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak 4 
defaa Filyos Ateş Tuğlası ve Sanayi Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak 4 defa, Sümer Holding 
Denizli İşletmesiyle ilgili olarak 4 defa, Konya Krom Magnezit Tuğla Sanayi ve Ticaret A.Ş., 
TDİ Tekirdağ Limanı ve EBK Burdur Kombinasıyla ilgili olarak 2'şer defa, Asil Çelik 
Sanayi ve Ticaret A.Ş., BOZÜYÜK Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Deniz Nakliyatı TAŞ, 
EBK Sivas Kombinası, Elazığ Yem Fabrikası, HAVAS, Kurtalan Çimento Sanayi A.Ş., 
ORÜS Bartın İşletmesi, PETLAS, Sümer Holding Kahramanmaraş ve Salihli İşletmeleri, 
TDİ Giresun, Hopa, Marmaris, Ordu ve Sinop limanlan, TURBAN Abant Bolu Çevresi 
Turizm A.Ş., Carlton Oteli Arsası ve Atik Paşalar Yalısı, Yanmca Porselen Sanayi A.Ş. ve 
TZDAŞ Malatya Karakavak taşınmazıyla ilgili l'er defa, ödeme planlannda yer alan vade 
tarihleri ve taksit tutarlan yeniden belirlenecek şekilde değişiklikler yapılmıştır. (Ek:7) 

Özelleştirme uygulamalannın başladığı 1986 yılından itibaren 152 kuruluşta hiç 
kamu payı kalmamıştır. (EK;7/a) Ayrıca Sümer Holding, Et ve Balık Ürünleri A.Ş., 
TURBAN Turizm A.Ş. gibi kuruluşlarda, tüzel kişiliği olmayan varlık, işletme, fabrika 
vb. birimlerin satışı gerçekleştirilirken, TDİ'ye ait limanlann önemli bir kısmı da 
işletme hakkı devri yöntemiyle özelleştirilmiştir. (Ek:7/b) 

Sayısal olarak gerçekleştirilen özelleştirme uygulamalan karşısında, erteleme 
uygulamalannın sınırlı kaldığını söylemek mümkündür. Ancak gerek yıllar itibariyle Yüksek 
Denetleme Kurulu Raporlannda yer alan inceleme ve değerlendirmeler, gerekse Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı'na yapılan erteleme talepleri ve alınan ÖYK Kararlan üzerinde yapılan 
incelemeler, söz konusu erteleme uygulamalannın mücbir sebeplere dayanmadığını. 
böylece ihale şartlarını önemli ölçüde ihlal ederek, ihalelerin bir nevi sakatlanmasına neden 
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olduğunu ve mevcut şartnamelerde yer alan hususlar doğrultusunda teklif veren yatırımcılar 
aleyhine rekabet ortamını bozduğunu göstermektedir. 

4046 sayılı Yasanın ihale usullerini ayrıntılı olarak düzenleyen 18 inci maddesinde 
(Ek:l). 

• "Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda 
şartname ve eklerinin tamamen okunup, kabul edildiğinin belirtilmesi_(kapalı teklif 
usulü ihaleler), 

• Komisyonca, pazarlık görüşmeleri sonucunda ortaya çıkabilecek yeni durumlar 
karşısında, rekabete engel teşkil etmemek, ihale ilanmda ve/veya şartnamede yer alan 
hususlara aykırı olmamak ve pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerine eşit 
olarak uygulanmak kaydı ile yeni esaslar belirlenir," 

şeklinde yer alan ifadelerden anlaşılacağı üzere, ihale şartnamelerinde yer alan 
hususların kabulü ve bunun teklif sahiplerince yazılı teyidi, ihalelerin sağlıklı olarak 
gerçekleşmesinin en önemli unsurlarındandır. 

İdare tarafından gerçekleştirilen ihalelerde, satışa ilişkin, ödeme koşullan, faiz, 
teminat, ibralaşma, personelin durumu vb. hususlar hakkında aynntılı düzenlemeler ihale 
şartnameleri ile belirlenmekte, şartnamelerde; "ihale şartları belgesinde yer alan hususların 
şart olarak getirildiği, bu şartlara uygun olmayan tekliflerin değerlendirmeye 
alınmayacağı, teklif sahiplerinin teklif vermek ve ihaleye katılmak suretiyle ihale 
şartları belgesindeki şartları aynen kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılacakları, 
şartnamedeki hususların temel esaslar olduğu ve satış bedeli dışında belirlenen temel 
esasların pazarlık konusu yapılamayacağı, bu temel esasların ttim teklif sahiplerine eşit 
uygulanacağı" şeklinde hükümler yer almaktadır. 

Şartnamelerde yer alan hususlann sonradan değiştirilmesi, şartnamedeki hususlan veri 
kabul ederek ihaleye katılan yatınmcılar aleyhine bir rekabet ortamı yaratmakta ve ihalelerin 
sakatlanmasına neden olmaktadır. 

Örneğin Denizli Pamuklu Sanayi A.Ş. İhale Şartlan belgesinde temel esaslarla ilgili 
yukandaki hükümlerin yanısıra, "teklif sahiplerinin tekliflerini en çok 1 yıl vadeli olarak 
verebilecekleri, bu takdirde satış bedelinin %50'sinin sözleşme tarihinde peşin olarak, 
%50'sinin ise en geç 1 yıl içinde ödeneceği" hususu, pazarlık konusu olamayacak şart olarak 
belirlenmişken (Ek:8 Şartname), ödeme planı ÖYK Kararlan ile 4 defa değiştirilmiş, bu 
erteleme işlemleri neticesinde, 1 yıl vadeye bağlanan ve 2.3.1999 tarihinde ödenmesi gereken 
3.575.000 Dolar tutanndaki borcun ödeme süresi, 2008 yılına kadar, 9 yıl uzatılmıştır. (Ek:9) 

Filyos Ateş Tuğlası A.Ş. ile ilgili ihale şartnamesinde (Ek: 10) verilen tekliflerde 
peşinat ve vadenin pazarlık görüşmelerinde belirleneceği hükmü yer almış, yapılan ihale 
neticesinde en uygun teklifi veren firma ile satış bedelinin %25'i peşin kalanı 3 yıl içinde eşit 
taksitler halinde ödenmek üzere sözleşme imzalanmıştır. Ancak firmanın borcu 4 defa ÖYK 
Karan ile ertelenmiş, 2001 yılında bitmesi gereken borç 2010 yılına kadar yayılmak suretiyle 
vade süresi 9 yıl uzatılmıştır. (Ek: 11) 

İdare tarafından 2003 yılında gerçekleştirilen ihalelere ilişkin düzenlenen ihale 
şartnamelerinde de, ihalenin asli unsurlanna ilişkin aynı hükümlere yer verilmiştir. (Ek: 12 Eti 
Elektrometalürii İhale Şartnamesi) 
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Şartnamelerde yer alan hususların sonradan değiştirilmesinin, şartnamedeki hususları 
veri kabul ederek ihaleye katılan yatırımcılar aleyhine haksızlıklar yaratacağı hususuna, 
Filyos Ateş Tuğlası Sanayi A.Ş.'nin 2000 yılındaki borç erteleme talebi sırasında, 
dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın A. Kenan Tanrıkulu tarafından Özelleştirme 
İdaresi'ne gönderilen yazıda da yer verilmiştir. (Ek:12/A) Söz konusu yazıda özetle; 
Şirketin satış tarihinde peşinatı ödediği, bir yıl sonra ilk taksitin ilk vadesi geldiğinde herhangi 
bir ödeme yapmadığı, esas sözleşme hükümlerine aykırı olmasma rağmen, 15.7.1998 
tarihinde alman ÖYK Kararı ile yeni bir vadelendirme yapıldığı, 30.1.1999 tarihinde 
alınan ÖYK Karan ile bir vadelendirme daha yapıldığı, Şirketin bugüne kadar olan ilişkilerine 
bakıldığında, borç ödemede sürekli mütemerrit davrandığı ve taahhütlere uymadığının 
görüldüğü, Şirketle imzalanan önceki sözleşmelerde yer alan hükümlere bakıldığında 
yapılmak istenen işlemin sözleşmeyi ihlal mahiyetinde olduğu ve hukuken sıkıntılara yol 
açabilecek nitelikte bulunduğu, daha önce özelleştirme aşamasında firmalar açısmdan 
da haksızlıklar ortaya çıkacağı, özelleştirme ihalesi sırasında böyle ödeme kolaylığı 
sağlanacağı bilinseydi, diğer firmalar tarafından daha fazla bedel teklif edilebileceği, 
dolayısıyla bu tür taksitlendirmelerin firmalar arasında haksız rekabete yol açtığı, 
hususları belirtilerek, konunun bu çerçevede değerlendirilerek yeniden ÖYK gündemine 
sunulması talebinde bulunulmuştur. 

Ancak söz konusu değerlendirmelere rağmen, 28.3.2000 tarih ve 27 sayılı ÖYK Karan 
ile Filyos Ateş Tuğlası Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin borcu, üçüncü defa ertelenmiştir. (Ek:12/B) 

Diğer taraftan yapılan incelemelerde, 

• Firmalann bazen erteleme taleplerini doğrudan ÖYK'ya ilettikleri ve ÖYK'ca 
resen erteleme kararlan alındığı, 

• Mevcut ödeme planı doğrultusunda borcunu vadesinde ödemeyen firmalarla 
ilgili olarak, Özelleştirmesi İdaresi tarafından başlatılan "teminat mektubunun nakde 
çevrilmesi işlemlerinin", Özelleştirmeden sorumlu Devlet Bakanının talimatı veya 
ÖYK'ca resen alınan kararlarla durdurulduğu, (Ek:13/a) 

• Erteleme uygulamalan sonucunda, 2-3 yıl olan vade sürelerinin 8-10 yıla varan 
sürelerle ertelendiği, 

gibi hususlann varlığı gözlemlenmiştir. (Ek: 13 Erteleme uygulamalarıyla ilgili şirketler 
bazında bilgi ve tablolar) 

Nitekim, Filyos Ateş Tuğlası Sanayi A.Ş.'nin 5.11.2001 vadeli borcunu da zamanında 
ödememesi üzerine, sözleşme hükümleri uyannca muacceliyet kesbeden borcun tamamının 
teminat mektuplannın nakde çevrilmesi suretiyle tahsili için Özelleştirme İdaresi tarafından 
işleme başlanmış, ancak ÖYK'nın resen aldığı 8.11.2001 tarih ve 69 sayılı, "İdarece başlatılan 
işlemin durdurulmasına ve teminat mektuplannın bu aşamada nakde çevrilmemesine, bakiye 
borcun yeniden vadelendirilmesi konusunun İdare ve firma arasında müzakere edilerek, 
vanlacak sonucun ÖYK'ya intikal ettirilmesi" karan uyannca teminat mektuplannın nakde 
çevrilmesi işlemi durdurulmuştur. (Ek:13/b) 

Firmanın 02.11.2002 tarihli yazısı ile İdare'ye bildirdiği ödeme planı, 18.01.2002 
tarihli yazı ile ÖYK'nın onayına sunulmuş, (Ek: 13/c) Kurul üyelerinin imzasına açılan karar 
taslağı 12.4.2002 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca "bahse konu Şirketin borç 
ertelemeyi alışkanlık haline getirdiği, Şirketin içinde bulunduğunu ifade ettiği mali kriz 
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hakkında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ne gibi incelemeler yapılarak bu sonuca 
ulaşıldığının bilinmediği, sık sık yapılan bu borç erteleme işlemlerinin özelleştirme 
aşamasında teklif veren firmalar açısından haksız rekabet ortamı oluşturduğu ve bu durumun 
Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararlarının güvenilirliğini zedelediği, yeniden vadelendirmeye 
ilişkin alıcı talebinin reddedilerek, sözleşme uyarınca verilen teminat mektubunun nakde 
çevrilmesinin kamu yararına bir uygulama olacağı" hususlarını içeren bir değerlendirme notu 
ile İdareye iade edilmiş (Ek:13/d), taslak özelleştirmeden sorumlu Devlet Bakanı Sayın 
Yılmaz Karakoyunlu tarafından 28.5.2002 tarihinde tekrar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 
değerlendirilmesine sunulmuş (Ek:13/e), ancak bu taleple ilgili herhangi bir ÖYK Karan 
alınmamıştır. 

Ülkemizde yaşanan Şubat ve Kasım 2001 krizlerinden sonra, sabit kur politikasının terk 
edilmesi ve gerçekleştirilen devalüasyon sonucunda, özelleştirilen şirket alıcılarının tamamına 
yakını, Dolar üzerinden %12-15 gibi faiz oranlarının katlamlamaz olduğu gerekçeleriyle, 
İdare'den faiz indirimi taleplerinde bulunmuştur. 

9.8.2002 tarih ve 45 sayılı ÖYK karan ile tüm alıcılara, "mevcut borçlannın Dolar 
üzerinden LİBOR faizle veya kalan borç toplamının Türk Lirasına çevrilerek TEFE faizi ile 
ödenmesi" seçeneklerinden birisini tercih etme olanağı getirilmiştir. (Ek: 14) Söz konusu 
Karar ÖYK'ca resen alınmış olup, kayıtlarda İdare tarafından sunulan herhangi bir gerekçe 
yer almamıştır. Özelleştirme İdaresi, faiz oranlannda iyileştirmelerde bulunan 9.8.2002 tarih 
ve 45 sayılı ÖYK karanndan yararlanılması için 22 şirkete bildirimde bulunmuştur. (Ek: 15) 

Bu şirketlerden; 

1- Bozüyük Seramik A.Ş. 

2- EBK Burdur Kombinası 

3- EBK Sivas Kombinası 

4- Konya Krom Sanayi A.Ş. 

5- PETLAS 

6- SEKA Dalaman İşletmesi 

7- Sümer Holding Denizli İşletmesi 

8- TDİ Alanya İşletmesi 

9- Turban Abant İşletmesi 

alıcılan ile talepleri doğrultusunda Dolar+Libor faiz veya TL+TEFE faiz oranlan 
üzerinden ek sözleşmeler imzalanmış, 

1- TDİ Giresun Limanı. 

2- TDİ Marmaris Limanı, 

3- TDİ Ordu Limanı, 

4- TDİ Sinop Limanı işleticileri ile 

5- Turban Carlton Oteli 

alıcılan, İdarece verilen sürede teminat getirmediklerinden bu imkandan 
yararlandırmamışlar, 

-TDİ Antalya Limanı işleticisinin son taksit bedeli bu imkan çerçevesinde teminatlann 
nakde çevrilmesi suretiyle tahsil edilmiştir. 

635 



1-Asil Çelik A.Ş. 

2- Deniz Nakliyat T.A.Ş. 

3- Filyos Ateş Tuğla San.A.Ş. 

4- TDİ Tekirdağ Limanı ve 

5- Turban Atik Paşalar Yalısı 

Alıcılarının erteleme taleplerine ilişkin İdarece ÖYK'ya sunulan Karar taslakları ise, 
özelleştirmeden sorumlu Devlet Bakanlığı'nın 6.3.2003 tarih ve 1173 sayılı yazılan ile "..söz 
konusu şirketlere sağlanacak taksitlendirme imkanının, ihalenin koşullarını sonradan ve 
başlangıçtaki şartlara göre ihaleyi kazanan firma lehine değiştireceği, bu yönde bir 
uygulamanın borçlarını taksitlendirmeyen alıcılar açısından da haksızlık ve eşitsizlik 
oluşturup, ihaleye katılan şirketlerin TTK'da yer alan basiretli tüccar gibi hareket 
ederek teklif vermelerine engel olacağı" ifade edilerek iade edilmiş ve Özelleştirme İdaresi 
tahsil edilmeyen alacakların tahsili hususunda talimatlandınlmıştır. (Ek; 16) 

Özelleştirmeden sorumlu Devlet Bakanlığının anılan talimatından sonra alacakların 
tahsili için teminatların nakde çevrilmesi işlemleri başlatılmış; Asil Çelik, Deniz Nakliyat ve 
Filyos Ateş Tuğlası San. A.Ş. alıcıları, teminatların nakde çevrilmesi işlemlerinden önce 
teminat mektuplan üzerine ihtiyati tedbir koydurarak, İdare aleyhine dava açmış, Tekirdağ 
Limanı alıcısı borcunu ödemiş, Atik Paşalar Yalısı'nın özelleştirilmesiyle ilgili vadeye 
bağlanan alacak ise, ilgili firmanın vermiş olduğu teminat mektubunun nakde çevrilmesi 
yoluyla tahsil edilmiştir. (Ek: 13. ilgili Şirket bilgilerini içeren dosyalar) 

Borç ertelemesi uygulamalarıyla ilgili olarak, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif Şener, Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu 
Başkanlığına yazdığı, 25.03.2003 tarih ve B.02.0.001/05-1404 sayılı yazısında, "4046 
sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3 üncü 
maddesinde Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun nihai satış kararlarına istinaden 
imzalanan satış sözleşmelerinde yer alan ödeme planlarında sonradan değişiklik 
yapma, vadeyi uzatma ve/veya faizleri düşürme şeklindeki bir yetkisi 
bulunmamaktadır. 

Alıcılar tarafından bir alışkanlık haline getirilmiş olan borç erteleme talepleri 
Bakanlığım döneminde de yoğun bir şekilde devam etmiştir. Ancak borçların ödeme 
süre ve koşullarının hangi hukuki gerekçe ve dayanakla Özelleştirme Yüksek Kurulu 
Kararları ile değiştirildiği tespit edilemediğinden, Bakanlığım döneminde bu yöndeki 
hiçbir talep kabul edilmemiş, karar istihsali için Özelleştirme Yüksek Kuruluna da 
sunulmamıştır." (Ek : 18) şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Yukandaki açıklamalarda da yer aldığı üzere, alıcılannın erteleme taleplerine ilişkin 
İdarece ÖYK'ya sunulmak üzere gönderilen Karar taslaklan, Özelleştirmeden sorumlu Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif Şener tarafından İdareye iade edilmiş ve 
Özelleştirme İdaresi tahsil edilmeyen alacaklann tahsili hususunda talimatlandınlmıştır. 

Gerçekleştirilen özelleştirme uygulamalan neticesinde vadeye bağlanan alacaklarla 
ilgili ilk erteleme işlemi, 1994 yılında Aşkale Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ödeme 
planının yeniden belirlenmesiyle olmuş, 2002 yılında faizlerde ve ödeme koşullannda yeni 
imkanlar sağlayan 9.8.2002 tarih ve 2002/45 sayılı genel nitelikli ÖYK Karanna kadar, 
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toplam 24 şirket/varlık satışıyla ilgili ödeme planlannda ÖYK Kararlanyla, 1 şirket satışıyla 
ilgili ödeme planında Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu tarafından (4046 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girmesinden önceki mevzuat uyannca), 1 taşınmaz ve 1 varlık satışıyla ilgili ödeme 
planlannda ise ÖİB Kararlanyla değişiklik yapılmıştır. 

Söz konusu 27 şirket/varlık için toplam 40 adet erteleme kararı alınmış olup (3 
tanesi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından), bu kararlarla satış sözleşmelerinde vadeye 
bağlanan tutarlar üzerinden toplam 383.615.414 ABD Doları tutarındaki borç, vade 
sürelerinin ve/veya taksit tutarlannın değiştirilmesi suretiyle yeniden ödeme planına 
bağlanmıştır. (Ek: 19) 

Erteleme kararlarından sadece 3 tanesinde yatırımcının erteleme talebi İdare 
tarafından da kabul edilerek, gerekçesi ile Karar istihsali için ÖYK'ya sunulmuş, 26 
tane erteleme Kararı, İdare'nin, yatırımcının talebini ÖYK'nın takdirine sunuşu 
şeklinde gerçekleşmiş, 8 erteleme Kararı ise İdare tarafından herhangi bir gerekçe veya 
sunuş söz konusu olmaksızın ÖYK tarafından resen alınmıştır. (Ek:20) 

Söz konusu kararlar ile satış sözleşmelerinde belirlenen ödeme planları, 5 ay ile 
10 yıl arasında ertelenmek suretiyle yeniden ödeme planına bağlanmıştır. (Ek:21) 

Erteleme karan alman kuruluşlardan; 7 tanesinin borcu yatınmcılar tarafından 
ödenmek suretiyle, 1 tanesinin borcu ise teminat mektubunun nakde çevrilmesi suretiyle 
tamamen tahsil edilmiş, bir firma için de yasal takip başlatılmıştır. 12 firmanın borcu, 
erteleme kararlanna istinaden imzalan sözleşmeler çerçevesinde devam etmekte olup, 5 
firmanın erteleme talepleri ise ÖYK'nın değerlendirilmesine sunulmuş, bu taleplerle ilgili 
olarak Haziran 2003 tarihi itibariyle herhangi bir karar istihsal edilmemiştir. (Ek:22) 

3 -Değerlendirme: 

4046 sayılı Yasada, münhasıran özelleştirilen kuruluşlarla ilgili vadeye bağlanan 
borçların ertelenmesi yetkisini düzenleyen özel bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, 
gerek 4046 sayılı Yasa ile ÖYK'ya verilen nihai devir işlemlerini onaylama yetkisi, gerekse 
diğer genel nitelikli yetki maddeleri çerçevesinde; ticari hayatın işleyişi sırasında ortaya 
çıkabilecek mücbir sebepler karşısında, ÖYK'da olduğu kabul edilmektedir. Burada 
vurgulanması gereken önemli husus, yetkinin kabulü halinde, kullanımının somut ve kabul 
edilebilir gerekçelere dayanıp dayanmaması, diğer bir deyişle erteleme kararlannın objektif 
kriterlere göre alınıp alınmamasıdır. 

Yukanda yer alan açıklamalardan da görüleceği üzere, erteleme kararlannın tamamına 
yakınında, talebin mücbir bir sebebe dayanıp dayanmadığı hususunda İdare tarafından 
değerlendirilme yapılmamış, bazı erteleme kararları ÖYK tarafından resen karara 
bağlanmıştır. Sayın Bakanın Komisyonumuza yazdığı yazıda da belirtildiği üzere 
alıcılar tarafından bir alışkanlık haline getirilmiş olan borç erteleme talepleri son 
yıllarda yoğun bir şekilde devam etmiştir. 

Özelleştirme uygulamalannda alıcılann ve ÖİB'nin yükümlülükleri, ödemeye ilişkin 
tüm hususlar, ihale şartnameleri ile belirlenmekte, şartnamelerde; ''ihale şartları belgesinde 
yer alan hususların şart olarak getirildiği, bu şartlara uygun olmayan tekliflerin 
değerlendirmeye alınmayacağı, teklif sahiplerinin teklif vermek ve ihaleye katılmak 
suretiyle ihale şartları belgesindeki şartları aynen kabul, beyan ve taahhüt etmiş 
sayılacakları, şartnamedeki hususların temel esaslar olduğu ve satış bedeli dışında 
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belirlenen temel esaslarm pazarlık konusu yapılamayacağı, bu temel esasların tüm teklif 
sahiplerine eşit uygulanacağı" şeklinde hükümler yer almaktadır. 

Şartnamelerde yer alan hususların sonradan herhangi bir mücbir sebep yarlığına 
yönelik irdeleme yapılmaksızın değiştirilmesi, şartnamedeki hususlan veri kabul ederek 
ihaleye katılan yatırımcılar aleyhine bir rekabet ortamı yaratılmasına ve ihalelerin 
sakatlanmasına neden olmaktadır. 

Diğer taraftan, "ihale şartlarını bozucu etki yaratabilecek nitelikli taksit, vade, vb. 
hususlardaki değişikliklerin İdare tarafmdan değerlendirilmeksizin, doğrudan ÖYK 
tarafından karara bağlanması, özelleştirme uygulamalarının siyasallaşmasına, neden 
olmaktadır. 

ÖYK tarafından doğrudan erteleme kararlan alınması neticesinde, bazı alıcılar, 
erteleme taleplerini doğrudan ÖYK'ya iletir hale gelmişlerdir. Hatta yukarıda yer alan 
açıklamalardan da görüleceği üzere, idarenin, ödemelerini zamanında gerçekleştirmeyen 
alıcıların teminatlarını nakde çevirmeye yönelik girişimleri bile, Özelleştirmeden sorumlu 
Devlet Bakanı ve/veya ÖYK tarafından resen durdurularak, idarenin alacağını tahsili haklı bir 
sebebe dayanmaksızın ertelenirken, idari işlemlerin de siyasallaşmasına sebebiyet verilmiştir. 

Üzerinde durulması gereken bir diğer konu da, erteleme uygulamaları 
neticesinde Özelleştirme İdaresi Başkanhğı'nın nakit dengesinin bozulması ve 
özelleştirme faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için borçlanmaya gitmek zorunda 
kalmasıdır. Nitekim Özelleştirme İdaresi 1999-2003 tarihleri arasında ciddi 
borçlanmalara gitmiş, bir yandan kendi iradesi dışında hak ettiği gelirlerinin 
toplanması siyasal makamca engellenirken, öte yandan, daha fazla borçlanmak ve 
dolayısıyla daha fazla faiz ödemek durumunda kalmıştır. (Ek: 17: 1999 - 2003 
borçlanma ve itfa tabloları) 

2.2.3. SONUÇ 

Gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaları neticesinde vadeye bağlanan alacaklarla 
ilgili ilk erteleme işlemi 1994 yılında yapılmış, 2002 yılında faizlerde ve ödeme koşullarında 
yeni imkanlar sağlayan 9.8.2002 tarih ve 2002/45 sayılı genel nitelikli ÖYK Karanna kadar, 
toplam 27 şirket/varlık satışıyla ilgili ödeme planlarında erteleme suretiyle değişiklik 
yapılmıştır. Söz konusu 27 şirket/varlık için toplam 40 adet erteleme kararı alınmış olup 
(3 tanesi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından), bu kararlarla satış sözleşmelerinde 
vadeye bağlanan tutarlar üzerinden toplam 383.615.414 ABD Doları tutarındaki borç, 
vade sürelerinin ve/veya taksit tutarlarının değiştirilmesi suretiyle yeniden ödeme planına 
bağlanmıştır. 

Erteleme kararlarından sadece 3 tanesinde yatırımcının erteleme talebi İdare 
tarafından da kabul edilerek, gerekçesi ile Karar istihsali için ÖYK'ya sunulmuş, 26 
tane erteleme Kararı, İdare'nin, yatırımcının talebini, başvurularındaki gerekçelerin 
doğruluğunu dahi araştırmadan olduğu gibi ÖYK'nın takdirine sunuşu şeklinde 
gerçekleşmiş, 8 erteleme Kararı ise İdare tarafından herhangi bir gerekçe veya sunuş 
söz konusu olmaksızın ÖYK tarafından resen alınmıştır. 
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Söz konusu kararlar ile satış sözleşmelerinde belirlenen ödeme planları, 5 ay ile 
10 yıl arasında ertelenmek suretiyle yeniden ödeme planına bağlanmıştır. 

Yukarıda ayrıntıları ile açıklandığı üzere, Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulunun ısrarlı eleştirilerine rağmen, gerek özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve gerekse 
özelleştirmeden sorumlu Bakanlar, firmaların erteleme talepleri konusunda görevlerini 
yapmamıştır. Bunun sonucu olarak; 

a. Özelleştirme işlemleri neticesinde vadeye bağlanan alacaklarla ilgili 
ödeme koşullarının kamunun aleyhine olmak üzere değiştirilmesi, 

b. Bu ertelemelerde, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ca mücbir 
sebebin olup olmadığına ilişkin herhangi bir araştırma yapılmayarak, kararlarda 
sübjektif tercihlerin ön plana çıkarılması, 

c. Vadesi gelmiş taksitlerin ödenmemesi durumunda, İdare'ce 
başlatılan "teminat mektuplarının nakde çevrilmesine" yönelik uygulamaların, 
Özelleştirmeden Sorumlu Devlet Bakanı ve/veya Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından 
resen durdurularak, kamunun, zarara uğratılması, 

d. Erteleme uygulamalarıyla başlangıçtaki ihale şartları önemli ölçüde 
ihlal edilerek, mevcut şartlan veri kabul ederek teklif veren yatırımcılar aleyhine rekabetin 
bozulmasına, ihalelerin sakatlanmasına dolayısıyla da ihalelerde kamu yararına daha yüksek 
fiyatlar oluşmamasına neden olunması, 

e. Yapılan bu uygulamalar sonucu Özelleştirme İdaresi Başkanlığının, 
zamanında ve yeterli tahsilat yapamadığı için daha çok borçlanmak ve dolayısıyla daha 
fazla faiz ödemek durumunda kalması gibi hususlar tespit edilmiş olup, 

Eylemlerine uyan T.C.K'nun 240. maddesi kapsamında. Özelleştirme Yüksek Kurulu 
Başkan ve üyelerinden; Başbakan Sayın Bülent ECEVİT, Sayın R. Kazım Yücelen, Sayın 
Hüsamettin Özkan, Sayın Hikmet Uluğbay, Sayın Ş.Sina Gürel, Sayın Metin Şahin, Sayın 
Nami Çağan, Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Yüksel Yalova, Sayın Sümer Oral, Sayın Ahmet 
Kenan Tannkulu, Sayın Recep Önal, Sayın Kemal Derviş ve Sayın Yılmaz Karakoyunlu, 
haklarında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 100'ncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 107'inci maddeleri uyarınca TBMM tarafından "Meclis Soruşturması" açılması 
gerektiği, 

Düşünülmektedir. 

Ayrıca bu soruşturma sırasında, özelleştirilen kuruluşları, ihale yoluyla alan firmaların, 
ihale bedellerini nasıl karşıladıklarını, bu kuruluşların kamu bankalarından alınan ve geri 
dönmeyen kredilerinin olup olmadığının araştırılmasının da yerinde olacağı düşünülmektedir. 
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Rapor No:03/07 Rapor tarihi: 19.06.2003 

2.3 POAŞ'DA ALTIN HİSSE UYGULAMASININ 
KALDIRILMASI 

2.3.1 Konu 
Petrol Ofisi A.Ş.'ndeki imtiyazlı hissenin Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından 

resen kaldırılması, %25,8 oranındaki kamu payının İş-Doğan Petrol Yatırımları A.Ş.'ye 
ihalesiz olarak satılması, söz konusu satışta, "Özelleştirme Uygulamalarında Değer Tespiti ve 
İhale Yönetmeliği"nin, teminat olarak alınabilecek değerlerle ilgili amir hükmüne aykırı 
olarak, hisse senedi rehininin teminat olarak kabulü ve satış süreci sonrasındaki gelişmelerin 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve özelleştirme uygulamaları açısından incelenmesinden 
ibarettir. 

2.3.2 İnceleme ve Değerlendirme 

2.3.2.1 Özelleştirme uygulamaları 

2.3.2.1.1 POAŞ'daki kamu payının özelleştirme kapsam ve programına alınması 

Petrol Ofisi A.Ş. Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı'nın 05.09.1990 tarih ve 
Özelleştirme 90/7 sayılı karan ile özelleştirme kapsamına alınmış (Ek:l), 4046 sayılı 
Kanun'un geçici 11 inci maddesi uyarınca özelleştirme kapsam ve programına alınmış 
sayılmıştır. 

Şirket'in özelleştirme uygulamaları, 1991 yılında Yüksek Planlama Kurulu'nun 
18.2.1991 tarih ve 91/6 sayılı Kararına (Ek:2) istinaden sermayesinin %4,02'sinin halka arz 
edilmesi ile başlatılmış, 1992 ve 1994 yıllan arasında İMKB'de gerçekleştirilen alım-satım 
işlemleri sonucunda halka açıklık oranı %6,7've yükselmiş. 2000 yılına kadar Şirket'in 
özelleştirilmesi ile ilgili başka herhangi bir uygulama yapılmamıştır. 

POAŞ'ın özelleştirme stratejisi, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun (ÖYK) 23.12.1994 
tarih ve 94/9 sayılı kararı ile (Ek:3) "satış yöntemi" olarak belirlenmiş, Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı'nın (ÖİB) Şirket sermayesindeki payının %50'nin altına inmesini gerektirecek 
satışlarda, bu satışın yapılmasından önce, Şirketin ANT(I) ve gerice yörelerde üstlendiği 
dağıtım fonksiyonlan ile kamu yarannın gerektirdiği diğer hususlar da göz önüne alınarak, 
Kurulca imtiyazlı hisse ihdas ettirilmesine ve imtiyazın nelerden oluşacağının da yine bu 
karar ile belirlenmesine, satış yöntemiyle yapılacak özelleştirmenin tamamen veya İdarece 
belirlenecek bir kısmının yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilere blok satış, yurt 
içinde halka arz ve yurt dışı sermaye piyasalarında satış, çalışanlara satış, İMKB usul ve 
esasları çerçevesinde borsada satış veya bunlarm birlikte uygulanması yoluyla 
yapılmasına karar verilmiştir. 

C) Askeri Nato ve İkmal Tesisleri 
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2.3.2.1.2 İmtiyazlı hisse ihdası 

ÖYK'nın 15.7.1998 tarih ve 98/47 sayılı karan ile (Ek:4) Şirket sermayesinde Devlete 
ait imtiyazlı hisse tesis edilerek, 1000 lira nominal değerli ve nama yazılı bu hissenin; 
Şirketteki kamu payı %50'nin altına düşmesinden itibaren 5 yıl süre ile geçerli olmak 
üzere, Şirket yetkili kurullarında almacak belli konulardaki kararlarda söz ve onay 
hakkı vermesi, bu sürenin sonunda da söz konusu hissenin "hamiline" şekline 
dönüştürülerek, A grubu hisselere ilave edilmesi karara bağlanmıştır. 

5 yıl süre içinde imtiyazlı hisse sahibinin onayına bağlı olacak kararlar ise, anılan 
ÖYK Kararının 3 üncü maddesinde; 

"a-Şirketin faaliyetlerinin tasfiyesi veya önemli ölçüde sınırlandırılması, 

b-Rafine petrol ürünlerinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da satışım sekteye uğratacak 
veya sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engelleyecek düzenlemeler yapılması, 

c-Ana sözleşmede veya hisselere tanınan haklarda herhangi bir değişiklik yapılması, 

d-İdarenin kabul edebileceği alternatif düzenlemeler yapılıncaya kadar, ANT aracılığı 
ile Milli Savunma Bakanlığı ve NATO'ya verilen hizmetlere son verilmesi" 

şeklinde belirlenmiş olup, 16.10.1998 tarih ve 98/81 sayılı ÖYK kararıyla da ANT 
hizmetleriyle ilgili bölüm; "ANT konusunda imtiyazlı hisse ile verilen söz ve onay hakkının, 
herhangi bir süreye bağlı olmaksızın, ANT ile ilgili yasal düzenleme yürürlüğe girinceye 
kadar varlığını sürdürmesine" şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 

2.3.2.1.3 POAŞ'daki %51 oranındaki kamu payının blok satışı 

POAŞ'ın %51 oranındaki kontrol hissesinin blok satış yöntemi ile özelleştirilmesi 
amacı ile 1998 yılında gerçekleştirilen ve 15.7.1998 tarih, 98/54 sayılı ÖYK Karan ile 
sonuçlanan ihalede, Rekabet Kurulu'nun alıcılarla ilgili şartlı izin vermesi üzerine. ÖYK 
Karannda yer alan her iki firma da sözleşme imzalamaktan vazgeçmiştir. Diğer taraftan 
ÖYK'nın nihai devre ilişkin 15.7.1998 tarih ve 98/54 sayılı karanyla ilgili olarak, Ankara 6. 
İdare Mahkemesinin 14.10.1998 tarihli karan ile yürütmenin durdurulması karan verilmesi 
üzerine (Ek:5). 09.04.1999 tarih ve 22 sayılı ÖYK Karan (Ek:6) ile söz konusu ihale iptal 
edilerek, alıcılann teminatlan iade edilmiştir. 

POAŞ'ın %51 oranındaki kontrol hissesinin blok satış yoluyla özelleştirilebilmesini 
teminen 1999 yılında gerçekleştirilen 2. ihalede ÖYK'nın 21.04.2000 tarih ve 37 nolu 
Kararıyla (Ek:7); 

"Şirket hisselerinin %51'inin T.İş Bankası Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Ortak 
Girişim Grubu'nun, İhale Şartnamesi çerçevesinde kuracağı bir Anonim Şirkete 1.260,0 
milyon ABD Dolan bedelle vadeli olarak satılmasına,..." 

karar verilmiş, anılan Karara istinaden T.İş Bankası Doğan Şirketler Grubu Holding 
A.Ş. Ortak Girişim Grubunun kurmuş olduğu İş Doğan Petrol Yatınmlan A.Ş. ile İdare 
arasında 21.7.2000 tarihinde hisse satış sözleşmesi imzalanmış ve 1.260 milyon ABD Dolan 
tutanndaki satış bedelinin tamamı peşin olarak tahsil edilmiştir. 

Söz konusu satış işlemiyle birlikte POAŞ'daki kamu payı %42,3'e inmiştir 

ANT Başkanlığı, POAŞ'ın 21.07.2000 tarihinde %51 oranındaki kontrol hissesinin 
özelleştirilmesini takiben, 4.10 2000 tarih ve 24190 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de 
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yayımlanan 613 sayılı "Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt ikmal ve Nato Pol Tesisleri 
İşletme Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri hakkında KHK" hükümleri uyarınca POAŞ 
bünyesinden aynlarak, Milli Savunma Bakanlığı bünyesi içinde özerk bir birim haline 
dönüştürülmüştür. 

2.3.2.1.4 2002 Yılında Gerçekleştirilen Halka Arz Uygulaması 

23.12.1994 tarih ve 94/9 sayılı strateji kararı doğrultusunda, İdarenin POAŞ'ın 
sermayesinde sahip olduğu %42,3 oranındaki hissenin bir bölümünün yurt içi ve yurt dışı 
piyasalarda halka arz yöntemiyle özelleştirilmesine karar verilmiştir. 

Halka arz işlemleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan POAŞ halka 
arz modeli ön talep duyurusu ve sirküler çerçevesinde yürütülmüş, 27 Şubat-6 Mart 2002 
tarihlerinde ön talep, 13-15 Mart 2002 tarihlerinde de kesin talep toplama işlemleri 
tamamlanmıştır. 

Kesin talep toplama sonucunda, yurt içi kesin talep miktarının yeterli oranda 
karşılanabilmesini teminen, ek satış hakkı dahil Şirketin toplam sermayesinin %16.5'ine 
tekabül eden 8.250 milyar liralık nominal değerli A grubu hissenin halka arz edilmesine 
karar verilmiş, satış fiyatı ise, kesin talep toplama işleminin tamamlanmasından sonraki 
işgünü, 18 Mart 2002 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 30.000 TL olarak 
belirlenmiştir.2 

POAŞ halka arz uygulamasında hisse senedi satışının yapıldığı tasarruf sahipleri, 
nitelikleri ve kesin talep döneminde talep ettikleri hisse senedi miktanna göre 4 gruba 
aynlmış ve küçük yatınmcıyla POAŞ çalışanlannı teşvik amacıyla her gruba farklı fiyat 
uygulamasına gidilmiştir. 

27 Şubat-6 Mart 2002 tarihlerinde gerçekleştirilen ön talep toplama döneminde; 

Arza sunulan 7,5 milyon lot hisse için 16,3 milyon lot hisse talebi gelmiş, yatırımcı 
grupları bazında başvuruların %98'i küçük tasarruf sahibi tarafından yapılmıştır. 

13-15.3.2002 tarihlerinde yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen kesin talep 
toplama işlemi neticesinde; 

-halka arz edilen hisselerin %79'u yurt içine, %2r i yurt dışına tahsis edilmiş, 

-Halka arzedilen tutann %87,7'si POAŞ mensubu ve küçük yatınmcıya satılmıştır. 
(Ek:8 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 18.3.2002 tarihli basın açıklaması) 

Halka arz uygulaması sonrasında. Şirketin toplam çıkarılmış sermayesinin 
%16.5'i arz edilmiş ve kamu payı %25,8'e inmiştir. Böylece daha önceki yıllarda halka 
arz edilen kısımla birlikte Şirket'in halka açıklık oranı %23,2'ye çıkmıştır. 

2 İMKB'nin 8.3.2002 tarihli yazısı ile "POAŞ hisse senetlerinin 14.2.2002-8.3.2002 tarihleri 
arasındaki toplam 15 günlük ağırlıklı ortalama fiyatları kullanılarak hesaplanan baz fiyat 36.377 TL, 
baz fiyata göre +/- %20 marj ile belirlenen alt ve üst fiyatlar ise 43.653 ve 29.101 TL" olarak 
bildirilmiştir. Özelleştirme İdaresi tarafından 1 hissenin fiyat aralığı, baz fiyat esas alınarak 30.000-
34.000 TL olarak belirlenmiş, satış fiyatı ise, kesin talep toplama işleminin tamamlanmasından sonraki 
işgünü (18.2.2002) 30.000 TL olarak belirlenmiştir. 
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%16,5 oranındaki halka arz uygulamasındaki satış kompozisyonuna aşağıdaki tabloda 
yer verilmiştir. 

POAŞ MENSUBU 
KÜÇÜK BİREYSEL 

Toplam küçük yatırımcı: 

BUYUK BİREYSEL 
YERLİ KURUMSAL 
YURT İÇİ ARZ TOPLAMI 

YABANCI KURUMSAL 
TOPLAM 

Taksitli Satışlardan iade 
GENEL TOPLAM 

Kişi Sayısı 
600 
50. 
745 
51. 

345 
85 
40 
51. 

470 
24 

51. 
494 

51. 
494 

Arzedilen Hisse (Lot) 
121.267 

5.577.855 

5.699.122 

559.386 
241.492 

6.500.000 

1.750.000 
8.250.000 

17.262 
8.232.738 

7,7 

8,8 

2.3.2.1.5 İmtiyazlı Hissenin (Altın Hisse) Kaldırılışı 

15.4.2002 tarih ve 25 sayılı ÖYK Karan ile (Ek:9) 

"ÖYK'nın 15.7.1998 tarih ve 47 sayılı imtiyazlı hisseye tanınan haklan yeniden 
düzenleyen karan ile tanzim edilen C grubu hisseye ilişkin olarak, 1 adet 1000 TL nominal 
değerli nama yazılı imtiyazlı hisseye tanınan haklann sona erdirilmesine, bu hissenin hamiline 
yazılı hale dönüştürülerek A grubu hisselere ilave edilmesine" karar verilmiştir. 

İmtiyazlı hissenin kaldırılması doğrultusunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
tarafından ÖYK'ya herhangi bir karar taslağı sunulmamış olup, söz konusu Karar 
ÖYK tarafından resen alınmıştır. 

1998 yılında imtiyazlı hisse ihdas eden 98/47 sayılı Karar uyannca, imtiyazlı 
hissenin, "Şirketteki kamu payının %50'nin altına düşmesinden itibaren 5 yıl süre" ile geçerli 
olması, dolayısıyla POAŞ'taki kamu payının %51'in altına indiği 21.7,2000 tarihli satış 
sözleşmesinden itibaren, 21.7.2005 tarihine kadar geçerli olması gerekirken, söz konusu 
uygulama ile altın hisse, POAŞ'taki %51 oranındaki kamu payının satışından itibaren sadece 
yaklaşık 2 yıl süre ile yürürlükte kalmıştır. 

POAŞ özelleştirmesine ihalesine katılan yatınmcılar, 15.7.1998 tarih ve 98/47 sayılı 
ÖYK Karan uyannca ihdas edilen altın hissenin, 5 yıl süre ile geçerli olacağı varsayımı ile 
tekliflerini vermişlerdir. Diğer bir deyişle ihalede, altın hissenin getirmiş olduğu 
sınırlamalar veri kabul edilerek fiyatlar oluşmuştur. Altın hissenin, öngörülen sürenin 
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tamamlanmasından 3 yıl önce ÖYK tarafından resen kaldırılması, başlangıçta ihalede 
getirilen şartların daha sonra değiştirilmesine, dolayısıyla başlangıçtaki şartları veri 
kabul ederek fiyat teklifinde bulunan firmalar aleyhine haksız rekabet ortamının 
doğmasına neden olmuştur. 

2.3.2.1.6 İdarenin Elinde Kalan %25,8 Oranındaki POAŞ Hissesinin Blok Satışı 

İş Doğan-Petrol Yatırımları A.Ş., Mart 2002 tarihinde gerçekleştirilen halka arz 
uygulaması ve altın hissenin kaldmlmasından sonra, 25.04.2002 tarihli yazısı ile 
Özelleştirme İdaresine başvuruda bulunarak, İdare portföyünde kalan %25,8 oranındaki A 
grubu hissenin tamamını satın almayı talep etmiştir. 

POAŞ sermayesindeki %25,8 oranındaki kamu payının satışına ilişkin karar taslağı, 
İş Doğan Petrol Yatırımcıları A.Ş.'nin talebi doğrultusunda 05.06.2002 tarihli yazı ile 
ÖYK'nın onayına sunulmuş, ÖYK'nın 16.07.2002 tarih ve 41 nolu Kararı ile (Ek:10) 

" -%25,8 oranındaki POAŞ hissesinin İş Doğan Petrol Yatırımcıları A.Ş.'ye İMKB 
Toptan Satışlar Pazarında satılmasına, 

-Satış fiyatının Mart 2002 tarihindeki halka arzda uluslararası yatırımcılara uygulanan 
30.000 TL üzerinden yapılmasına, 

-İlk ödemenin %30 peşin olarak hisselerin tesliminde, izleyen ödemelerin ise 
peşin ödeme ile aynı tarihlerde olmak üzere 3 yılda %20, %30 ve %20 olarak 
yapılmasına, 

-Kalan tutara Tüketici Fiyat Endeksi Artışının üzerine, artışın %5'i oranında ilave 
yaparak bulunacak oranda faiz uygulamasına, 

-Ödenmeyen tutarlar için teminat olarak, kalan borca karşılık gelen nominal 
hisse tutarının %10 fazlası oranda hissenin teminat olarak alınmasına, 

-Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığının ve halka arz çalışmalarını yürüten 
danışmanların görüşlerine vabeste olmak üzere, satışa ilişkin konulan yürütmek ve 
sonuçlandırmak üzere İdareye yetki verilmesine , " 

karar verilmiştir. 

Satışa konu hisse senetlerinin bir adedinin satış fiyatı, 13-15 Mart 2002 tarihlerinde 
gerçekleştirilen halka arzda, uluslararası yatırımcılara uygulanan fiyat olan 30.000 TL olarak 
belirlenmiştir. 

Hisse satış sözleşmesi ile toplam satış bedelinin, 

-%30'unun karşılığı olan 116.253 milyar liranın hisse satış sözleşmesinin 
imzalanmasını takiben Toptan Satışlar Pazarında Senetlerin takasının gerçekleşeceği gün 
içinde alıcı tarafından peşin olarak İdareye ödeneceği, 

-%20'sinin karşılığı olan 77.502 milyar liranın 2003 yılında, 

-%30'unun karşılığı olan 116.253 milyar liranın 2004 yılında. 

-%20 sinin karşılığı olan 77.503 milyar liranın da 2005 yılında, 

peşin Ödemenin yapıldığı gün itibariyle ödeneceği, 
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Vadeye bağlanan tutara, yıllık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) artışı üzerine %5 
oranında ilave faiz uygulanacağı, 

Peşin ödemenin yapılmasından sonra kalan tutarın teminatı olarak, karşılığı 
ödenmeyen hisselerin nominal değerinin %10 fazlasına karşılık gelen, 

-Birinci taksit tutarının ödenmesine kadar 9.946 milyar lira. 

-ikinci taksit tutarının ödenmesine kadar 7.104 milyar lira, 

-üçüncü taksit tutarının ödenmesine kadar 2.842 milyar lira, 

nominal bedelli hisse senedi üzerine İdare lehine rehin konulacağı, taksitlerden 
herhangi birisinin ödenmemesi halinde rehine konu tüm hisselerin, alacağın tamamının 
tahsilini teminen İdare tarafından satılabileceği, 

hükme bağlanmıştır. 

POAŞ'ın kalan %25.8 oranındaki hissenin stratejik ortak İş Doğan Petrol Yatırımları 
A.Ş.'ye satışıyla ilgili ÖYK Karar gerekçesinde; "hali hazırda %51 hisse oranı ile 
şirketin yönetim kontrolünü elinde bulundurduğu, şirketlerdeki çoğunluk hisselerinin 
bir çekirdek yatırımcı grubun elinde bulunması durumunda bakiye azınlık hisselerinin. 
özelleştirilen şirkette söz sahibi olmadığı ve bu hisselerin başka bir yatırımcıya satışının 
veya halka arzının güçlestiği" ifade edilmiştir. 

ÖYK'nın 16.07.2002 tarih ve 41 nolu Karan doğrultusunda 31.07.2002 tarihinde 
imzalanan hisse satış sözleşmesi ile %25.8 oranındaki 12.917.056 milyon lira nominal 
değerli POAŞ hissesi, 8.8.2002 tarihinde İMKB Toptan Satışlar Pazarında toplam 
387.511.684 milyon liraya İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş.'ye satılmıştır. 

Birinci taksit tutarı olan 116.253.505,3 milyon lira satış tarihinde tahsil edilmiş ve 
satışı gerçekleştiren İş Yatırım A.Ş. tarafından toplam satış bedeli üzerinden tahakkuk ettirilen 
775.023 milyon lira komisyon ile bu komisyona ilişkin 38.751 milyon lira BSMV olmak 
üzere toplam 813.751 milyon lira birinci taksit bedelinden düşülerek, bakiye 115.439.730 
milyon lira Fon hesabına yatırılmıştır. 

Vadeye bağlanan 271,3 trilyon lira ile faizlerinin teminatı olarak, 9.946.133.236 
adet POAŞ hisse senedi üzerine ÖİB lehine rehin tesis edilmiş (8.10.2002 ve 30.4.2003 
tarihlerinde gerçekleştirilen sermaye artırımları sonucunda rehne konu hisse adedi 
59.099.426.381 adete ulaşmıştır) ve satış sözleşmesinde, "taksitlerden herhangi birinin 
ödenmemesi durumunda, rehnedilen tüm hisselerin, İdare alacağının tamamının tahsili 
için İMKB'de satış dahil, dilenen şekilde satılabileceği" hükme bağlanmıştır. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nm 23.8.2000 tarih ve 24149 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan "Özelleştirme Uygulamalarında Değer Tespiti ve İhale Yönetmeliği"nin, 
"Teminat Olarak Kabul Edilebilecek Değerler" başlıklı 16 inci maddesinde teminat olarak 
kabul edilebilecek değerler şu şekilde sıralanmıştır. (Ek:10/A) 

a) Tedavüldeki Türk Lirası, 

b) İdarece belirlenecek döviz cinsi, 

c) Hazine Müsteşarlığınca ihale mevzuatı ile ilgili olarak belirlenen bankaların 
veya yetkili finans kuruluşlarının vereceği, İdarece şartlan belirlenecek teminat mektuplan, 
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d)Devlet tahvilleri, teminat olarak kullanılması mümkün olan Hazine bonoları ve 
Hazine kefaletini haiz tahviller. 

%25,8 oranındaki POAŞ hissesinin satışında, "Özelleştirme Uygulamalarında Değer 
Tespiti ve İhale Yönetmeliğinin, teminat olarak alınabilecek değerlerle ilgili amir 
hükmüne aykırı olarak, hisse senedi rehninin teminat olarak kabulüyle usulsüz bir işlem 
yapılmıştır. 

Söz konusu uygulama ile Şirket hisselerinin rehin kabul edilmesi, şirketin 
performansına ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak, alacağın riskli hale gelmesine de neden 
olmuştur. Nitekim 5.6.2003 tarihi itibariyle ÖİB'nin faiz hariç ana para alacağı 271,2 trilyon 
lira iken, İdare lehine rehnedilmiş hisselerin değeri İMKB kapanış değerlerine göre 261,5 
trilyon lira (59.099.426.380 hisse X 4.225 TL= 261.514.961.731.500), 30.6.2003 tarihi 
itibariyle de 236,3 trilyon lira (59.099.426.380 hisse X 4.000 TL= 236.397.705.520.000), 
olarak gerçekleşmiştir. 

2.3.2.2 İş-Doğan POAŞ Birleşme Uygulamalarının Değerlendirilmesi 

2.3.2.2.1 İş-Doğan POAŞ Birleşme uygulamaları: 

30.09.2002 tarihli İMKB bülteninde yer alan Petrol Ofisi açıklamasında, "30.9.2002 
tarihli yönetim kurulu toplantılarında, oto LPG ticareti ve yatırımları, LPG dağıtım faaliyetleri 
ile ham petrol ve petrol ürünleri ticareti yapan (...) İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş. ile POAŞ 
faaliyetlerinin büyük ölçüde örtüştüğünden, her iki şirketin birleşmesi halinde yaratılacak 
sinerji ve tasarrufları değerlendirmek üzere çalışmalar yapılmasına " karar verildiği 
açıklaması yer almıştır. 

9.10.2002 tarihli İMKB bülteninde yer alan POAŞ açıklamalarında ise POAŞ 
Yönetim Kurulunun 8.10.2002 tarihli kararı ile "İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş.'nin 
bütün aktif ve pasifi ile POAŞ tarafından devralınarak, adı geçen şirket ile TTK 451 ve 
KVK 37-39 maddeleri çerçevesinde birleşmesine...." karar verildiği açıklaması yer almıştır. 

İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş. tarafından Özelleştirme İdaresi Başkanlığına 
yapılan 10.12.2002 tarihli başvuruda (Ek:ll) "Petrol Ofisi A.Ş ile İş Doğan Petrol 
Yatırımları A.Ş.'nin faaliyet alanlarının örtüştüğünün tespit edildiği, ayrıca iki şirketin 
birleşmesi halinde giderlerde ciddi bir tasarruf sağlanacağının anlaşıldığı, bu arada şirket 
ortaklan Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin birleşme 
çalışmalan neticesinde Petrol Ofisi A.Ş.'nin direkt ortağı konumuna gelecekleri için, bu 
suretle edinecekleri hisse senetleri üzerinde İş Doğan Yatınmlan A.Ş.'nin borcuna teminat 
olmak üzere tesis edilmiş bulunan hisse senedi rehinlerinin, borcun anapara ve faizinin 
ödenerek tasfiyesine kadar sürdürüleceğini Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına beyan 
ettikleri" belirtilerek, bu kapsamda "İdareye olan borcun anapara ve faizinin ödenerek 
tasfiyesine kadar, İdare lehine verilmiş bulunan hisse senedi rehninin devamının İdarece kabul 
ve beyan edildiğine ilişkin bir yazının verilmesi" talep edilmiştir. 

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığının Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na 
gönderdiği 19.12.2002 tarih ve 15765 sayılı yazı (Ek:12) ile "İş Yatınm Menkul Değerler 
A.Ş.'nin 28.11.2002 tarihinde, POAŞ'ın İş Doğan Petrol Yatınmlan A.Ş. ile Türk Ticaret 
Kanunun 451 inci maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun 37-39 uncu maddeleri 
hükümlerine göre devralma suretiyle birleşmesine ön onay verilmesi talebiyle Kurul'a 
başvuruda bulunduğu, İş Bankası A.Ş. ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin POAŞ 
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hisse senetleri üzerinde İş Doğan Petrol Yatınmlan A.Ş.'nin borcuna teminat olmak üzere 
tesis edilmiş bulunan rehinlerin, borcun anapara ve faizinin ödenerek tasfiyesine kadar 
sürdürüleceğini kabul ve beyan ettiklerine ilişkin yazıyı Kurul'a ilettikleri" ifade edilmiş ve 
"birleşme konusundaki İdare görüşünün 2 iş günü içinde iletilmemesi durumunda, şirket 
talebinin değerlendirilmesi aşamasında İdare görüşünün olumsuz olmadığının mütalaa 
edileceği" belirtilerek, gereği istenmiştir. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına 
gönderdiği 20.12.2002 tarih ve 9146 sayılı yazısı (Ek: 13) ile "İş Doğan Petrol Yatınmlan 
A.Ş.'nin POAŞ ile birleşmesi halinde, hisse satış sözleşmesi gereğince alınan teminatın 
(hisseler üzerine konulan rehniri) alacağı karşılamada yetersiz kalabileceği dikkate 
alınarak, anılan sözleşmeden doğan mevcut alacak tamamen ödenmeden veya bu 
alacaklar İdare uygun görülecek yeni teminatlarla garanti altına alınmadan, söz konusu 
birleşmeye muvafakat verilmesinin uygun görülmediğini" belirtilmiş, bu husus 
20.12.2002 tarih ve 9137 sayılı yazı ile İş Doğan Petrol Yatınmlan A.Ş.'ye de bildirilmiştir. 

İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na hitaben 
23.12.2002 tarihli yazısı (Ek:14) ile "şirketin POAŞ ile birleşmesi prosedürü çerçevesinde, 
POAŞ'a ait %25,8 oranındaki hissenin satış bedelinin vadeye bağlanan tutann teminatı olarak, 
POAŞ hisse senetleri üzerinde İdare lehine tesis edilen rehne ilaveten, 

-Bakiye borcun yansını ve faizlerini süresiz olarak teminat altına alan, Türkiye İş 
Bankası A.Ş. tarafından düzenlenmiş teminat mektubunun, 

-Borcun tamamına Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin müteselsil borçlu olarak 
kefaletinin, 

-Borcun %50'sine, Camiş Yatınm Holding A.Ş. ve Camiş Madencilik A.Ş.'nin yan 
yanya kefaletinin, 

verileceği, aynca Ağustos 2003'te vadesi gelen taksit ve faiz ödemelerinin Mayıs 
2003'e çekileceği, bu ödemenin teminatı olarak 30 milyon ABD Dolan tutannda bir meblağın 
İdare adına bloke edileceği ve belli bir sürede bu erken ödemenin de ek teminat mektubu ile 
garanti altına alınacağı" belirtilerek, "10.12.2002 tarihli yazıdaki talep konusunda gerekli 
mutabakatın verilmesi ve bu hususun Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına bildirilmesi" 
talep edilmiştir. 

Bu yazıya cevaben Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından İş Doğan Petrol 
Yatırımları A.Ş.'ye gönderilen 24.12.2002 tarih ve 9191 sayılı yazı (Ek:15) ile "bu 
teklifin, birleşme kararı alınması halinde İdarenin her türlü yasal hakları saklı kalmak 
kaydıyla değerlendirileceği" bildirilmiştir. 

SPK'nın 25 Aralık 2002 tarihli Borsa Bülteninde yayınlanan 24 Aralık 2002 tarihli 
karan ile POAŞ'ın İş Doğan İş Doğan Petrol Yatınmlan A.Ş. ile birleşmesine Özelleştirme 
İdaresinin alacağı için gerekli teminatların sağlanması koşulu ile izin verilmiştir. 
(Ek: 16) 

Bu koşul, SPK kararında; 

647 



"Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 24.12.2002 tarih ve B.02.1ÖİB.0.19.O0/9191 
sayılı yazısında, Türkiye İş Bankası A.Ş., Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., Camiş 
Yatırım Holding A.Ş. ve Camiş Madencilik A.Ş.'nin önerdikleri belirtilen teminatlara ek 
olarak, İş Doğan ile POAŞ birleşmesinin tescilini takiben, yine anılan yazıda ÖİB'nin 
birleşme karan alınması halinde yapacağı belirtilen değerlendirme sonrasında, teminatsız 
kalabilecek alacağı için talep edebileceği her tür ve miktarda ek teminatı derhal verine 
getireceklerini, müşterek ve müteselsilen yüklendiklerini kabul ve beyan ettiklerine ilişkin 
olarak, Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. yönetim kurullarının 
ayrı ayrı karar almaları ve Kurulumuza ibraz etmeleri kaydıyla birleşme talebine onay 
verilmesine" 

denilerek vurgulanmıştır. 

Birleşme işleminde SPK tarafından, POAŞ hisselerini elinde bulunduran küçük 
yatırımcının haklarının korunabilmesini teminen 6.850 liradan çağrıda bulunma zorunluluğu 
getirilmiştir. 

Çağrı fiyatının belirlenmesinde referans fiyatı olarak; ÖİB portföyündeki POAŞ 
sermayesinin %25,8'ine karşılık gelen paylar için 8.8.2002 tarihinde gerçekleştirilen ikinci 
blok satışta ödediği 30.000 TL esas alınmış olup, fiyat 30.000 TL'ye aylık %4 oranında faiz 
yürütülerek 34.250 TL olarak belirlenmiştir. Şirketin 8.8.2002 tarihinden sonra %400 
oranında bedelsiz sermaye artırımı yapması nedeni ile bölünme etkisi dikkate alındığında 
34.250 TL olan fiyat, 6.850 TL'ye tekabül etmekte olup, İş Doğan Petrol Yatırımları 
A.Ş.'ye çağrının maliyeti 334.130 milyar TL olmuştur. 

22.11.2002 tarihinde başlayan ve 9.12.2002 tarihinde sona eren çağrı dönemi içinde 
toplam 7.460 pay sahibi, toplam 48.778.084.175.600 TL nominal değerli hisse senetlerini 
çağrı kapsamında satmış, bir diğer opsiyon olan satma hakkını kullanan yatınmcı sayısı 101 
kişi, bu hakka konu senet sayısı ise 112.175.425.000 TL olmuş, böylece çağrı kapsamında 
halka açık kısmın %84,22 si satılarak, halka açıklık oranı %3,65'e düşerken, İş 
Doğan'in payı %99,35'e yükselmiştir. 

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. yönetim kurulunun "T.İş Bankası A.Ş., 
Camiş Yatırım Holding A.Ş., Camiş Madencilik A.Ş. ile Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 
tarafından önerilmiş olan teminatlara ek olarak, İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş. ile POAŞ'ın 
birleşmesinin tescilini takiben İdare birleşme karan alınması halinde yapacağını bildirdiği 
değerlendirme sonucunda teminatsız kalabilecek alacaklan için talep edilebileceği her türlü ve 
miktarda ek teminatın derhal yerine getirilmesinin müştereken ve müteselsilen yüklenildiği 
beyan ve taahhüt eden" 24.12.2002 tarihli karan, şirketin 24.12.2002 tarih ve 1645 sayılı 
yazısı, T. İş Bankası A.Ş. yönetim kurulunun, "Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., Camiş 
Yatınm Holding A.Ş., Camiş Madencilik A.Ş. ile T. İş Bankası A.Ş. tarafından önerilmiş olan 
teminatlara ek olarak, İş Doğan Petrol Yatınmlan A.Ş. ile POAŞ'ın birleşmesinin tescilini 
takiben İdarenin birleşme karan alınması halinde yapacağını bildirdiği değerlendirme 
sonucunda teminatsız kalabilecek alacaklan için talep edebileceği her tür ve miktarda ek 
teminatın derhal yerine getirilmesinin müştereken ve müteselsilen yüklenildiğini beyan ve 
taahhüt eden" 25.23.2002 tarihli karan da bankanın 25.12.2002 tarih ve 1618 sayılı yazısı 
ekinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na bildirilmiştir. 

POAŞ ile İş Doğan Petrol Yatınmlan A.Ş.'nin 27.12.2002 tarihinde yapılan 
olağanüstü genel kurullannda alman, "İş Doğan A.Ş.'nin 30.9.2002 tarihi itibariyle mevcut 
aktif ve pasiflerinin bir kül halinde devralınması suretiyle, Türk Ticaret Kanunun 451. ve 
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Kurumlar Vergisi Kanunun 37.38. ve 39 maddeleri çerçevesinde POAŞ ile birleştirilmesine 
ve bu suretle şirketin infisahına" ilişkin kararlar ile iki şirketin bilançoları ve birleşme 
sözleşmesi, 31.12.2002 tarih ve 5708 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanarak 
tescil ve ilan olunmuştur. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, İş 
Doğan Petrol Yatırımları A.Ş.'nin 23.12.2002 tarihli yazılarında önerilen teminatlar 
yetersiz görülerek, 31.7.2002 tarihli hisse satış sözleşmesinden doğan alacağın faizleri ile 
birlikte tamamını kapsayacak şekilde banka teminat mektubu istenmesine karar verilmiş ve İş 
Doğan Petrol Yatırımları A.Ş.'ye gönderilen 7.1.2003 tarih ve 153 sayılı yazı ile (Ek:17) 
"söz konusu teminat mektubu/mektuplarının bu yazınm tebliğ tarihinden itibaren 10 
gün içinde ÖİB'ye verilmemesi halinde birleşmeye karşı itirazen yasal yollara 
başvurulacağı" bildirilmiştir. 

Verilen süre içinde İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş. tarafından teminat 
mektuplarının getirilmesi konusunda herhangi bir işlem tesis edilememiştir. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 7.1.2003 tarih ve 153 sayılı yazısına cevaben 
Petrol Ofisi A.Ş.'den alınan 13.1.2003 tarihli yazıda ise "Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 
ve Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından verilen taahhütlerin geçerliliğini koruduğu, halen İdare 
lehine rehnolmuş bulunan POAŞ hisselerinin borsa değerleri ile ana borcu ve ilk faiz tutarım 
tamamen temin ettiği, gerek İdare alacağının yeterli teminatı haiz bulunması, gerekse Doğan 
Şirketler Grubu Holding A.Ş. ile Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin taahhütlerinin şartının 
gerçekleşmemiş olması karşısında hukuki destekten yoksun İdare talebinin karşılanmasına 
gerek ve olanak görülmediği" belirtilerek, "İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş.'nin tüm aktif ve 
pasifleriyle POAŞ'a devir işleminin 27.12.2002 tarihinde tescil edilerek 31.12.2002 tarihli 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmış olması nedeniyle İş Doğan Petrol Yatırımları 
A.Ş. ile ilgili tüm işlemlerin bundan böyle POAŞ ile yürütülmesinin gerektiği" bildirilmiştir. 

ÖİB Tarafından istenilen teminatların verilen süre içinde yerine getirilmemesi 
üzerine, 30.1.2003 tarihinde İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde; İş Doğan 
Petrol Yatırımları A.Ş. ile POAŞ'ın birleşmesine itiraz edilerek, "davalı şirketlerin 
borcunun tamamını ödemeleri veya borca tekabül eden parayı T.C. Merkez Bankasına 
veya muteber bir diğer bir bankaya tevdi etmeleri veya borcun tamamının faizleri ile 
birlikte ödeneceği taahhüdünü içeren teminat mektubu vermeleri gerektiğine 
hükmedilmesi davalı şirketlerin bir hususları yerine getirmemesi halinde söz konusu 
birleşmenin hükümsüzlüğüne karar verilmesi" talebiyle dava açmıştır. 

2.3.2.2.2 Konunun SPK Uygulamaları Açısından Değerlendirilmesi 

POAŞ Ortaklarından GÜRAY Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
25.12.2002 tarihli dilekçesi ile; 

"-5,0 milyon adet hissesine sahip bulunduğu POAŞ hisselerinin çoğunluğunun İş 
Bankası-Doğan Holding ortaklığına satılmasının ardından meydana gelen gelişmelerin, 
hisse senetlerinin önemli ölçüde değer yitirmesine sebep olduğu, 

-POAŞ hisselerinin ÖİB tarafından satışı yapılan bölümünün dışında kalan kısım için. 
usul ve yasaya aykırı çağrı yöntemlerinin kullanıldığı, küçük yatırımcının zarara 
uğramaması yönünde Sermaye Piyasası Kurulu ve isimleri belirtilen yöneticileri 
tarafından tedbir alınmadığı, 
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-ÖİB'nin İş-Doğan grubuna satılan bir kısım POAŞ hissesinden kaynaklanan 
alacağı ile ilgili yeterli teminat verilmediği takdirde, bu birleşmenin devleti ve küçük 
yatırımcıyı ciddi biçimde zarar uğratacağına dair açıklaması ve yazılı görüşüne rağmen, 
SPK'nın bu hususu dikkate almadan İş Doğan-POAŞ birleşmesine onay verdiği, bu 
birleşmeyle son derece karlı durumda olan POAŞ'in çok ciddi boyutta bir borç altma 
sokulduğu, 

-POAŞ hisse senetlerinin İŞ-Doğan'a satışı ile devlete yükletilen risk ve zarar 
dışında, oldukça yüksek miktarda vergi kaybma sebep olunduğu," 

hususlarını iddia ederek, Sermaye Piyasası Yönetim Kurulunu temsilen, kurul 
Başkanı ve üyeleri hakkında görevi suistimal suçlaması ile Ankara Cumhuriyet 
Savcılığına suç duyurusunda bulunmuştur. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 23.1.2003 tarih ve Hz.2002/95297, Karar 2003 
sayılı Görevsizlik Kararının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi üzerine, 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Başbakanlık Makamına muhatap 6.2.2003 tarih 2003/35 
Hz.Nolu yazısı ile söz konusu suç duyurusunda yer alan hususlarla ilgili olarak SPK Başkan 
ve üyeleri hakkında 4483 sayılı Yasanın 4 üncü maddesi uyarınca yaptırılacak ön inceleme 
sonucunda, soruşturma izni verilmesine ya da verilmemesine ilişkin karar ile dayanağı 
gerekçesi raporun gönderilmesi talebinde bulunulmuştur. 

Başbakanlık Makamının 11.3.2002 TEFTİŞ.M.071 sayılı onaylarına istinaden 
Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından ön inceleme yapılmıştır. 

Başbakanlık Teftiş Kurulunun 2.4.2003 tarih ve 22/03-70 sayılı ön inceleme 
Raporunun Değerlendirme ve Sonuç Bölümünde özetle; 

-POAŞ hisse senedinin fiyatının İMKB'de 30.000 TL'ye ulaşmadığı bir ortamda 
çağrının (6850x5=34.250) 34.250 TL'den yapıldığı, halka açık kısmın %84.22 sine sahip 
yatırımcıların çağrıya bu fiyattan cevap vererek ellerindeki hisse senetlerini sattıkları, çağrıya 
katılan yatırımcıların, çağrıdan bir gün önceki fiyata göre %26,85, 8.8.2002 tarihli kapanış 
fiyatına göre ise %18.1 oranında kazançlı olduğu, diğer seçeneklerde de yatınmcının zarar 
etmediği, önemli ölçüde kazançlı çıktıkları, 

-çağrıyla ilgili gelişmelerin tümünün kamuoyuna bilgisine her türlü yolla sunulduğu, 

-Sermaye Piyasası Kurulunun birleşmeye onay vermesinde TTK ve Sermaye Piyasası 
mevzuatına aykırı bir hususun bulunmadığı, 

-POAŞ birleşmesine ilişkin 24.12.2002 tarihli kurul (SPK) kararında "ÖİB'nin 
birleşme sonrasında teminatsız kalabilecek alacağı için talep edeceği her türlü ve miktarda ek 
teminatı derhal yerine getirecekleri hususunda T. İş Bankası ve Doğan Şirketler Grubu 
Holding A.Ş. yönetim kurularının ayrı ayrı karar almaları ve kurula ibraz etmelerinin hüküm 
altına alındığı, olası bir teminat eksikliğine karşı gerekli önlemlerin öngörüldüğü, bu 
çerçevede söz konusu taahhütlerin Kurula ibraz edildiği ve Kurul Kararının, söz konusu 
taahhütlerin alınmasından sonra ilgililere tevdi edildiği, 

Netice olarak SPK Başkanlığının mer-i mevzuat çerçevesinde işlemlerini yürütmek 
suretiyle gerekli kararlan aldığı, gerekli duyurulan zamanında kamuoyuna bildirmek 
suretiyle, küçük yatınmcıyı duyarlı hale getirdiği, böylece muhtemel zararlan önlediği, 
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ÖİB'nin birleşmeyi takiben alacaklarının teminatını korumak amacıyla yapmış olduğu 
başvurulardan sonuç alamayınca dava yoluna gittiği,... 

hususları belirtilerek, SPK Başkanı ve Kurul Üyeleri haklarında 4483 sayılı Yasa 
kapsamında soruşturma izni verilmemesi kanaatine varılmıştır. 

2.3.2.2.3 POAŞ Özelleştirmesi ile İlgili Olarak Yüksek Denetleme Kurulu 
Tarafından Düzenlenen Denetim Raporunda Yer Alan Değerlendirmeler 

Yüksek Denetleme Kurulu'nun Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 2001 yılı 
faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanan 2001 yılı Denetim Raporunda özetle (Ek: 18 ).; 

"POAŞ'ın kalan %25.8 oranındaki hissenin stratejik ortak İş Doğan Petrol 
Yatırımları A.Ş.'ye satışıyla ilgili ÖYK Karar gerekçesinde; "hali hazırda %51 hisse 
oranı ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulundurduğu, şirketlerdeki çoğunluk 
hisselerinin bir çekirdek yatırımcı grubun elinde bulunması durumunda bakiye azınlık 
hisselerinin, özelleştirilen şirkette söz sahibi olmadığı ve bu hisselerin başka bir 
yatırımcıya satışının veya halka arzının güçleştiğF'nin ifade edildiği, 

Benzer durumla HAVAS özelleştirilmesinde de karşılaşıldığı, HAVAS'in özelleştirme 
stratejisi "%60 oranındaki payın stratejik yatırımcıya satılması, daha sonra %40 oranındaki 
payın halka arz edilmesi "iken, %60 oranındaki blok satışın gerçekleştirilmesinden sonra, 
"yönetimdeki değişikliklerin şirket yapısını ve halka arzı güçleştirdiği gerekçesi" ile kalan 
%40'ın da ihale sonucu aynı yatırımcıya blok olarak satışının yapıldığı, 

POAŞ'ın Mart/2002 tarihinde gerçekleştirilen halka arz uygulamasında, Şirket 
sermayesinin % 16,5'i halka arz edilmiş ve geçmiş yıllardaki arz uygulamaları ile birlikte 
Şirket'teki halka açıklık oranı %23,2'ye ulaşmışken, Ekim/2002 tarihinde, stratejik ortak İş-
Doğan Petrolcülük Yatınm A.Ş. ile POAŞ'ın birleştirilmesi kararının alınması ve SPK'nın 
birleşme işlemine "çağrıda bulunma zorunluluğu" çerçevesinde izin vermesi üzerine, 
Şirket'teki halka açıklık oranının yaklaşık %3'e düştüğü, 

Söz konusu birleşme kararının kamuoyuna yansıması neticesinde Şirket 
hisselerinin İMKB'de hızla değer yitirdiği ve bu dönemde, İdare'nin teminata konu olan 
hisselerinin değerinin. Şirketten olan alacağını karşılamaya yetmediği, örneğin, İdarenin 
alacağı 271,2 trilyon lira iken 18.11.2002 tarihi itibariyle POAŞ hisselerinin kapanış 
fiyatından İdarenin teminata konu olan hisse senetlerinin değerinin 268,5 trilyon lira olarak 
gerçekleştiği, 

Bu durumun "satışa konu hisselerin teminat olarak konulması'''' uygulamasının 
doğru olmadığını, İdare'nin alacağının tahsilinin gerek Şirket'in durumundan 
kaynaklanan gelişmelere, gerekse ekonomik konjonktöre bağlı olarak riskli bir hale 
gelebileceğini gösterdiği, 

SPK'nın birleşme talebiyle ilgili olarak "ÖİB'nin İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş.'den 
olan alacağının tasfiyesine kadar, ÖİB lehine verilmiş olan hisse senedi rehininin talep ve 
kabulüne ilişkin" ÖİB görüşünü talep eden 19.10.2002 tarihli yazısına cevaben ÖİB'nin 
20.12.2002 tarih ve 9146 sayılı yazı ile; "İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş.'nin POAŞ ile 
birleşmesi halinde, hisse satış sözleşmesi gereğince alınan teminatlarının {hisseler üzerine 
konulan rehin) alacaklarını karşılamada yetersiz kalabileceği dikkate alınarak, anılan 
sözleşmeden doğan mevcut alacağın tamamen ödenmeden veya bu alacaklar İdare'ce uygun 
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görülecek yeni teminatlarla garanti altına alınmadan, söz konusu birleşmeye muvafak 
verilmesinin uygun görülmediği"ni bildirdiği," 

Şeklindeki açıklama ve tespitlerden sonra; 

"Özelleştirme kapsam ve programındaki kuruluşların halka arz yöntemiyle 
özelleştirilmesinde; 

-Stratejik ortağa satış ve ardmdan halka arz seklinde gerçekleştirilen 
uygulamaların, daha sonra gerek stratejik ortağın yönetim tarzına, gerekse 
ekonomideki gelişmelere bağlı olarak halka arz işlemini ya olanaksız hale getirdiği, ya 
da yapılmış olan arz sonucu küçük yatırımcıların aleyhine gelişmelere neden olabildiği 
ve kısa bir süre içinde halka açıklık oranınm tekrar azaldığı dikkate alınarak, söz 
konusu stratejinin gözden geçirilmesi, 

-Halka arz uygulamasının cazibesini koruyabilmesi, önemli ölçüde küçük 
yatırımcıların kar beklentilerine bağlı olduğundan, stratejik ortakların şirket 
faaliyetlerinde bu karlılığı önemli ölçüde etkileyebilecek tasarruflarının önlenmesini 
teminen, arz sonrası makul bir süreyi kapsayacak şekilde altın hissenin ihdası," 

şeklinde, öneri getirilmiştir. 

İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş.'nin 30.9.2002 tarihli bağımsız denetimden geçmemiş 
bilanço verilerine göre toplam borcu 1.212.681.805 Dolar, nakit varlıkları ise 26.593.185 
Dolar iken (POAŞ'ın borsa başkanlığınca istenen ek açıklamaya cevaben gelen ve 23.10.2002 
tarihli borsa bülteninde yayımlanan cevabı.), POAŞ'ın dönem kan; 1998 yılında 54,6 trilyon 
lira, 1999 yılında 111,2 trilyon lira, 2000 yılında 111,0, 2001 yılında 256,9 trilyon lira, 2002 
yılında 228 trilyon lira olarak gerçekleşmiş, birleşmeden kaynaklanan finansman giderleri 
nedeniyle ise 2003 yılı Mart sonu itibariyle 141 trilyon lira zarar meydana gelmiştir. Şirketin 
2000 yılında hiç finansal borcu bulunmazken, 2001 yılında 106 trilyon lira olarak gerçekleşen 
finansal borçlan, birleşme uygulaması ile 2002 yılında 1.651 trilyon liraya ulaşmıştır. Şirket, 
1999 yılında 41 trilyon lira, 2000 yılında 38 trilyon lira, 2001 yılında 70 trilyon lira vergi 
ödemişken, 2002 yılında birleşme uygulamasından kaynaklanan nedenlerle vergi 
ödenmemiştir. (Ek: 18/A) 

POAŞ'ın Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği uyarınca 4 Temmuz 2003 tarihli 
İMKB bülteninde yer alan açıklamasında, Şirketin 31.12.2002 tarihli borç toplamının 1,3 
milyar Dolar olduğu, 2003 sonu itibariyle 1 milyar Dolann altına inmiş olacağı ifade 
edilmektedir. (Ek:18/B) Söz konusu borç tutan, POAŞ'ın %51 oranındaki payının 
Temmuz/2000 tarihindeki satış bedeli 1,2 milyar Dolardan da yüksek olup, bu durum, POAŞ'ı 
satın alma bedelinin, yatınmcının sahip olduğu kaynaklarla değil, POAŞ'ın kan ile finanse 
edileceğini göstermektedir. 

Diğer taraftan Şirketteki halka açıklık oranı, söz konusu özelleştirme 
uygulamalanndan önce %6,5 iken, Mart 2002 tarihinde gerçekleştirilen halka arz işlemi ile 
%23,2'ye çıkmış, altın hissenin kaldınlması ve birleşme karannı takiben ise Aralık 2002 
tarihinde %3,6'ya düşmüştür. 
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2.3.3 Sonuç ve Öneriler 

Özelleştirme uygulamaları ile kamu işletmeciliğinin düşük olan performansının 
yükseltilmesi, mevcut kaynakların daha rasyonel, etkin ve verimli kullanılır hale getirilmesi 
öngörülürken, halka arz şeklindeki özelleştirme uygulamalarıyla da sosyal yönden sermayeyi 
tabana yaymak suretiyle, daha geniş kitlelerinin hisse senedi sahipliği teşvik edilerek, gelir 
dağılımındaki dengesizliklerin düzeltilmesi amaçlanmaktadır. 

Bu hususlar özelleştirme uygulamalarıyla ilgili 4046 sayılı Kanun'un "Amaç ve 
Kapsam" başlıklı 1 inci maddesinde "...Ekonomide verimlilik artışı ve kamu 
giderlerinde azalma sağlamak..7' şeklinde vurgulanırken, "mülkiyetin yaygınlığının 
sağlanması" da Özelleştirme ilkeleri arasında yer almıştır. 

POAŞ özelleştirme uygulamasında; 

-Temmuz/2000 tarihinde %51 oranındaki kamu payının blok olarak satışı, 

-Mart 2002 tarihinde %16,5 oranındaki kamu payının halka arzedilmesi, 

-15 Nisan 2002 tarihinde POAŞ sermayesindeki imtiyazlı hissenin ÖYK tarafından 
resen kaldırılması, 

-İşDoğan Petrol Yatırımları A.Ş.'nin 25.4.2002 tarihinde kalan %25,8 oranındaki 
kamu payını da almak amacıyla İdare'ye başvurması ve söz konusu payın 16.7.2002 tarihli 
ÖYK Karan ile İşDoğan Petrol Yatırımları A.Ş.'ye satışı, 

-Eylül 2002 tarihinde İşDoğan ve POAŞ birleşme çalışmalarına başlanılması ve İş 
Doğan A.Ş.'nin 30.9.2002 tarihi itibariyle mevcut aktif ve pasiflerinin bir kül halinde POAŞ 
tarafından devralınması suretiyle birleşme sözleşmesinin, 31.12.2002 tarih ve 5708 sayılı 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanarak tescil ve ilan olunmasıyla, iki şirketin 
birleşme sürecinin tamamlanması, 

şeklinde gerçekleştirilen uygulamalar ve özelleştirme sürecinin arkasından kamuoyuna 
da yansıyan olumsuz gelişmeler, POAŞ özelleştirme uygulamasıyla, ekonomide verimlilik ve 
karlılık artışı sağlanması, sermayenin tabana yayılması gibi ilkelerin hayata geçirilemediğini, 
yönetmeliğe aykırı olarak, usulsüz bir şekilde hisse senedinin teminat olarak alınması ile 
devletin alacağının risk altına sokulduğunu, imtiyazlı hissenin öngörülen süreden önce 
resen kaldırılmasıyla, POAŞ'm % 51'inin satışına ilişkin 1999 yılında gerçekleştirilen 
ihale şartlarının değiştirilmesine, dolayısıyla başlangıçtaki şartları veri kabul ederek 
teklif veren yatırımcılar açısından haksız rekabet yaratılmasına neden olunduğunu, 

ortaya koymaktadır. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 23.8.2000 tarih ve 24149 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan "Özelleştirme Uygulamalarında Değer Tespiti ve İhale Yönetmeliği"nin, 
"Teminat Olarak Kabul Edilebilecek Değerler" başlıklı 16'inci maddesinde teminat 
olarak kabul edilebilecek değerler; "Tedavüldeki Türk Lirası, İdarece belirlenecek 
döviz cinsi, Hazine Müsteşarlığınca ihale mevzuatı ile ilgili olarak belirlenen bankaların 
veya yetkili finans kuruluşlarının vereceği, İdarece şartları belirlenecek teminat 
mektupları ve Devlet tahvilleri, teminat olarak kullanılması mümkün olan Hazine 
bonoları ve Hazine kefaletini haiz tahviller" olarak belirlenmesine rağmen, %25,8 
oranındaki POAŞ hissesinin satışında, söz konusu yönetmeliğin amir hükmüne aykırı 
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olarak, hisse senedi rehninin teminat olarak kabulüyle usulsüz ve mevzuata aykırı bir 
işlem yapılmıştır. 

Diğer taraftan teminat olarak, Şirket hisselerinin rehin kabul edilmesi, şirketin 
performansına ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak, alacağın riskli hale gelmesine neden 
olmuştur. Nitekim 5.6.2003 tarihi itibariyle ÖİB'nin faiz hariç ana para alacağı 271,2 trilyon 
lira iken, İdare lehine rehnedilmiş hisselerin değeri İMKB kapanış değerlerine göre 261,5 
trilyon lira (59.099.426380 hisseX4.225 71=261.514.961.731.500), 30.6.2003 tarihi itibariyle 
de 236,3 trilyon lira (59.099.426.380 hisseX4.000 TL=236.397.705.520.000), olarak 
gerçekleşmiştir. 

Satış sözleşmesi uyarınca TÜFE faiz oranı üzerinden birinci taksit dönemi olan 
8.8.2003 tarihi itibariyle firmanın dönem faizi 87,5 trilyon lira olup, İş Doğan Petrol 
Yatınmlan A.Ş.'nin ana parayla birlikte toplam borcu 358,7 trilyon liraya ulaşmakta, mevcut 
teminat ise 30.6.2003 borsa değeri üzerinden toplam borcun %66'sını karşılamaktadır. 

1998 yılında imtiyazlı hisse ihdas eden 98/47 sayılı Karar uyannca, imtiyazlı 
hissenin, "Şirketteki kamu payının %50'nin altına düşmesinden itibaren 5 yıl süre" ile geçerli 
olması, dolayısıyla POAŞ'taki kamu payının %51'in altına indiği 21.7.2000 tarihli satış 
sözleşmesinden itibaren, 21.7.2005 tarihine kadar geçerli olması gerekirken, söz konusu 
uygulama ile imtiyazlı hisse, POAŞ'taki %51 oranındaki kamu payının satışından itibaren 
sadece yaklaşık 2 yıl süre ile yürürlükte kalmıştır. 

POAŞ özelleştirmesine ihalesine katılan yatınmcılar, 15.7.1998 tarih ve 98/47 sayılı 
ÖYK Karan uyannca ihdas edilen altın hissenin, 5 yıl süre ile geçerli olacağı varsayımı ile 
tekliflerini vermişlerdir. Diğer bir deyişle ihalede, altın hissenin getirmiş olduğu 
sınırlamalar veri kabul edilerek fiyatlar oluşmuştur. Altın hissenin, öngörülen sürenin 
tamamlanmasından 3 yıl önce ÖYK tarafından resen kaldırılması, başlangıçta ihalede 
getirilen şartların daha sonra değiştirilmesine, dolayısıyla başlangıçtaki şartları veri 
kabul ederek fiyat teklifinde bulunan firmalar aleyhine haksız rekabet ortamının 
doğmasına neden olmuştur. 

15.4.2002 tarih ve 25 sayılı ÖYK Karan ile POAŞ sermayesindeki imtiyazlı hissenin 
öngörülen süreden 3 yıl önce ÖYK tarafından resen kaldınlması ile; POAŞ'taki %51 
oranındaki kamu payının satışına ilişkin ihalede getirilen şartlann daha sonra değiştirilmesine, 
dolayısıyla başlangıçtaki şartlan veri kabul ederek fiyat teklifinde bulunan firmalar aleyhine 
haksız rekabet ortamının doğmasına neden olunduğu, 

-16.7.2002 tarih ve 41 sayılı ÖYK Karan ile Özelleştirme İdaresi portföyündeki %25,8 
oranındaki POAŞ hissesinin satışında, teminat olarak hisse senedi alınması nedeniyle, 
"Özelleştirme Uygulamalannda Değer Tespit ve İhale Yönetmeliği" hükümlerine aykın 
hareket edildiği ve hisse senetlerinin piyasa gelişmelerine bağlı olarak alabileceği değerler 
karşısında devlet alacağının riske sokulduğu, 

Eylemlerine uyan T.C.K'nun 240. maddesi kapsamında. Özelleştirme Yüksek Kurulu 
Başkanı Başbakan Sayın Bülent Ecevit, Özelleştirme Yüksek Kurulu Üyeleri, Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Sayın Devlet Bahçeli, Devlet Bakanı Sayın Yılmaz Karakoyunlu, 
Devlet Bakanı Sayın Kemal Derviş, Maliye Bakanı Sayın Sümer Oral ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Sayın Ahmet Kenan Tannkulu haklannda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
100'ncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 107'inci maddeleri uyannca TBMM 
tarafından "Meclis Soruşturması" açılması gerektiği düşünülmektedir. 
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Rapor No:03-09 Ankara, 19.06.2003 

2.4. İYİLEŞTİRİCİ NİTELİKTEKİ SARF 
MALZEMELERİNİN TEMİNİ VE KULLANIMI 

2.4.1 Giriş ve Konu 
Kamuoyunda "Neşter Operasyonu" olarak bilinen; bazı tıp mensupları ile tedavi 

kurumlan ve firmaların organize şekilde hareket ederek haksız menfaat sağlamaları amacıyla, 
sosyal güvenlik kurumlan basta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarını ciddi 
boyutlarda zarara uğratan eylemlerinin, incelenmesinden ibarettir. 

2.4.2 Yapılan İncelemeler 
Konu ile ilgili olarak; 

a) T.C.Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 21.05.2003 
tarihli 2003/50 sayılı İddianamesi,(Ek:l) 

b) Komisyonumuza 01.04.2003 tarih 79 sayı ile intikal eden ve SSK Başkanlığı'nın 
iyileştirici nitelikteki tıbbi sarf malzemelerinin temini ile kardiyoloji branşında tespit edilen 
usulsüzlükleri içeren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Sigortalar Kurumu 
Başkanlığı müfettişlerince düzenlenen raporlara ilişkin bilgi notu, (Ek:2) 

c) Komisyonumuza 01.04.2003 tarih 74 sayı ile intikal eden ve Ankara Devlet 
Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığının talebi üzerine Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu 
Başkanlığı müfettişlerince düzenlenen ve 01.01.1999-30.06.2002 tarihleri arasında muhtelif 
firmalar tarafından ithal edilen kardiyoloji malzemelerinin hangi gümrük idarelerinden, hangi 
miktar ve kıymetlerle ithal edildiğine dair tespit raporuna ilişkin bilgi notu,(Ek:3) 

İncelenmiştir. 

2.4.3 Yapılan Tespit ve Değerlendirmeler 
Kamuoyunda "Neşter Operasyonu" olarak bilinen; bazı tıp mensuplan ile tedavi 

kurumlan ve fırmalann organize şekilde hareket ederek haksız menfaat sağlamalan amacıyla, 
sosyal güvenlik kurumlan başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlannı ciddi 
boyutlarda zarara uğratan eylemleri hakkında, 

T.C. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 21 Mayıs 2003 
tarihli 2003/67 Esas ve 2003/50 sayılı iddianamesinde; (EK:1) 

Sanıklar hakkında yargılamanın, 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 20 ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç 
Örgütleriyle Kanununun 11. maddeleri gereğince yapıldığı, 

9'u tutuklu olmak üzere toplam 59 şahıs hakkında; Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Üyesi 
olmak, Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne yardım etmek, rüşvet vermek, rüşvet almak, 
nitelikli dolandırıcılık, sağlığa ilişkin malzemenin satışından kaçınma, ihaleye fesat 
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karıştırmak ve evrakta sahtekarlık ile diğer fiiller nedeniyle kamu davası ikame 
olunduğu ve halen devam etmekte olduğu, 

Ayrıca, Savcılık takibatının genişletilerek devam ettirildiği, 

Tespit edilmiştir. 

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının söz konusu 2003/50 
sayılı iddianamesinin içeriğinde; (EK: 1) 

Ülkedeki sağlık hizmetlerinin kamu kurumlan eliyle karşılanmaya çalışıldığı, sosyal 
güvenlik anlayışının bir sonucu olarak kamu personeli ve sosyal güvenliğe tabi şahıslar olmak 
üzere bu hizmetten 61 milyon kişinin yararlandığı, bu sayının toplam nüfusun %90'ını teşkil 
ettiği, (Sayfa 13) 

Sosyal Güvenlik Kurumlarının özel sağlık tesisleri ile yaptıkları anlaşmalar gereğince, 
kapsamdaki nüfusun özel hastanelerden de yararlanma olanakları bulunduğu, (Sayfa 13) 

Mevcut bir hastalığın ameliyat veya invazıf girişim dolayısıyla tedavisi sırasında 
kullanılan yada hastanın vücuduna eklenen mekanik veya elektronik araçlar olarak ifade 
edilen iyileştirici tıbbi sarf malzemelerinin Tıpta Uzmanlık dalı olarak sayılan 11 branş 
tarafından kullanıldığı, (Sayfa 14) 

Sosyal güvenlik kurumlan ile bakanlıklara bağlı kurumlann malzeme bedelleri 
ödenmesine ilişkin olarak aralannda tam bir koordinasyon bulunmadığı, (Sayfa 15) 

Sosyal Sigortalar Kurumunda 1992 yılından önceki dönemlerde yukanda tanımı 
yapılan malzemelerin alımlannın SSK'ya bağlı ünitelerce bağımsız olarak yerine getirildiği, 
sadece 1984 yılında kalp pili satan 10 firma ile protokollü alım gerçekleştirildiği, diğer 
malzemelerin ise ihale yoluyla yapıldığı, (Sayfa 15) 

Bunun yanında, SSK dışındaki sağlık tesislerinin de farklı fiyat uygulamalannın 
giderilmesi amacıyla 10/08/1989 tarihinde yeni protokol esaslannın belirlendiği, (Sayfa 15) 

Ancak malzeme bedellerinin fiyatlannda ve kullanım sayısında teknolojiye bağlı 
artışlar olması ve kuruma bağlı çeşitli ünitelerce aynı malzemelerin farklı fiyatlarla 
alınmasının, kurumu yeni düzenleme yapmaya ittiği ve yapılan çalışmalar sonucu, 09/03/1992 
tarihinden geçerli olmak üzere 28 firmayla protokol imzalandığı, müteakip yıllarda protokol 
yapılan firma sayısının giderek arttığı, (Sayfa 15) 

Protokollerin aynı zamanda referans niteliği taşıdığı, protokol sisteminin, ihaleyle 
alımı ortadan kaldıran bir sistem olmadığı, (Sayfa 16) 

Bunun yanında tıbbi malzemelerdeki arz fazlalığına bağlı fiyatların düşmesi 
nedeniyle, geçmiş yıllarda belirlenen ancak revize edilmeyen protokol fiyatlarının aşırı 
kar marjı yarattığı, (Sayfa 16) 

1997 Yılında ABD $'ının diğer para birimleri karşısında değer kazanması, keza diğer 
ülke para birimleriyle de ithalat yapılması göz önüne alınarak ortopedi firmalanyla yapılan 
protokollerin iptal edildiği, yine reçeteli alımlarda protokol fiyatlanyla kurum aleyhine 
oluşacak farkın tahsil edilebilmesi için satıcı firmalardan taahhütnameler alındığı, (Sayfa 7) 

1998 Yılı içinde kardiyoloji branşının da bulunduğu bazı malzeme alımlanna dair 
protokollerin SSK'nın tek yanlı karanyla iptal edildiği, yeni hazırlanacak protokollere kadar 
geçecek sürede, kurum aleyhine doğacak fiyat farklannın firmalarca ödenmesi yolunda 
taahhütname alındığı, bir kısım firmaya bu şekilde taahhütnameli satış yetkisi verildiği, yeni 
protokol düzenlemesi için oluşturulan komisyona 6 ay süre verilmesine rağmen, bu 
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çalışmanın bugüne kadar tamamlanamadığı, dolayısıyla taahhütnameler çerçevesinde ve eski 
protokol fiyatları üzerinden malzeme alımının sürdürüldüğü, (Sayfa 17) 

Kardiyoloji malzemelerine ilişkin olarak, geri ödemeye ilişkin 2003 yılına kadar 
kurum tarafından hiçbir ciddi çalışma ve uygulama yapılmadığı, dolayısıyla kurumun 
firmalardan geri alacağı miktann her geçen gün arttığı, buna karsın firmalann kuruma 
sattıkları her ürünün bedelini tahsile devam ettikleri. (Sayfa 17) 

Ancak 02/02/2000 tarihinde protokol komisyonunca malzeme alımının eski protokol 
fiyatları üzerinden %30 eksiğine alımı yönünde bir karar verildiği ve bu karar sonrası 2450 $ 
olan koroner stentin fiyatının 1715 $'a düştüğü, ancak çoğu malzemeye ilişkin bu indirim 
kararının kısa bir süre sonra, kurumca kabul edilebilir bir gerekçe olmaksızın geri 
alındığı, (Sayfa 17) 

Ülkemiz açısından sağlık alanına baktığımızda; sağlığa yılda yaklaşık 14 milyar $ 
civarında bir harcama yapılmakta olduğu, ilaç, sağlık malzemesi ve cihazların büyük bir 
bölümünün ithal edildiği, bu ürünlerin % 98'inin kamu kurumlan tarafından satın alındığı, 
(Sayfa 26) 

Diğer yandan, ürünün kullanılması ve hatta bolca kullanılmasının sağlanması için 
doktorların rüşvet almasının yollarının açıldığı, aynca henüz satışa arz edilmemiş kimi 
ürünlerin ülke insanı üzerinde denenmesi için yetenekli ancak hırs ve çıkar anlayışına sahip 
hekimlere denetimsiz bilimsel çalışmalar yaptınldığı. ne yazık ki; yabancı firmalann genel 
ürün pazarlama politikasına karşı, ülke içinde gerekli hassasiyeti görmenin her zaman 
mümkün olmadığı, 

Firmalann, işlemlerin bir an önce sonuçlanması ve kurumlardan alacaklannın daha 
erken tahsili için sağlık kurumlannın diğer çalışanlanna da menfaat temin ettiklerinin 
belirlendiği, keza çoğu kamu kurumuna ait boş durumdaki evrak, firmalann ya ofislerinde 
yada bilgisayar kayıtlannda bulunduğu, bundan kurum görevlilerince düzenlenmesi gereken 
pek çok evrakın firma çalışanlannca hazırlandığı sonucunun çıktığı, firma elemanlannca 
hazırlanan bu belgelerin titizlikle incelenmemesi dolayısıyla da suiistimale açık bir ortam 
yaratıldığı, 

Mevcut hastanelerin çoğuna, her gün binlerce hasta intikal ettiği, hastaların saatlerce 
kuyrukta beklediği ve ilgi görmediklerinden yakındıklan, basit bir muayenenin dahi saatlerce 
kuyrukta beklemeyi gerektirdiği, 

Hastane koridorlarının bir yığın medikal firma çalışanı ile dolduğu, yine ameliyat 
olmak için malzemenin, doktorun adını verdiği medikal firmasından alınması gerektiği, 
zira medikal firmalar ile sağlık çalışanları arasında çıkar ilişkisi bulunduğu, 

Çoğu doktorun, muayenehanelerini tedavi amaçlı olarak değil, çalıştıklan özel 
hastanelere müşteri bulmak için açmakta olduklan, 

Hususlanna yer verilmiş olduğu, 

Yine anılan iddianamenin muhtelif bölümlerinde aynen; 

"Öyle ki; kimi duyarlı hekim, bazı şahsiyetler, piyasaya ginnek isteyen ve bu nedenle 
de kamu kurumlanyla protokol imzalama çabası içinde bulunan finnalann verdikleri bilgi ve 
teklifler nedense göz ardı edilmiştir. Ne protokoller yenilenmiş, ne de ihale uygulaması 
yapılmıştır. 

Başlangıçta karşılıklı yarar çerçevesinde oluşturulan protokoller, revize edilmemesinin 
sonucu olarak, protokolü imzalayan taraflardan birinin sebepsiz zenginleşmesi sonucunu 
doğuran gelişmelere yol açmıştır. 
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Aslında protokol uygulaması malzeme satın alan kurumlar arasında yeknesaklık 
sağlamanın yanında, ihale yöntemini ortadan kaldıran bir uygulama değildir. Temelde amaç 
öncelikle bir ürünü toplu olarak ve ihale yoluyla almaktır. Ancak işin aciliyetine binaen 
reçeteyle malzemenin alınmasının gerekli olduğu durumlarda protokol fiyatları bir anlamda o 
malzemenin alımındaki üst fiyatını göstermektedir. 

Ancak uygulamada protokolün imzalanmasından sonra pek çok malzeme için hemen 
hemen hiç ihale yapılmamış, diğer yandan bazı ihale girişimleri dahi anlaşılamayan 
nedenlerle ve zaten protokol uygulaması var gerekçesiyle kurum üst yönetim görevlilerince 
reddedilmiş, yada çoğu ünitenin yaptıklan ihalelere, protokol uygulamasından son derece 
memnun olan firmalarca ilgi gösterilmediğinden ihalelerin yapılması mümkün olmamıştır. 

Protokol uygulamasının sürmesi ve dolayısıyla yüksek kar marjı ile kamu kurumlarına 
malzeme satışı, satıcı firmaların yüksek gelir elde etmelerine yol açmıştır. 

Bu soruşturma dolayısıyla, ihaleli alıma geçilerek vurgunun giderildiği yolunda bir 
takım açıklamalar yapılmıştır. Oysa bunca malzemenin içinde fiyatı ciddi anlamda düşen 
malzemeler balon ve stenttir. Bunlar dışındaki malzemeler kurumlann almaya çalıştıklan bir 
kısım idari tedbirlere, bu konudaki çabalara, soruşturmanın yarattığı tedirginliğe rağmen, 
neredeyse 2001 yılı sonundaki fiyatlanndan, hatta kimi ürünler daha da pahalı olarak 
satılmaya devam edilmektedir. Bunun nedeni de sanıklann halen kamuya yönelik direnç 
girişimlerinin bir sonucudur. Dolayısıyla yapılan ihaleler göstermelik bir hal almıştır. 

SSK. Bağ-Kur ve Emekli Sandığının ve diğer Kamu Kurumlanmn Türkiye nüfusunun 
% 89'unu kapsayan 61 milyon vatandaşımızın, sağlık sorunlanna çare aradığı, aynca 
topladığı gelirlerle emekli maaşlannı karşılayıp, sigorta sisteminin yerleşmesi ve sağlıklı 
işlemesi için çaba gösterdiği göz önüne alınırsa, bu kurumlann hiç de küçümsenecek 
müesseseler olmadığı görülecektir. (Sayfa 44) 

Yine, bu kurumlann yöneticilerinin sık sık değiştirildiği, örneğin SSK'da bir buçuk 
yılda görev alan genel müdür sayısının yedi olduğu, çoğu yöneticinin kurum dışından 
atandıklan, kurumun sorunlanna vakıf olana kadar görev sürelerinin sona erdiği görülmüştür. 
Aynca, kurumlann yapısal sorunlannın çözümü, oldukça güçlüklerle karşılaşmayı 
gerektirmektedir. (Sayfa 45) 

Nitekim, ilaç ve tıbbi malzeme alımına ilişkin sağlıklı ve aynı zamanda kurum 
yaranna düzenlemeler yapılması halinde, firmalann daha da dirence geçecekleri, bir kaos 
ortamı yaşanacağı ve bu durumdan yönetici konumundaki kişilerin sorumlu tutulacağı 
duygusu ne yazık ki; yöneticilerin kararlı ve cesurca tavır almalannı engellemektedir. (Sayfa 
45) 

Tüm bu nedenler kurum yöneticilerini tavırsız kalmaya itmiş ve kendilerine yönelik 
kurum yaranna olacak taleplere dahi duyarsız kalmalanna neden olmuştur. 

Bunun dışında bir kısım görevlinin firmalann baskısının etkisi altında kaldıklan, 
bunun da aldıklan ya da almadıklan kararlara yansıdığı gözlenmiştir. 

Her üç kurumun da aralannda karar verme konusunda, yapılan görüşmelerin sonuçsuz 
kaldığı da anlaşılmaktadır. (Sayfa 45) 

Firmalann protokol taleplerinde bir standart bulunmamaktadır. Kimi firma senelerce 
protokol yapmak için çaba gösterirken, bazılarıyla çok geçmeden protokol imzalandığı, 
indirim tekliflerinin nedense dikkate alınmadığı görülmüştür. (Sayfa 46) 
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Taahhütnameli satış yetkisi verilirken protokol yapılan medikal firmalardan alınan 
teminatlar oldukça düşük tutulmuştur. Dolayısıyla bu miktara göre, firmalar üzerinde hiçbir 
caydırıcı etki yaratılamamıştır. (Sayfa 46) 

Yeni bir protokol çalışmasının ciddi anlamda gerçekleştirilmesi dolayısıyla gerçek 
fiyatın belirlenmesi halinde bu pazardan büyük oranda çıkar sağlayan üretici ve distribütör 
firmalar ile bayilerin, bazı hekimler ile kamu görevlileri ve hastanelerin haksız 
zenginleşmeden pay alamama durumu ile karşı karşıya kalacakları aşikardır. (Sayfa 53) 

Diğer yandan 1998 yılından itibaren çeşitli distribütör firmalarca, (1994 yılında 
düzenlenen protokolün SSK tarafından tek yanlı iptali üzerine ve yeni bir protokol da 
düzenlenememesi nedeniyle oluşan boşluk ortamı sırasında) kuruma taahhütname verilmiştir. 
Taahhütname, yeni bir protokol düzenlenmesi veya belirlenecek rayiç değer sonucu kurum 
aleyhine oluşacak fiyat farkının firmalardan geri alınmasını gerektirmektedir. (Sayfa 53) 

Kurum ile distribütör firmalar arasında 1998 yılından bu yana bir türlü yeni protokol 
imzalanamaması, rayiç bedelin tespiti konusunda hiçbir somut girişim olmaması, geri ödeme 
işlemlerine ilişkin olarak firmaların dirençleri karşısında idarenin tahsilat cihetine gitmemesi, 
aynı dönemde protokolde yer alan çoğu malzemelerin ithalat fiyatlarının sürekli düşmesi 
sonucu, stent, kalp pili ve AICD gibi ithal malzemelere ilişkin geri ödeme miktarı, bu 
malzemeleri kuruma çokça satan firmalar açısından yüklü bir geri ödemeyi de beraberinde 
getirmiştir. (Sayfa 53) 

Firmaların, ürünlerin satışı sırasında elde ettikleri büyük miktardaki sunî karın önemli 
bölümünün, ürünün kullanılması karşılığı ya özel hastanelere komisyon adı altında verilmesi 
ya da bazı hekimlere rüşvet olarak aktarılması veya ürünün pazar payım güçlü tutma 
kaygısıyla büyük promosyon giderlerine harcanması nedeniyle, aktiflerinden çıkması söz 
konusu olmuştur. Dolayısıyla firmaların geri ödeme yapacak olmaları halinde maddi güçlük 
içme düşmeleri gündeme gelecektir. (Sayfa 53) 

Tüm bunlardan çıkan sonuç, taahhütname; firmalar açısından bir anlamda uyutulmuş 
durumdaki önemli bir sorundur Fiyatların düşmesi halinde, geri ödeme gündeme gelecek ve 
firmalar bu uyutulmuş sorunla baş başa kalacaklardır. Fiyat farkını ödemek istemeyen veya az 
ödemek isteyen firmalar için, yeni protokol ve rayiç değerin belirlenmesi, bunun için de 
fiyatların üst düzeyde tutulması hayati önemdedir. (Sayfa 53) 

Aslında ilk olarak 2000 yılı içinde SSK.ca iyileştirici tıbbi malzemelerinin alımında % 
30 oranında indirime gidilmesi karan alınması üzerine, distribütör firmalarca bu indirime 
karşı çıkılmış, çeşitli platformlarda konu dile getirilmiş ve kurumlara bu yönde yazılar 
yazılmıştır. Aralarında belirgin bir rekabet olmasına rağmen firmalarca fiyatlarının indirimine 
ortak tepkide bulunulmuştur. Nitekim bu tepki özellikle ortopedi alanında gereken etkiyi 
göstermiş pek çok alandaki malzemelerin fiyatlarının indirimine ilişkin karar kısa bir süre 
sonra geri alınmıştır. İlgi çeken tek yan stent gibi bazı malzemelerde fiyatın % 30 aşağıya 
çekilmesi olmuştur. Ancak diğer ürünlerde fiyat indirimine ilişkin karar geri alındığından, 
idareye ürün vermeme tehdidi etkinleştirilmemiştir. Bu dönemde de geri ödeme yönünde 
somut bir girişim bulunmamaktadır. (Sayfa 54) 

Zira, yukarıda değişik bölümlerde dile getirildiği gibi, kamuda görev alan 
bürokratlann bir bölümü ile mali ve sağlık alanında görev üstlenen siyasi kimliklerin ya bu 
sorunlara kalıcı çözüm getirecek anlayışları yoktur ya da firmaların malzeme temininde 
yarattıkları ve artarak oranda yaratmaya devam edecekleri direnç karşısında, işin 
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muhasebesinin kendi üzerlerinde kalması korkusu vardır. Bu nedenle de, göstermelik bir 
şekilde firmalarca stent fiyatlannda düşüşe ilişkin direnç kınlmış, ancak bunun yanında diğer 
malzemeler eski sistemle ve hatta daha pahalı fiyatlarla kamu kurumlanna satılmaya devam 
edilmiştir. (Sayfa 62) 

Kısaca, bu soruşturmanın gündeme gelmesi, bazı ilgililerin sık sık basına soygunun 
önlendiğine ilişkin verdikleri onca demece rağmen, fiyatı tek ciddi anlamda düşen malzeme, 
50.000 çeşit malzeme arasında sadece stent ve balondur. (Sayfa 65) 

Bir örnek daha vermek gerekirse, halen Polonya'da bir AİCD'nin satış fiyatı 2.000 
dolardır. Distribütör firmalarca bu malzeme ülkemize 10.000 dolar bir kıymetle ithal edilerek, 
kamu kurumlanna 30.000 dolar dolayındaki bir fiyatla satılmaktadır. Ülkemiz halen de ne 
yazık ki; Polonya'dan tam 15 kat fazlasına AICD almaya devam etmektedir. (Sayfa 66) 

Gerek Kardiyoloji alanındaki diğer malzemeler ile gerekse de diğer branşlardaki 
malzemelerin geçen süreler içinde fiyatlannda önemli bir düşüş yaşanmamıştır. 

Bir anlamda stentteki çarpıcı düşüş, kimileri için itibar ve konumu koruma 
konusunda yeterli görülmüş, kimileri için büyük kazancın devamı için feda edilen bir 
bütünün uzvu gibi düşünülmüştür. 

İş bu iddianame, kardiyoloji alanında oluşan direnç çerçevesinde düzenlenmesine 
rağmen, diğer branşlarda özellikle ortopedi ve radyoloji alanında, malzeme fiyatlanndaki 
fahiş fiyat ve usulsüzlük daha da çarpıcı olarak müşahede edilmiştir. Bu konuda da gerekli 
işlem yerine getirilecektir. 

Aslında soruşturmaya ilişkin ihbarda bulunulmasından bu yana ülkemiz bir 
düşünce yanıltmasıyla karşı karşıya bulunmaktadır. Bu durum, medikal firma ya da 
yukarıda belirtilen çıkar grubu kaynaklı olabileceği gibi, kamu zararının ortaya 
konması açısından dikkati çekmeye dönük olarak, görünürde kamuyu düşünenlerce de 
yapılmıştır. Bu nedenle de sanıkların lehlerinde veya aleyhlerinde ortaya atılan 
düşüncelere kuşkuyla bakılmak zorunda kalınmıştır. 

Bu cümleden olarak, kamu kurumlannm soyulduğuna, soygunun önlendiğine, stentin 
fiyatının devamlı 2450 dolar olduğuna ilişkin haberlerin gerçeği pek de yansıtmadığı gibi, 
kurumlann ucuz ve kalitesiz malzeme satın aldıklanna ilişkin çoğu haberin de asılsız olduğu 
anlaşılmıştır. 

Nitekim 2001 yılı son aylarında üretici konumdaki Boston Scıentıfıc firmasının 
yetkilileri ile zamanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı arasında dört kez görüşme 
yapılmıştır. Bu firma, ABD'den gelen üst düzey yetkililerinin de katıldıkları toplantılarda 
ucuz fiyatla SSK'ya malzeme satmak istedikleri hususunda teklif vermiştir. (Sayfa 72) 

Yine, zamanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının beyanına göre; 2002 yılı 
Ocak ayı içinde SSK Eskişehir Bölge Hastanesi Başhekimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanını arayarak, ihale ile ucuz stent alımı yapmak istediğini, ancak SSK üst yönetiminin 
bu ihaleye karşı çıkarak, stentlerın protokol fiyatları üzerinden alınması yönünde görüş 
belirttiklerini iletmiştir. Sonuçta Eskişehir'de yapılan ihalede bir firmaya ait stent 450 ABD 
Doları karşılığı satın alınmıştır. Aslında aynı ihalede bir başka marka stent de 1 200 
dolardan alınmıştır. (Sayfa 72) 

Bu ihalenin sonuçları da firmalar açısından, taahhütnameye bağlı geri ödemede 
emsal alınabileceğinden, yapılan ihalede 1.200 dolara alman stent ön plana çıkarılmaya 
çalışılmış, stentin fiyatının bu değer üzerinde sabitlenmesi hususunda gayret içine girildiği 
görülmüştür. 
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Kardiyoloji Çalışma Grubunu oluşturanlar, ilk olarak dünyada tıbbi malzeme 
fiyatlarının giderek düştüğünü, ülkemizde gerçek dışı ithalat faturalarına rağmen, bu 
durumun er geç dile getirileceğini, o zaman da satış fiyatlarının aşın düşeceğini, bu halde 
de yüklü kardan alacakları gibi, yüksek miktardaki bir geri ödemeyle de karşılaşacaklarını 
görmüşlerdir. Bu nedenle de 2001 yılındın itibaren bir araya gelerek fiyatların aşırı 
düşmemesi ve geri ödemenin Bakanlar Kurulu kararıyla yok sayılması için 
toplantılar düzenlemişler, aldıkları kararlar doğrultusunda yetkililerle görüşmeye 
çalışmışlardır. Aslında o dönemde ne yazık ki; pek çok kamu yetkilisi de durumdan 
haberdardır. (Sayfa 73) 

Nitekim, Konya Milletvekili Hüseyin ARI tarafından Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığı'na verilen 28.05.2001 tarihli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
tarafından cevaplandırılması istenen soru önergesinde özetle; "Stentlerin 250-400 dolar 
fiyatla ithal edilmesine rağmen SSK'ya 1.716 dolara satıldığını, aradaki yüksek fiyat 
farkının 600-700 dolarının bir kısım özel hastanelere ve üniversitelerin vakfına hizmet, 
bağış karşılığında rüşvet verildiğini, rüşvet oranları konusunda rekabet yaşandığını biliyor 
musunuz?- Bu malzemeyi neden toplu ihaleye çıkarmıyorsunuz?- (Sayfa 73) 

Öte yandan, yukarıda özetlenen soru önergesine zamanın Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Sn.Yaşar OKUYAN imzalı ve 22.06.2001 tarihli yazıyla cevap 
verilmiştir. Yazıda özetle, "1998 yılında protokollerin iptal edildiği, buna karşılık 
firmalardan ilerde yapılacak protokollerde tespit edilecek fiyat farkına göre 
taahhütname alındığı, 2000 yılında malzemelerin eski protokol fiyatlarından % 30 
eksiğine alınmasına ilişkin karar verildiği, stentler konusunda yürütülen bir 
soruşturma bulunmadığı" belirtilmiştir." (Sayfa 74) 

Şeklinde tespit ve yorumlara yer verilmiş olduğu görülmüştür. 

iddianamede yer alan konularla ilgili olarak dikkatimizi çeken bazı hususları 
irdelemekte yarar görmekteyiz. 

57. Cumhuriyet Hükümetinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Yaşar 
OKUYAN'ın, Başsavcılık Makamına vermiş bulunduğu 17.12.2002 tarihli ifadesinde özet 
olarak; 

"Kurumun uzun yıllardan beri ihalesiz ve protokol yöntemi ile fahiş fiyatla 
malzeme aldığını, 

Firmaların kendisini tehdit ettiğini, dönemin SSK Yönetim Kurulu Başkanının 
gayreti sonucu ihaleli alıma geçildiğini'\ 

Beyan etmiş bulunmaktadır. 

Oysa, yine anılan iddianamede protokol sisteminin ihaleyle alımı ortadan kaldıran 
bir sistem olmadığı, protokollerin aynı zamanda referans niteliği taşıdığı, 

Geçmiş yıllarda belirlenen ancak revize edilmeyen protokol fiyatlarının aşırı kâr 
marjı yarattığı, 

Açıkça belirtilmiştir. 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Sayın OKUYAN'ın SSK'nın protokolleri ile ilgili 
olarak ileri sürdüğü hususlar, Ankara DGM Başsavcılığınca yapılan tespitlerle 
örtüşmemektedir. 

Ayrıca döviz kuru bazında gözden geçirilmesi ve revize edilmesi gereken 
protokollerin, esasen 57. Cumhuriyet Hükümeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın 
Yaşar OKUYAN {1999/Mayıs-2002/Ağustos) döneminde hiç ele alınmaması, 
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Protokollerin varlığı ihale yapılmasına engel teşkil etmediği halde, yine anılan 
dönemde ihalelere de tevessül edilmemiş bulunması, 

Kamu menfaatlerini korumakla görevli Sayın Bakanın beyanları ile tespit edilenler 
arasında açık bir çelişki bulunduğunu ortaya koymaktadır. 

1998 yılında revize edilmek üzere protokollerin iptal edilerek, Kurum lehine 
doğacak farkın tahsili amacıyla taahhütnameler alındığı, bir kısım firmaya taahhütnameli 
satış yetkisi verildiği, yeni protokol düzenlemesi için oluşturulan Komisyona 6 ay süre 
verilmesine rağmen, bu çalışmanın günümüze kadar tamamlanamadığı, dolayısıyla 
taahhütnameler çerçevesinde ve eski protokol fiyatları üzerinden malzeme alımının 
sürdürüldüğü görülmektedir. 

Kardiyoloji malzemelerinde fiyatın düşmesine rağmen, geri ödemeye ilişkin 2003 
yılına kadar Kurum tarafından hiçbir ciddi çalışma ve uygulama yapılmamış olması, 
dolayısıyla Kurumun firmalardan geri alacağı miktar her geçen gün artarken, firmaların 
Kuruma sattıkları her ürünün bedelini tahsile devam etmiş bulunması hususları, 

Göz önüne alındığında, buna sebebiyet veren Kurum yöneticileri ile bu yöneticileri 
atamak ve denetlemekle görevli Makamların cevaplaması gereken bir husus olduğu 
tartışmasızdır. 

Diğer taraftan; 

Neşter operasyonu olarak ifade edilen Ankara DGM Başsavcılığının yürüttüğü adli 
takibatın yarattığı büyük etkiye rağmen, yine anılan iddianamede, kamu kurum ve 
kuruluşlarının satın aldığı binlerce malzeme arasından sadece {Balon ve Steni) fiyatlarının 
düşmüş olduğu, 

Mevcut yolsuzluğun tüm hızı ile devam ettiği, 

Hususlarına ayrıntılı bir şekilde yer verilmiş olması, 

Yolsuzlukları kamu adına önlemekle görevli siyasi ve idari makamların soruşturma 
öncesi de sonrası da görevlerini yapmadıklarını, 

Göstermektedir. 

Kaldı ki, Konya Milletvekili Hüseyin ARI tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı'na 28.05.2001 tarihinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından 
cevaplandırılması istemiyle verilen ; "Stentlerin 250-400 dolar fiyatla ithal edilmesine 
rağmen SSK'ya 1.716 dolara satıldığı, aradaki yüksek fiyat farkının 600-700 dolarının bir 
kısım özel hastanelere ve üniversitelerin vakfına hizmet, bağış karşılığında rüşvet verildiği 
şeklinde özetlenen soru önergesine, zamanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. 
Yaşar OKUYAN imzalı ve 22.06.2001 tarihli yazıyla cevap verilmiş ve anılan yazıda 
özetle, "1998 yılında protokollerin iptal edildiği, buna karşılık firmalardan ilerde 
yapılacak protokollerde tespit edilecek fiyat farkına göre taahhütname alındığı, 2000 
yılında malzemelerin eski protokol fiyatlarından % 30 eksiğine alınmasına ilişkin 
karar verildiği, stentler konusunda yürütülen bir soruşturma bulunmadığı" 
belirtilmiş, böylelikle Sn.Yaşar OKUYAN'ın protokollü alımdan SSK Eskişehir 
Hastanesi Baştabipliğinin 2002 yılında haber vermesiyle haberdar olduğu yolundaki 
beyanının TBMM'ye verilen cevaptaki beyanıyla uyuşmadığı ortaya çıkmıştır. 

Yukarda kısaca arz ve izah ettiğimiz hususlardan da anlaşılacağı üzere; 

Türkiye genelinde yıllık 14 milyar dolar olarak ifade edilen sıhhi sarf malzemeleri 
pazarında yaşanan yolsuzluk ve suiistimallerin ulaştığı boyut; sadece yargısal denetime 
sığmayacak kadar geniş olup, idari ve siyasi makamların da denetim mekanizmalarının 
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çalıştırılıp, bu alanda alınması gerekli tedbirler ile yapılması gereken işlemler 
bulunduğunu ortaya koymaktadır. 

Bu itibarla; 
1998 yılından itibaren tüm kamu, kurum ve kuruluşlarının ciddi boyutlarda zararına 

sebebiyet veren nedenler ile idari ve siyasi sorumluların tespit edilmesi, 
Fahiş fiyatlarla malzeme satın alınması suretiyle halen devam eden kamu zararının 

önlenmesi için gereken idari ve siyasi tedbirlerin alınması, 
Hususlarında TBMM Araştırma Komisyonu kurulması gerektiği, 
Düşünülmektedir. 

2.4.4 Sonuç 
Kamuoyunda Neşter Operasyonu olarak bilinen ve 1998 yılından itibaren tüm 

kamu, kurum ve kuruluşlannın ciddi boyutlarda zaranna sebebiyet veren fiillerin nedenleri 
ile idari ve siyasi sorumluların tespit edilmesi, 

Fahiş fiyatlarla malzeme satın alınması suretiyle halen devam eden kamu zararının 
önlenmesi için gereken idari ve siyasi tedbirlerin alınması, 

Hususlarında; 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 98. maddesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İçtüzüğünün 104. ve 105. maddeleri uyarınca, TBMM Araştırma Komisyonu kurulması 
gerektiği, 

Düşünülmektedir. 
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Rapor No:03-10 Ankara, 19.06.2003 

2.5.ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

2.5.1 Konu 
Özelleştirme mevzuatının tarihi gelişiminin ve özelleştirilen kuruluşların, özelleştirme 

öncesi ve sonrası performanslannın, karlılık, verimlilik, istihdama katkı gibi hususlar 
açısından incelenmesinden ibarettir. 

2.5.2 Yapılan İncelemeler 

2.5.2.1 Özelleştirme İle İlgili Genel Bilgiler 

2.5.2.1.1 Ekonomi Politikalarında ve Devlet Anlayışında Değişim 

1980'li yıllardan itibaren baş döndürücü teknolojik gelişmelerle birlikte, dünyanın 
ekonomik ve siyasi görünümü de hızlı bir değişim sürecine girmiştir. Bu sürece; 
küreselleşme, demokratikleşme ve özü itibariyle teknik bir işlem ve iktisadi politika aracı olan 
özelleştirme sözcükleri damgalarını vurmuştur. 

Ekonomik ve siyasal nedenlerle 1980'li yıllara kadar hemen bütün ülkelerde 
kamulaştırmaların yanında, münferit uygulamalar olarak özelleştirmeler de söz konusu 
olurken, 1980'li yıllardan bu yana özelleştirme; gerek gelişmiş, gerekse gelişmekte olan 
ülkelerin gündemindeki en önemli konu haline gelmiş, kamu kesimi borçlanma gereğinin 
azaltılmasından, demokratikleşmeye kadar bir çok sorunun çözümü bu sözcüğe 
endekslenmiştir. 

1950 ve 1970 yıllan arasındaki dönemde Batılı ülkeler iktisadi büyüme ve gelişme 
açısından en parlak yıllannı yaşamışlar, bu ekonomik gelişme, sosyal devlet anlayışının 
yaşama geçirilişinin maddi olanaklannı sağlamıştır. Bu süreçte, Asya ve Afrika'da klasik 
sömürgeciliğin tasfiyesiyle oluşan yeni ulus devletler ile diğer gelişmekte olan ülkelerin, hızlı 
kalkınma arzulan ve ulusalcı yaklaşımlan, dönemin devletçi iktisat politikalanyla çakışmış, 
söz konusu ülkelerin tamamına yakınında "kalkınma iktisadı" kuramlan çerçevesinde "ithal 
ikameci sanayileşme" stratejisi başlatılmıştır. 

Dönemin en karakteristik özelliklerini, yüksek oranlı iktisadi büyüme, istikrarlı bir 
ekonomi ve sürekli genişleyen kamu kesimi oluşturmuştur. Bu olumlu atmosfer içinde hiç bir 
hükümet kamu harcamalannı kısmayı ve kamu kesiminin büyümesini sınırlamayı 
düşünmemiş, doktriner olarak da kamu sektörünün büyümesine itirazlar olmamıştır. 
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1970'li yılların ortalarına kadar devam eden bu süreçte, özellikle gelişmekte olan 
ülkelerde, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) kalkınma politikalarının uygulanmasında önemli 
bir araç olarak kullanılmış, bu ülkelere gelişmiş ülkelerden teknoloji transferleri ve sermaye 
hareketleri ağırlıklı olarak KİT'ler üzerinden gerçekleştirilmiştir. Böylece KİT'lerin ürettiği 
katma değerin Gayri Safı Yurtiçi Hasıladaki payı giderek artmıştır. 

1970'li yıllardan itibaren gelişmiş ülkelerde ortaya çıkan ekonomik kriz, kar 
oranlarında ve milli gelirin büyüme hızında düşüşle birlikte, artan enflasyon ve issizlik 
oranlarıyla kendisini göstermiştir. Bu süreçte, petrol fiyatlarındaki yüksek oranlı 
artışlar da, gelişmekte olan ülkelerin ithal ikameci sanayileşme stratejisinin yapısal 
çelişkilerinden ve uygulama biçiminden doğan sorunlarmı arttırmış, ortaya çıkan 
ödemeler bilançosu dengesizlikleri ve üretim darboğazları, gelişmiş ülkelerden yoğun 
kredi akışı ile aşılmıştır. Sanayileşmiş ülkelerdeki ekonomik daralma nedeniyle biriken 
atıl fonların, gelişmekte olan ülkelere düşük, fakat değişken faizli krediler seklinde 
akması, bu ülkelerin 1980'li yıllarda girdiği borç krizinin ve Dünya Bankası ile İMF 
yönlendirme ve desteğinde yapısal döntisûm politikalarına giden sürecin başlangıcını 
oluşturmuştur. 

1970'li yıllarda başlayan ekonomik krizle birlikte Keynes'çi politikalar, kamu 
müdahaleciliği ve kamu girişimciliği ciddi bir biçimde sorgulanmaya başlanmıştır. 
Keynes sonrası Klasik iktisadın yeniden yorumlanması ile ortaya çıkan ekollerin 
tamamı, farklı yoğunlukta olmalarına rağmen, krizi, serbest piyasa mekanizmasının 
sağlıklı olarak islemesini engelleyen unsurların varlığına bağlamışlar, bu bakımdan en 
büyük engeli de. iktisadi organizasyon içindeki veri ve rolü genişleyen, büyük bir 
müdahale potansiyeli olan devlet olarak görmüşler, krizden kurtulmanın yolunun ise, 
serbest piyasa mekanizmasına tekrar islerlik kazandırılması, bu çerçevede devletin 
ekonomik yaşamdaki verinin ve rolünün daraltılması olduğunu savunmuşlardır. 
Özelleştirme bu düşünce akımlarının ileri sürdüğü görüşlerin hayata geçirilmesini 
sağlamak için kullanılan bir iktisat politikası vasıtası olarak gündeme gelmiştir. 

Neo-liberal politikaların makro ekonomik boyutu, devlet kararlarının ekonomi 
üzerindeki etkisinin minimize edilmesini öngörmektedir. Mikro ekonomik boyutu ise 
özelleştirme, serbestleştirme, vergi, istihdam ve endüstri politikalarını içermektedir. 

Özelleştirme, iktisadi organizasyonlarını rekabete dayalı serbest piyasa 
mekanizmasının kurallarına göre isleten gelişmiş ülkelerde, devletin iktisadi yaşamdaki 
rolünü azaltmak ve özel sektörün dinamizminden yararlanarak, kaynak kullanımında 
etkinliği arttırmak için kullanılan bir politika aracı olarak görülürken, yıllarca 
korumacı piyasa koşulları içinde, ithal ikameci modelle sanayileşmeye çalışan gelişmekte 
olan ülkeler için, bütün bir ekonomik yapının yeniden şekillendirilmesinin aracı olarak 
görülmüştür. 

2.5.2.1.2 Özelleştirme 

2.5.2.1.2.1 Kavram Olarak Özelleştirme 

Özelleştirme dar ve geniş anlamlı olarak tanımlanmaktadır. 
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Özelleştirme dar anlamıyla, "mülkiyeti ve yönetimi kamuya ait olan iktisadi üretim 
birimlerinin özel sektöre devri" olarak tanımlanmaktadır. Bu devir, genel olarak ya iktisadi 
birime ait hisse senetlerinin halka arzı yoluyla ya da iktisadi birimin bir bütün olarak (blok 
satış) kişi ya da kurumlara satışıyla gerçekleşmektedir. Bu çerçevede, tarihin çeşitli 
dönemlerinde hemen her ülkede, kamu mülkiyetindeki birimlerin, özel sektöre devri söz 
konusu olduğu halde, bu devirlerden hiç birisi "özelleştirme" olarak adlandırılmamıştır. 
Özelleştirme, basit bir mülkiyet veya yönetim transferinin ötesinde, bütün bir iktisadi 
organizasyonu, serbest piyasa mekanizmasına göre işleyen yapıya kavuşturmak ve bunun için 
gerekli dönüşümü sağlamaktır. Bütün bu unsurlar ise özelleştirmenin geniş anlamda 
tanımında yer almaktadır. 

Geniş anlamda özelleştirmede, mülkiyet devrinin yanı sıra, bu tür kuruluşların özel 
kesime kiralanması, kamu kesimi tarafından üretilen mal ve hizmetlerin finansmanının özel 
kesimce sağlanması, yönetimin özel kesime devri, mal ve hizmet üretimindeki kamusal 
tekellerin kaldınlması ve kurumsal serbestleşme de özelleştirme kavramı içinde yer 
almaktadır. 

Bu çerçeve içinde özelleştirme bir bütün olarak devletin iktisadi faaliyetlerinin 
sınırlandırılmasını ve ekonomide piyasa güçlerinin etkili kılınmasını ifade eden bir kavram 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

2.5.2.1.2.2 Özelleştirmenin Amaçları 

Özelleştirmenin amaçları genellikle ekonomik, mali ve topiumsal-siyasal amaçlar 
olarak sınıflandırılmaktadır. 

a-Ekonomik amaçlar: Ekonomik amaçlar mikro düzeyde şirket verimliliğini 
sağlamak, karlılığı arttırmak, makro düzeyde ise serbest piyasa ekonomisini tüm kurum ve 
kurallarıyla işler hale getirmek, sermayeyi tabana yaymak, kıt kaynakların optimal dağılımını 
sağlamak şeklinde sınıflandırılabilir. 

Özelleştirme ile devlet fıyatlandırmasının yerine geçen piyasa fiyatlandırmasının, 
maliyetleri aşağıya çekerek, genel fiyat düzeyinin düşmesine ve antienflasyonist etki 
yaratarak ekonominin dengeli büyümesine katkı sağlaması beklenmektedir. 

b-Mali Amaçlar: Özelleştirme ile gerçekleştirilmek istenen mali amaçlan 3 başlık 
altında toplamak mümkündür. 

-Devlete gelir sağlamak: Özelleştirme, giderek artan iç ve dış borçlannın 
kapatılmasında, kamu açıklannın düşürülmesinde bir araç olarak kullanılmaktadır. 

-KİT'lerin borç yükünden kurtulmak: 

-Vergileme yapısını değiştirmek: Hükümetler KİT fıyatlannı vergilendirme aracı 
olarak ta kullanmaktadırlar. Dolaylı vergiler ise, her gelir grubuna aynı tutarda yansıdığı için, 
adaletsiz bir vergilendirme biçimi olarak görülmektedir. Özelleştirme ile KİT fiyatlandırma 
mekanizması kullanılarak dolaylı vergi alma politikası yerini, özelleşen kuruluşlar kar elde 
ettiği sürece, bunlardan alınacak gelir ve kurumlar vergisi gibi dolaysız vergilere bırakacaktır. 
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c-Toplumsal-siyasal amaçlar: Toplumsal siyasal amaçlar, klasik öğreti 
çerçevesindeki ekonomik amaçların gerçekleşmesi halinde, toplumsal olarak ortaya çıkacak 
artılar varsayımına dayanmaktadır. Özelleştirme ile serbest rekabet düzeni içinde kıt 
kaynakların optimal dağılımı gerçekleşecek, bu da toplumsal refahın optimizasyonunu 
sağlayacaktır. Özelleştirmenin gelir dağılımını düzeltici etkisi üzerinde durulurken, işletmenin 
hisse senetlerine sahip olan çalışanların ücret dışı gelirlerden istifade etme imkanından söz 
edilmiş olmakta, ekonomik işletmelerden kazanç ve pay elde etme işinin bir kesimle sınırlı 
kalmayarak tabana yayılmasından bahsedilmekte, böylece dengeli bir toplum yaratma 
hedefine ulaşılacağı beklenilmektedir. 

2.5.2.2.Türkiye'de Ekonomi ve KİT'lerle İlgili Genel Değerlendirmeler 

2.5.2.2.1 1923-80 Dönemi Ekonominin Genel Görünümü ve KİT'ler: 
Türkiye ekonomisi 1923-80 döneminde yarım yüzyılı aşkın bir dönemi denetimli rejim 

altında geçirmiş, dönemlere göre denetim derecesi ve yönlendirmesi farklı olsa da, gelirin 
bölüşümü ve kaynakların dağılımı, hiç bir zaman tam olarak piyasa güçlerine bırakılmamıştır. 

Cumhuriyetin kuruluşunu izleyen ilk yıllarda, özel sektör önderliğinde büyümeyi 
amaçlayan liberal politikalar izlenmiş, ancak, Türkiye ekonomisinin alt yapı itibariyle buna hazır 
olmaması, sermayedar sınıfının yetersizliği ve ulusal tasarrufların büyük bir sanayileşme atılımını 
gerçekleştirmekten uzak olması şeklinde varlığını gösteren yurt içi sınırlılıklar, bu politikalarla 
arzulanan başarıya ulaşılmasını engellemiştir. 

1923-30 dönemindeki kısa süreli bir liberal ekonomi deneyiminden sonra, yaklaşık elli 
yıl süresince, iç pazara yönelik sanayileşme stratejileri uygulanmıştır. Bu süreçte yer alan 
1930-46 yıllan arasındaki uygulamalar, bir yandan daha önce izlenen liberal ekonomi 
politikalarının gerekli sanayileşme başarısını gösterememesinden, diğer yandan 1929 krizi 
nedeniyle dünya ekonomisinin içine girdiği daralma ve hammadde fiyatlarındaki düşüşün 
yarattığı olumsuzlukları telafi etme çabalarından kaynaklanmıştır. 

1930'da başlayan devletçilik politikasının en önemli özelliği ekonomik yapının 
yetersizliğinden ve döneme özgü ihtiyaçlardan doğmuş olmasıdır. İzlenen politika, bir yandan 
korumacı döviz kurları ve dış ticaret politikaları ile yeni oluşturulmaya başlanan yerli sanayinin 
korunmasını, diğer yandan vergilendirme ve fiyat politikaları aracılığı ile kaynakların tarımdan 
sanayiye aktarılması amaçlamıştır. Devlet iktisadi yaşama vergiler, para-maliye ve gümrük 
politikalarının dışında bizzat yatırımcı ve üretici bir unsur olarak da girmiştir. Bu çerçevede; 1933 
yılında 2262 sayılı Yasa ile Sümerbank, 1935 yılında 2805 sayılı yasa ile Etibank, Maden Tetkik 
İşleri ve Etüt İdaresi ile Elektrik İşleri Etüt İdaresi, 1935 yılında Türkiye Şeker Fabrikaları TAŞ, 
1936 yılında Malatya Bez ve İplik Fabrikaları TAŞ, 1938 yılında Halk Bankası, 1936'da Güven 
Sigorta, 1937 yılında Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri, 1941 yılında Petrol Ofisi kurulmuştur. 

1950 seçimleri sonucunda iktidara gelen Parti, seçim propagandasındaki taahhütleri 
doğrultusunda hükümet programlarında da kamu teşebbüslerini özel sektöre devretmenin yararlı 
olacağını savunmuş, konuyla ilgili olarak somut adımlar atabilmek için İşletmeler Bakanlığı'na 
bağlı ''devir komisyonu" kurularak, devlete ait ekonomik fabrika, kurum ve tesislerin özel sektöre 

667 



devir şekil ve şartlarım, bunların takdir bedellerini belirlemekle görevlendirilmiş, ancak bu 
komisyon tarafindan herhangi bir devir işlemi gerçekleştirilmemiş, aksine bu dönem, kamu 
teşebbüslerinin sayısının hızla arttığı bir dönem olmuştur. 

1960'h yıllardan itibaren beş yıllık planlarla başlatılan ithal ikameci sanayileşme süreci; 
mali piyasaların üzerinde sıkı bir denetim, sabit döviz kurları, reel olarak negatif faiz hadleri, sıkı 
ithalat kontrol ve yasaklan altında sürdürülmüştür. 

Planlı dönemde sistemin bir ayağı KIT aracılığı ile doğrudan sınai kuruluşlar kurulmasına, 
diğer ayağı ise faiz hadleri, döviz kuru, fiyatlann oluşumu gibi parasal politikalarla, ithalat yasak 
ve smırlamalanna dayandınlmıştır. 

Reel olarak düşük tutulan faizlerle, üretken alanlarda yatınmlar canlı tutulabilmiş, 
aynca plan hedeflerine yatınmlan yöneltmek amacıyla da farklılaştmlmış faiz hadlerinden 
yararlanılmış, aşın değerli lira nedeniyle artan ithal talebini kontrol altına almak için dış 
ticarette, mutlak ithal yasaklan ve yüksek gümrük duvarlan aracılığı ile sıkı bir denetim 
uygulanmış, yatınm mallan ithali ise önemli ölçüde serbest bırakılmıştır. 

1970'li yıllann ortalanndan itibaren petrol fiyatlannın ithalat maliyetinde yarattığı 
baskılar, bu dönemde uluslararası fınans sermayesinin sağladığı olanaklarla aşılmış, ancak 
1978-79 yıllannda kredi sağlamada karşılaşılan zorluklar, üretimi durma noktalanna getirmiş, 
IMF ile imzalanan iki adet istikrar anlaşması, boyutlan giderek büyüyen sorunlara cevap 
vermekten uzak kalmıştır. 24 Ocak 1980 kararlan diye bilinen istikrar önlemleri paketi ve onu 
izleyen süreçte Dünya Bankası ile imzalanan yapısal uyum kredileri doğrultusunda, 
ekonominin yönü, ithal ikameci sanayileşmeden, ihracata yönelik stratejiye döndürülmüştür. 

1980'lerde başlayan dönüşüm hareketine kadar KİT'ler, uygulanan ekonomi 
politikalan doğrultusunda, bir yandan ulusal sanayinin oluşturulmasında doğrudan yatınm ve 
işletmecilik faaliyetleriyle yer alırken, diğer taraftan özel sermayeyle tamamlayıcılık 
amaçlanna yönelik olarak alt yapı ve ara malı yatınmlannda yoğunlaşıp, düşük fiyat 
politikalan uygulamak suretiyle özel sektörün gelişimine katkıda bulunmuşlardır. 

2.5.2.2.2 1980'li Yıllarda Başlayan Yapısal Dönüşüm ve KİT'ler 
Türkiye ekonomisinde yapısal dönüşüm 24 Ocak 1980 istikrar tedbirleri ile 

başlamıştır. Söz konusu tedbirler paketi ile dışa açık, özel sektör öncülüğünde büyüyen, 
devletin küçültülmesini ve zaman içinde ekonomiden tamamen çekilmesini hedefleyen 
programlar uygulamaya konulmuş, bu programlar Dünya Bankası'nın yapısal uyum kredileri 
ile desteklenmiştir. 

Bu çerçevede 1960'h yıllardan beri izlenen ithalata yönelik sanayileşme politikası terk 
edilerek, ihracata yönelik sanayileşme politikasına yönelinmiş, ekonomide serbestleşme ve 
liberalleşme doğrultusunda kararlar alınarak uygulamaya konulmuş, karlılık ve verimliliğin 
arttınlması, kaynak dağıtımında maksimizasyonun sağlanması ve sermayenin tabana 
yayılması amaçlanna yönelik olarak kamu iktisadi teşebbüslerinin özelleştirilmesi süreci 
başlatılmıştır. 
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1980 sonrası ekonominin model ve işleyişini değiştirme amacına sahip kararlar 3 
grupta toplanabilir.; 

-Serbest piyasa ekonomisinin işleyişini ve liberalleşmeyi sağlamak amacıyla 
ekonomiye müdahale niteliğinde olan bazı kontrollerin kaldmlmıştır. Bu çerçevede fiyat 
kontrolleri kaldmlmış, döviz kurlan ve faiz hadlerine yapılan müdahaleler yumuşatılmış, 
ithalat yasak ve kısıtlamaları ile yabancı sermayeye yönelik engeller aşamalı olarak 
kaldmlmıştır. Temel mal ve hizmet kapsamı daraltılarak3, fiyatların idari kararlar yerine, 
piyasa mekanizması yoluyla belirlenmesi ilkesi benimsenmiş, bu amaçla iç fiyatlar üzerideki 
tüm kontrollerle KİT'lere yapılan mali destekler kaldmlmış, bu kuruluşlann ürettikleri mal ve 
hizmetlerin fıyatlan da serbest bırakılmıştır. 

-ikinci grupta ihracatın arttınlmasına yönelik uygulamalar gelmektedir. Bu amaca 
yönelik olarak kur politikasının yanısıra, ihracatta yoğun ve çeşitlendirilmiş bir şekilde teşvik 
uygulaması başlatılmıştır. 

-Üçüncü grupta KİT'lerin özelleştirilmesine yönelik politika ve uygulamalar yer 
almaktadır. Devletin ekonomiden çekilmesi yaklaşımı çerçevesinde öncelikle KİT yatınmlan 
ve kaynaklan sınırlandınlmış, kamunun imalat sektöründen tamamen çekilme hedefi 
doğrultusunda, mevcut yatınmlar enerji, ulaştırma, telekomünikasyon gibi alt yapı 
yatınmlannda yoğunlaşmıştır. 

Serbest piyasa ekonomisine geçişle ilgili diğer önemli bir düzenleme ise, tekel 
statüsüne sahip olan KİT'lerden bazılannın bu statülerinin kaldmlmasıdır. Örneğin Çaykur'un 
çay üretim ve dağıtım tekeli 1984'de, TEKEL'in sigara üretme ve dağıtma tekeli 1991'de, 
Şeker Fabrikalannın şeker üretim ve dağıtım tekeli ise 1995'de kaldmlmıştır. 

1985-89 yıllannı kapsayan V. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda, özelleştirme hedefinden 
çok, devletin alt yapıda yoğunlaşması şeklindeki yaklaşıma uygun olarak, KİT yatınmlannın 
enerji, madencilik, ulaştırma, haberleşme sektörleri ile rehabilitasyon ve darboğaz giderme 
alanlannda yoğunlaşması, özel sektörün yeterli olduğu alanlarda yeni yatınmlardan 
kaçınılması ve KİT'lere bağlı bazı işletmelerin hisse senetleri yoluyla halka açılmasının 
sağlanması yeni KİT politikalan olarak benimsenmiştir. 

V. 5 Yıllık Kalkınma Planında Kamu İktisadi Teşebbüslerine bağlı bazı işletmelerin, 
hisse senetleri satışı yoluyla halka açılmasının sağlanacağı, özel sektörün yeterli olduğu 
alanlarda yeni yatınmlardan kaçınılacağı bir politika olarak benimsenmiştir. 

VI. 5 Yıllık Kalkınma Planında kamu iktisadi teşebbüsleriyle ilgili temel politika; 
"iktisadi etkinliğin arttmlması ve sermayenin tabana yayılmasının sağlamak üzere başlatılan 
özelleştirme programının süratle geçekleştirilmesi" olarak belirlenmiştir. 

3Temel mal ve hizmetlerin kapsamı 14.10.1967 tarih 6/8954 sayılı kararname ile belirlenmiş, 
"elektrik, kömür, çimento, demir-çelik, suni gübre, yatırım malı niteliğindeki makine alet ve teçhizat 
temel mal olarak, DDY, Deniz yolları, Denizcilik Bankası ve Deniz nakliyat hizmetleri" de temel hizmet 
olarak sayılmıştır. Daha sonra alınan kararlarla bu mal ve hizmetlerin kapsamı genişletilmiş, 25.1.1980 
tarih ve 8/180 sayılı kararname ile temel mal ve hizmet kapsamı oldukça daraltılarak, kömür, suni 
gübre ve alüminyum üretiminde kullanılan elektrik temel mal, DDY, Denizcilik Bankası ve Deniz 
nakliyatın yük taşımacılığı temel hizmet olarak sayılmıştır. 
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VI. Beş Yıllık Kalkınma Planından (1990-1994) itibaren, KİT'lerin yeni yatırım 
alanlarının belirlenmesi değil, özelleştirilmeleri gereği ön plana çıkmış, iktisadi etkinliğin 
arttırılması ve sermayenin tabana yayılmasını sağlamak üzere başlatılan özelleştirme 
programının süratle gerçekleştirilmesi, temel politika olarak belirlenmiştir. 

2.5.2.3 Özelleştirmede: Yasal Düzenleme ve Uygulama 

Özelleştirmeye ilişkin gerçekleştirilen 3 temel yasal düzenlemeyi, 2983, 3291 ve 4046 
sayılı yasalar olarak sıralamak mümkündür. Söz konusu yasalar genel olarak özelleştirmeye 
ilişkin hususları düzenlemekle birlikte 1980'li yıllardan 2003 yılına kadar gelen süreçte, 
sunduklan hizmetin özelliklerinden kaynaklanan yasal nedenlerle, enerji ve telekomünikasyon 
alanlarında ayrı düzenlemeler yapılmış, ayrıca ekonominin liberalleşmesi politikası 
doğrultusunda tekel niteliğini haiz bazı kamusal üretim alanlarında da (çay ve tütün gibi) özel 
sektörün de faaliyet göstermesine olanak sağlayan yasal değişikliklere gidilmiştir. 

Söz konusu 3 temel yasanın yanısıra, esas olarak KİT'lerin kuruluş ve faaliyetlerini 
düzenleyen 233 sayılı KHK'de de, özelleştirmeye ilişkin hükümler yer almıştır. 

Özelleştirme uygulamalarına dayanak teşkil edecek yasal ve yönetsel altyapı 
oluşturma çalışmaları şu şekilde özetlenebilir. 

2.5.2.3.1 2983 Sayılı Yasa: 
Özelleştirmenin yasal altyapısını oluşturmaya yönelik ilk hukuki düzenleme 2983 

sayılı "Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatınmlannın Hızlandınlmasına Dair Kanun"4 ile 
yapılmıştır. 2983 sayılı yasa ile kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunlara ait tesislere, hisse senedi 
ihracı yoluyla gerçek ve tüzel kişilerin ortak edilebilmesine veya bu tesislerin işletme 
hakkının belli sürelerle devrine olanak tanınmıştır. 

2983 sayılı yasanın adı ve amacından anlaşılacağı üzere, özelleştirme söz konusu 
yasada, kamunun ekonomideki yeri ve etkinliğini azaltacak bir politika olarak değil, aksine 
kamu yatınmlannın hızlandınlmasına ilişkin kaynak sağlayacak ekonomik bir araç olarak yer 
almıştır. 

Nitekim yasanın amacı 1. madde ile "istikrarlı ve güvenilir gelir verilmesi suretiyle 
tasarruflan teşvik ederek sağlanacak ek finansman kaynaklan ile kamu yatınmlannı süratle 
gerçekleştirmek" olarak belirlenmiş, bu amaca yönelik olarak da KİT'ler dahil kamu kurum 
ve kuruluşlanna ait tesisler için gelir ortaklığı senedi, hisse senedi çıkartılması ve işletme 
hakkı verilmesine dair esaslar hükme bağlanmıştır. 

Böylece ilk defa KİT'ler dahil kamu alt yapı tesislerinin gelirlerine ortak olunmasını 
sağlayacak şekilde gelir ortaklığı senedi, ve KİT'lerin mülkiyetine katılınmasını sağlayacak 
şekilde hisse senetleri çıkanlması ile belirli süreler dahilinde özel kişi ve kurumlarca 
işletilmesine olanak verecek şekilde işletme hakkı verme sistemi oluşturulmuştur. 

4 Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Yasa 17.3.1984 tarih 
18344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
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Yasa, söz konusu senetlerin çıkarılması ve işletme hakkının verilmesine yönelik 
kapsam maddesi ile "özelleştirme" sözcüğünü telaffuz etmemekle beraber, bu konudaki 
hususları hükme bağlayan yasal düzenlemelerin başlangıcı olmuştur. 

2.5.2.3.2 233 Sayılı KHK 
KİT'lerin kuruluş ve faaliyetleriyle ilgili 233 sayılı KHK'nın "Tasfiye" başlıklı 4 üncü 

Bölümünde, "Teşebbüsler, müesseseler, bağlı ortaklıklar, işletmeler ve işletme birimlerinin ve 
iştiraklerin tasfiyesi veya satılması" başlığı ile yer alan 38 inci maddede KİT'lerin tasfiyesine 
ilişkin hususlara düzenlenmiştir. 

38 maddede; 

"-Kararname kapsamındaki teşebbüs, müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme 
birimlerinin ve iştiraklerinin tasfiye, devir, satış ve işletme haklarının verilme kararının 
Koordinasyon Kurulu tarafından alınacağı, 

-Tasfiye devir, satış veya işletme hakkının verilmesinin, 2983 sayılı Kanun'un 
öngördüğü esaslara göre Kamu Ortaklığı Kurulu tarafından yürütüleceği, 

-Tasfiye, devir, satış ve işletme haklarından elde edilerek fona aktarılan hasılaya 
karşılık, tasfiye, devir, satış veya işletme hakkının verilmesi işlemine tabi değerlerin, teşebbüs 
hesaplarındaki kayıtlı değerinin, teşebbüsün veya bağlı ortaklığın sermayesinden tenzil 
edileceği, 

şeklinde yer alan hükümlerden görüleceği üzere; uygulamaya tabi kuruluşlar 233 
sayılı Kararnameye tabi kuruluşlar olarak belirlenirken, özelleştirme yöntemleri de tasfiye, 
devir, satış ve işletme hakkı devri olarak sınırlandırılmıştır. 

233 sayılı KHK'den sonra özelleştirmeyle ilgili 3291 ve 4046 sayılı Yasalar çıkmasına 
rağmen, 38 inci madde herhangi bir şekilde değişikliğe uğramamış olup5 halen yürürlüktedir. 

3291 sayılı Yasa 233 sayılı KHK'nin 38 inci maddesini yürürlükten kaldırmamış, 
sadece "233 sayılı KHK'nin 38. maddesi ile diğer kanunların, bu Kanuna aykın hükümlerinin 
uygulanmayacağı"™ belirtmekle yetinilmiştir. 

2.5.2.3.3 3291 Sayılı Yasa: 
Türkiye'de özelleştirmeyle ilgili ilk kapsamlı düzenleme 32916 sayılı Yasa ile 

gerçekleştirilmiştir. 3291 sayılı Yasa, yalnızca özelleştirme uygulamalarına yönelik olmayıp, 
7 ayrı kanunda da değişiklik yapan bir metin olarak düzenlenmiş, aynı zamanda 1177 sayılı 
Tütün Tekeli Kanunu da aynı düzenleme ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

5 Kamu Ortaklığı Kurulu ve Koordinasyon Kurulunun yapı ve isminde meydana gelen 
değişiklikler hariç 

6 3291 sayılı "1211 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu, 3182 sayılı Bankalar 
Kanunu, 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun, 
2985 sayılı Toplu Konut Kanunu, 08.11.1985 Tarihli ve 3238 sayılı Kanun. 2499 sayılı Sermaye 
Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve 1177 sayılı Tütün Tekeli Kanunun Bazı Maddelerinin 
Yürürlükten Kaldırılması ve Kamu iktisadi Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi Hakkında Kanun" 
03.06.1986 Tarih ve 19126 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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Yasa ile "özelleştirme" sözcüğü ilk defa mevzuatımızda yer almış, yeterli düzeyde 
olmasa da; özelleştirme kapsamına ve kapsama alma sürecine, özelleştirilen kuruluş 
personelinin sosyal güvenlikle ilgili haklarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. 

Özelleştirmeyle ilgili hususlar Yasanın, "Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
özelleştirilmesi ile ilgili Hükümler" başlıklı 4 maddeden oluşan 5'inci Bölümünde 
düzenlenmiştir. 

3291 sayılı Yasada da, sadece KİT'ler, müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme 
birimleri, varlık ve iştirak paylanmn özelleştirilmesine ilişkin hükümler düzenlenmiş, diğer 
kamu varlık ve hizmetlerinin özelleştirilmesine yer verilmemiştir. 

2.5.2.3.4 3987 sayılı yetki Yasası çerçevesinde yapılan düzenlemeler: 
Özellikle 3291 sayılı Yasada yer alan özelleştirmeye ilişkin hükümlerin gelişen 

koşullar karşısında yetersiz kalması, özelleştirmede ortaya çıkan yetki kargaşası ve 
özelleştirmenin hukuki alt yapısının süratli bir özelleştirmeye imkan vermemesi, özelleştirme 
uygulamalarıyla ilgili hukuki düzenlemelerin yeniden yapılması gereğini doğurmuş, bu 
amaçla çıkartılan 11.5.1994 tarih ve 3987 sayılı yetki Yasasına {Özelleştirme 
Uygulamalarının Düzenlenmesi ile Özelleştirme Sonucunda Doğabilecek istihdamla ilgili 
Sorunların Çözümlenmesine ilişkin KHK'ler Çıkartılması Amacıyla Yetki Verilmesine Dair 
Kanun) dayalı olarak, hazırlanan 5 adet KHK Hükümetçe yürürlüğe konulmuştur. 

Söz konusu KHK'lerle, bugün 4046 sayılı Yasada önemli ölçüde aynen korunan 
Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Özelleştirme 
Fonu (ÖF) ve özelleştirme uygulamaları konusunda ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştır. 

3987 sayılı Yetki Yasasının AYM'nin 10.09.1994 tarih ve 22047 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan 1994/45-2 sayılı kararıyla iptali üzerine, bu Yasaya istinaden çıkartılmış 
bulunan 530,531,532,533 ve 546 sayılı KHK'ler de uygulama alanı bulmadan iptal edilmiştir. 

2.5.2.3.5 4046 Sayılı Yasa 
Özelleştirmeyle ilgili tüm hususların tek bir yasal metinde toplanması 1994 yılına 

kadar mümkün olmamış, uygulamalar 2983, 3291 sayılı yasalar ve bunlarda değişiklik yapan 
diğer mevzuat çerçevesinde yürütülmüştür. KHK'lerle gerçekleştirilen bu değişiklikler ise 
esasa yönelik düzenlemeler getirmemiş, özelleştirme konusunda yetkili karar merciinin 
(Ekonomik işler Yüksek Koordinasyon Kurulu, Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu, Yüksek 
Planlama Kurulu şeklinde) zaman zaman değiştirilmesi gibi hususlarla sınırlı kalmıştır. 

Özelleştirmeye ilişkin ilk özel ve kapsamlı düzenleme 1994 yılında 4046 sayılı Yasa 
ile yapılmıştır.7 4046 Yasa ile getirilen yeni düzenlemeler ve daha önceki mevzuatta yapılan 
değişiklikler şu şekilde özetlenebilir. 

7 27.11.1994 tarih 22124 sayılı Resmi Gazete, 4046 sayılı "Özelleştirme Uygulamalarının 
Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun" 
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-Özelleştirme uygulamalarında tek yetkili karar organı olarak Özelleştirme Yüksek 
Kurulu, yalnızca özelleştirme uygulamalarını yürütmek ve sonuçlandırmak üzere Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. 

-Özelleştirme gelirlerinin bir hesapta toplanması amacıyla Özelleştirme Fonu 
oluşturulmuş ve bu fonun kullanım alanları belirlenmiştir. 

-Özelleştirme kapsamına alınan KİT'lerdeki istihdam fazlasının azaltılması amacıyla 
erken emekliliği teşvik uygulaması getirilerek, emeklilik hakkını kazananların bu hakkı 
kazanmalarından itibaren 2 ay içinde emekli olmayı istemeleri halinde, ikramiyelerinin %30'u 
oranında ek ödeme yapılması hükme bağlanmıştır. 

-Kamu yararının korunması amacıyla, stratejik nitelikteki kuruluşların Özelleştirme 
Yüksek Kurulu'nca belirlenerek, bu kuruluşlarda imtiyazlı hisse bulundurulması 
öngörülmüştür. 

-Özelleştirme programındaki kuruluşların özelleştirilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin 
durdurulması, kapatılması veya tasfiyesi durumunda, bu kuruluşlarda çalışan memur ve 
sözleşmeli personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadro ve pozisyonlara 
atanmalarına ilişkin düzenlemeler getirilmiştir. 

-Özelleştirme uygulamalarıyla işini kaybeden işçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi 
için mevcut haklarına ilaveten, iş kaybı tazminatı ödenmesi ve meslek geliştirme, edindirme 
ve yetiştirme eğitimi imkanları sağlanarak, bu konuda doğabilecek olumsuzlukların 
giderilmesi öngörülmüştür. 

Özelleştirme uygulamalarına ilişkin oldukça ayrıntılı düzenlemeler yapan 4046 sayılı 
Yasada ayrıca, uygulanacak özelleştirme yöntemlerinin neler olduğu, değer tespitinin hangi 
yöntemlerle ve nasıl yapılacağı, özelleştirme ihale yöntemleri ve nasıl uygulanacağı 
belirtilmiştir. 

1- Yasanın Amaç ve Kapsamı 

Yasanın çok geniş tutulan Amaç ve Kapsam başlıklı birinci maddesinde, 
özelleştirilebilir kamu kesimi varlıkları ile hizmetleri düzenlenmiştir. 

Yasa kapsamına giren varlık ve hizmetler 1. maddede; 

"-İktisadi devlet teşekkülleri, bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme 
birimleri ile varlıkları ve iştiraklerindeki kamu paylan, 

-Kamu iktisadi teşebbüsleri statüsü dışında kalmakla beraber sermayesinin tamamı 
veya yansından fazlası devlete ve/veya diğer kamu tüzel kişilerine ait olan ticari amaçlı 
kuruluşlardaki kamu paylan ile bu kuruluşlara ait müessese, bağlı ortaklık, işletme, işleme 
birimleri ve varlıklan, iştiraklerindeki kamu paylan, 

-Devletin diğer iştiraklerindeki kamu paylan ile Hazineye ait payları, 

-Genel ve katma bütçeli idareler ile bunlara bağlı döner sennayeli kuruluşların ve 
kamu iktisadi teşebbüslerinden kamu iktisadi kuruluşlannın gördükleri kamu hi/metleri ile 
doğrudan doğruya ilgili olmayan varlıklan ve iştiraklerindeki paylan, 
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-Belediye ve il özel idarelerine ait ticari amaçlı kuruluşlar ile pay oranlarına 
bakılmaksızın her türlü iştiraklerindeki paylan, 

-Genel ve katma bütçeli idarelerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların, mal ve 
hizmet üretim birimleri ve varlıklan (baraj, gölet, otoyol, yataklı tedavi kurumları, limanlar 
ve benzeri diğer mal ve hizmet üretim birimleri) ile bu Kanunun 35 inci maddesinin (B) 
fıkrasında belirtilen kamu iktisadi kuruluşlannm temel kuruluş amaçlanna uygun mal ve 
hizmet üretim birimlerinin işletilmesi haklan," 

olarak belirlenmiş, özelleştirme amacı ise "ekonomide verimlilik artışı ve kamu 
giderlerinde azalma sağlamak" olarak ifade edilmiştir. 

Özelleştirme ile beklenen amaçlar, Yasanın gerekçesinde yer alan tanımlamada daha 
geniş olarak ifade edilmiştir. 4046 sayılı Yasanın gerekçesinde Özelleştirme, "geniş anlamda 
devletin iktisadi faaliyetlerinin en aza indirilmesi veya tamamen ortadan kaldınlması, 
KİT'lerin devlet bütçesi üzerindeki finansman yükünün hafifletilmesi, rekabete dayalı piyasa 
ekonomisinin gerçekleştirilmesi, atıl tasarruflann ekonomiye kazandmlarak sermaye 
piyasalannın geliştirilmesi ve bu şekilde elde edilecek kaynaklann, alt yapı yatınmlan, 
savunma, eğitim ve sağlık hizmetlerinde kullanılması suretiyle, ekonomide verimliliğin 
arttınlmasını sağlayan önemli araçlardandır" şeklinde tanımlanmıştır. 

Daha önce özelleştirmenin yasal dayanağını oluşturan 3291 sayılı Yasada, sadece KİT, 
bağlı ortaklıklan, müesseseleri ve iştiraklerinin özelleştirilmesi öngörülürken, 4046 sayılı 
Yasa ile özelleştirmenin kapsamı genişletilerek KİT'lerin yanı sıra, devletin diğer mal ve 
hizmet üreten birimlerinin de özelleştirilmesine olanak sağlayan hükümler getirilmiştir. 

2- Özelleştirme İlkeleri 

4046 sayılı Yasa ile özelleştirme mevzuatında ilk kez özelleştirme ilkeleri tespit 
edilmiştir. Yasanın ikinci maddesinde yer alan bu hükme göre; 

Özelleştirme uygulamalannda ilkeler; 

-Doğabilecek istihdam azalmalan ile ilgili olarak mevcut kanunlarda ve/veya toplu iş 
sözleşmelerinde öngörülen tazminatlara ek olarak "İş Kaybı Tazminatı"nın verilmesi, 

-Kuruluşlann özelliklerine ve içinde bulunduklan şartlara göre özelleştirme 
yöntemlerinin belirlenmesi, 

-Özelleştirme uygulamalanndan elde edilecek gelirlerin genel bütçe harcama ve 
yatınmlannda kullanılmaması, 

-Oluşabilecek tekelci bir yapının olumsuz etkilerinin önlenmesi, 

-Mülkiyetin yaygınlığının yanı sıra, yönetim sorumluluk ve yetkilerini üstlenebilecek 
ortak grubunun temini, 

-Özelleştirme uygulamalan çerçevesinde kamu bankalannın da öncelikle 
özelleştirilecek kuruluşlar arasına alınarak süratle özelleştirilmesinin sağlanması, 

-Stratejik konularda devletin sahip olacağı imtiyazlı hisse oluşturulması, 
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-Tabii kaynakların, belli bir süre için sadece işletme hakkının verilmesi suretiyle 
özelleştirilmesi, 

-Özelleştirme işlemlerinin değer saptaması da dahil aleniyet içinde yürütülmesi, 

-Özelleştirme uygulamalarında, milli güvenlik ve kamu yararının gerektirdiği 
durumlar hariç, kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelere devir yapılmaması, 

olarak belirlenmiştir. 

3- Kurumsal Yapı 

4046 sayılı Yasa ile özelleştirmenin karar organı ve uygulamadan sorumlu biriminden 
oluşan kurumsal yapısı yeniden düzenlenmiştir. Kurumsal yapı başlıca Özelleştirme Yüksek 
Kurulu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Özelleştirme Fonundan oluşmaktadır. 

a- Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) 

4046 sayılı Yasanın 3. maddesinde ÖYK'nın oluşum ve görevleri düzenlenmiştir. 
Ö.Y.K., Başbakanın başkanlığında, Başbakan yardımcısı (Bakanlar Kurulunun birden fazla 
siyasi parti tarafından oluşturulması halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde en çok üyesi 
olan diğer iktidar partisine mensup Başbakan Yardımcısı), Başbakanın belirleyeceği bir 
Devlet Bakanı, özelleştirmeden sorumlu Devlet Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı ve Maliye 
Bakanından oluşmaktadır. Kurulun sekreterya hizmetlerini yürütme görevi Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı'na verilmiştir. 

b- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) 

4046 sayılı Yasa ile yeniden düzenlenen Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kamu tüzel 
kişiliğine sahip özel bütçeli ve geçici bir teşkilat olup, bütçesinin denetiminin Sayıştay 
Başkanlığı'nca yapılması, çalışmalarının ise Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
denetlenmesi öngörülmüştür. 

c- Özelleştirme Fonu 

4046 sayılı Yasa ile özelleştirme işlemlerinden elde edilen gelirlerin tek bir fonda 
toplanması ve kullanımların bu fondan yapılmasının sağlanması amacıyla, T.C. Ziraat 
Bankası nezdinde açılacak bir hesapta Özelleştirme Fonu kurulmuştur. 

4-ÖzeIleştirme Yöntemleri 

ÖYK'nın görevlerini düzenleyen 3. madde uyarınca, kuruluşun hangi yöntemle 
özelleştirileceğine karar vermek yetkisi ÖYK'da bulunmaktadır. Uygulamada, ÖYK 
kararlarında alternatifli olarak uygulanabilecek yöntemler belirlenmekte ve bunlardan bir 
veya bir kaçının uygulanabilmesi konusunda ÖİB yetkilendirilmektedir. 

Özelleştirme programına alınan kuruluşlar, 4046 sayılı Yasanın 18/A maddesine göre 
"satış, kiralama, işletme hakkının verilmesi, mülkiyetin gayri ayni haklan tesisi, gelir ortaklığı 
modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar" yöntemlerinden birinin veya bir kaçının 
birlikte uygulanması suretiyle özelleştirileceklerdir. 
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5-Değer Tespit İşlemleri 

Özelleştirilecek kuruluşların değerlerinin tespitine ilişkin hükümler ilk defa 4046 sayılı 
Yasada yer almıştır. Önceki mevzuatın iptal gerekçelerinde, değer tespitine ilişkin 
düzenlemenin yer almamasının, hukuki bir eksiklik olarak görülmesi, bu konunun 4046 sayılı 
yasada ayrıntılı olarak yer almasının en önemli etmenlerinden birisidir. 

Özelleştirme programına alınmış kuruluşların değer tespit çalışmaları, Yasanın 18. 
maddesi8 uyarınca oluşturulan değer tespit komisyonları tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Anılan maddede; "indirgenmiş nakit akımları {net bugünkü değer), defter değeri, net 
aktif değeri, amortize edilmiş yenileme değeri, tasfiye değeri, fiyat/kazanç oram, piyasa 
kapitalizasyon değeri, piyasa değeri/defter değeri, ekspertiz değeri ve fiyat/nakit akım oranı" 
olmak üzere toplam 10 adet değerleme yöntemi sayılmış ve değerleme çalışmalarında, bu 
yöntemlerden en az üçünün kullanılması şartı getirilmiştir. 

6- İhale İşlemleri 

4046 sayılı Yasa uyarınca ihale işlemleri, Başbakanın onayı ile göreve başlayan ve 
"özelleştirilecek kuruluşun özelleştirme işlemlerinden sorumlu projenin bağlı olduğu başkan 
yardımcısının başkanlığında, ilgili proje grup başkanı, ilgili projede görevli bir uzman, ihale 
hizmetleri dairesi başkanı veya bu birimde görevli bir uzman ile hukuk müşavirliğinde görevli 
hukuk müşaviri veya bir avukattan oluşan" ihale komisyonları tarafından yürütülmektedir. 

4046 sayılı Yasada uygulanabilecek ihale yöntemleri "kapalı teklif, pazarlık, açık 
artırma ve belli istekliler arasında kapalı teklif usulleri" olarak belirlenmiş ve her yöntemle 
ilgili ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştır. 

İhale işlemleri yasada yer alan yöntemlerden bir veya birkaçının birlikte 
uygulanmasıyla komisyon tarafından sonuçlandırılarak, verilen karar İdare tarafından 
ÖYK'nın onayına sunulmakta ve sonuçlar ÖYK'nın onayını müteakip kamuoyuna 
duyurulmaktadır. Alıcı ile ÖYK karannda ve ihale şartnamesinde belirlenen usul ve esaslar 
çerçevesinde sözleşme {özelleştirme yöntemine göre satış, işletme hakkı devri vb. sözleşmesi) 
imzalanmasından sonra, özelleştirme işlemi tamamlanmış olmaktadır. 

7-4046 Sayılı Yasada Çalışanlara İlişkin Düzenlemeler 

Özelleştirme uygulamalarında sosyal boyutun önemi 1990'h yıllarda anlaşılmış, 
Anayasa Mahkemesinin bir dizi kararnameyi iptal gerekçesinde de vurgulanan sosyal haklara 
ilişkin yetersizliklerin 4046 sayılı Yasa ile giderilmesi hedeflenmiş, özelleştirmeye konu 
kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin Anayasa ile güvenceye alınmış olan sosyal güvenlik 
haklan ile özlük haklan korunurken, özelleştirme sonucu uğrayacaklan kayıplar ise kısmen de 
olsa telafi edilmeye çalışılmıştır. 

4046 sayılı yasada personelle ilgili olarak yapılan düzenlemeleri 2 grupta toplamak 
mümkündür. 

a-657 sayılı Yasaya tabi personel ile sözleşmeli ve kapsam dışı personele ilişkin 
düzenlemeler: 4046 sayılı Yasanın 22 maddesi ile bu gruba giren personele, çalıştıklan 

8 18. Madde, 9.4.1997 tarihinde AYM tarafından iptal edilmiş ve 8.4.1997 tarihli Resmi 
Gazetede yayımlanan 4232 sayılı yasa ile yeniden düzenlenmiştir. 
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kuruluşun küçültülmesi, kapatılması, tasfiyesi ve özelleştirilmesi hallerinde, diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarına nakil olanağı tanınarak, istihdam güvencesi sağlanmıştır. 

2-İş Kanununa tabi olarak çalışan ve toplu iş sözleşmesi hukukuna bağlı personel: 
Özelleştirme programındaki kuruluşlarda bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan söz konusu 
personelden; çalıştıkları kuruluşun satılması, kapatılması, tasfiyesi küçültülmesi veya 
faaliyetleri durdurulması nedeniyle, iş akitleri, tabi oldukları mevzuata göre (İş Kanuna ve 
Toplu iş Sözleşmesi) tazminata hak kazanacak şekilde sona erenlere, toplu iş sözleşmesinden 
doğan tazminatın dışında ek iş kaybı tazminatı ödenmesi hükme bağlanmıştır. 

2.5.2.3.6 Özelleştirme Uygulama Sonuçları 
Özelleştirme uygulamalarının başladığı 1985 yılından, Haziran/2003 tarihine kadar; 

-223 kuruluştaki kamu hissesi, 22 yarım kalmış tesis, 5 taşınmaz ve 4 elektrik santrali, 
6 otoyol, 2 boğaz köprüsü, 47 enerji üretim ve dağıtım tesisi ile 1 hizmet birimi, özelleştirme 
kapsamına alınmış, 

-daha sonra 22 kuruluştaki kamu payı ile 4 elektrik santrali ve 4 taşınmaz özelleştirme 
kapsamından çıkartılmış, 

-kapsama alınmış olan 15 adet iştirak hissesi, özelleştirme çalışmalarının Sümer 
Holding tarafından yapılması için, Sümer Holding A.Ş.'ye devredilmiş, 2 kuruluş ise Et ve 
Balık Ürünleri A.Ş.'ye devredilmiş, 

-14.6.1995 tarihinde 4046 sayılı Kanun çerçevesinde özelleştirme kapsamına alınan 
Türk Telekom, bu işlemin 28.2.1996 tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptal edilmesi 
üzerine kapsamdan çıkartılmıştır (Şirketin özelleştirme çalışmaları 4161 sayılı Kanun 
çerçevesinde yürütülmektedir). 

Gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaları neticesinde; 

-167 kuruluşta hisse senedi veya varlık satışı yapılmış olup, bu kuruluşlardan 
153'ünde hiç kamu payı kalmamıştır. Blok satış, halka arz, uluslararası arz, İMKB'de satış 
veya varlık satışı biçiminde kısmen özelleştirme işlemi gerçekleştirilen diğer 14 kuruluşta ise 
halen kamu payı bulunmaktadır. Özelleştirme programına alınan kuruluşlardan, Çimento ve 
Toprak Sanayi A.Ş., Yem Sanayi A.Ş. ve Süt Ürünleri A.Ş.' ve TESTAŞ A.Ş.'nin tüm üretim 
birimleri özelleştirilerek, devlet bu alanlarda işletmecilikten çekilmiş, söz konusu kuruluşların 
tüzel kişilikleri de sona erdirilmiştir. 

-Özelleştirilmeleri önemli ölçüde tamamlanan kuruluşlardan KÖYTEKS, TURBAN 
Turizm A.Ş., T.Zirai Donatım A.Ş., ve TÜMOSAN Türk Motor Sanayi A.Ş. Sümer Holding 
bünyesinde, ORÜS A.Ş., SEKA bünyesinde, T. Gemi Sanayi A.Ş., T. Denizcilik İşletmeleri 
A.Ş. bünyesinde, birleştirilmek suretiyle tüzel kişilikleri sona erdirilmiştir. 

-ÇELBOR A.Ş. ve İSDEMİR A.Ş.'deki kamu paylan ERDEMİR'e, DİTAŞ Deniz 
İşletmeciliği A.Ş.'de bulunan %50,98 oranındaki hisselerin tamamı TÜPRAŞ'a devredilmiş, 
İGSAŞ ise TÜGSAŞ'ın bağlı ortaklığı statüsüne dönüştürülmüştür. 
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Haziran/2003 tarihi itibariyle özelleştirme kapsamında 30 kuruluş bulunmakta olup, 
bunlardan 23 tanesinde kamu payı %50'nin üzerindedir. Bunların yanısıra, 47 Enerji Üretim 
ve Dağıtım Tesisi, 6 otoyol, 2 boğaz köprüsü ve 1 hizmet birimi de özelleştirme kapsamında 
bulunmaktadır. 

-Söz konusu özelleştirme uygulamaları neticesinde 8 milyar Dolar düzeyinde satış 
geliri elde edilmiştir. (Ek:l) 

Türkiye'de kuruluşların özelleştirme sonrası faaliyetlerine ilişkin araştırmalar esas 
olarak sendikalar, akademisyenler ve ÖİB tarafından yapılmıştır. Söz konusu çalışmalarda, 
farklı sektörlerde bazen farklı sonuçlarla karşılaşılmakla birlikte, verimlilik, istihdam gibi 
göstergelerde genellikle benzer sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir. 

Özelleştirme idaresi Başkanlığı tarafından 1989-1997 yıllan arasında özelleştirilen 29 
şirket ile 56 işletme biriminin, özelleştirme öncesi ve sonrası faaliyetlerine ilişkin Milli 
Prodüktivite Merkezi'ne yaptırılan çalışma; özelleştirme öncesi karlı ve verimli faaliyet 
göstermeyen işletmelerin büyük bir kısmının, özelleştirme sonrasında da kara geçmediğini, bu 
kuruluşlardan bazılarının faaliyetlerine son verildiğini, özelleştirme öncesi karlı çalışan 
kuruluşların bazılarının karlarını arttırırken, bazılarının ise zarar etmeye başladıklarını 
göstermektedir. 1997 yıl sonu itibariyle yapılan söz konusu tespitlerden bazılarına aşağıda 
özet olarak yer verilmiştir. 

-1995 yılında özelleştirilen 31 adet SEK işletmesinden 7 tanesi, özelleştirme sonrası 
üretim faaliyetlerini durdurmuştur. 31 işletme bazında, özelleştirme sonrası personel sayısında 
%10 oranında azalma olurken, çiğ süt alımında da %6,1 oranında düşüş olmuştur. 
Faaliyetlerine devam eden 24 işletme baz alındığında ise, personel sayısında %30, çiğ süt 
alımında ise %16,5 oranında artış görülmüştür. Faaliyetine devam eden 24 işletme kendi 
içinde değerlendirildiğinde, 8'inde süt alımının azaldığı, 1 işletmenin zaten özelleştirme 
öncesinde de faaliyette bulunmadığı, 2'sinin çiğ süt alımını diğer SEK işletmelerinden 
gerçekleştirdiği, dolayısıyla sadece 13 işletmede üretimin arttığı tespit edilmiştir. 1999 yılında 
yapılan incelemelerde ise üretim faaliyetlerine son veren işletme sayısının 16 olduğu, 11 
işletmede üretim artışı gerçekleştiği, kalan 4 işletmede üretim azalışlarına rağmen faaliyetlere 
devam edildiği tespit edilmiştir. 

-1995 yılında özelleştirilen 10 adet kombina {Et ve Balık Kurumu İşletmeleri) ile ilgili 
incelemelerde, işçi sayısında %46 oranında azalış olurken, üretim miktarında %45 oranında 
artış meydana geldiği görülmüştür. Söz konusu 10 kombina kendi içinde değerlendirildiğinde 
ise; 4 işletmede %80-96 oranlarında üretim azalışı olduğu, 1 işletmede %5, iki işletmede %50, 
3 işletmede ise %100'ün üzerinde üretim artışı olduğu görülmektedir. 

İdare tarafından yapılan değerlendirmelerde, asgari 3 yıl üretim şartı ile satılan söz 
konusu işletmelerde, özelleştirme sonucu istenilen verimlilik ve karlılık değerlerine 
ulaşılamadığı, bu durumun; hemen tamamı alt yapı ve makina-ekipman donanımı eksikliği 
çeken işletmelerin, büyük yatırımlara ihtiyaç duyması, ancak özellikle yöre müteşebbisleri 
tarafından alınan işletmelerde, finansman sorunları nedeniyle gereken yatırımların 
yapılamamasından kaynaklandığı ifade edilmektedir. 
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Benzer sonuçlarla Sümer Holding ve ORÜS işletmelerinin özelleştirilmesinde de 
karşılaşılmıştır. 

-3 yıl üretim şartı ile 1996 yılında özelleştirilen 8 ORÜS işletmesinin 1997 yıl sonu 
itibariyle personel sayısında %66 oranında azalma meydana gelmiş, kereste üretimi %46 
oranında düşerken, yonga levha üretiminde %20 oranında artış görülmüştür. Söz konusu 10 
işletme kendi içinde değerlendirildiğinde, yonga levha üretiminde bulunmayan, kereste 
üretiminde faaliyet gösteren 8 işletmenin, 5'inde %70-90 oranlarında üretim azalışı olduğu, 1 
işletmenin üretimlerinin %37 oranında azalırken 1 işletmenin %8 oranında arttığı ve sadece 1 
işletmenin üretimini %128 oranında arttırdığı, yonga üreten iki işletmeden birisinin üretimini 
%68 oranında azaltırken, diğerinin üretiminin %133 oranında arttığı görülmektedir. 

-Yine 3 yıl üretim şartı ile 1996 yılında özelleştirilen 7 Sümer Holding işletmesinde 
ise, özelleştirme sonrası personel sayısı %35, iplik üretimi %22, dokuma üretimi ise %77 
oranlarında azalmıştır. 

Diğer özelleştirme uygulamaları ile yapılan tespitler ise şunlardır. 

-1996 yılında blok satış yöntemiyle özelleştirilen ÇİNKUR Çinko Kurşun Metal 
Sanayi A.Ş.'de özelleştirme öncesi yaklaşık %50 olan kapasite kullanım oranı, özelleştirme 
sonrası %58-94 arasında gerçekleşmiş, işçi sayısında azalma olmamış, işletme için yaklaşık 
2,1 trilyon liralık yatırım yapılmış, ancak 1995 yılında 154 milyar lira olan şirket zararı, 1998 
yılında 1.769 milyar liraya ulaşmış ve şirket faaliyetlerine Kasım/1999 tarihinde son 
verilmiştir. 

-1997 yılında blok satış yöntemiyle özelleştirilen PETLAS Lastik Sanayi A.Ş.'nin, 
özelleştirme öncesi %35 civarında olan kapasite kullanım oranlarında bir değişiklik olmadığı, 
1997 yılında 5 trilyon lira olan şirket zararının 1999 yılında 11 trilyon liraya ulaştığı, 
özelleştirmeden sonra Şirkete 4,0 milyon ABD Dolan yatırım yapıldığı tespit edilmiştir. 

-1994 yılında özelleştirilen Karabük Demir Çelik A.Ş. için 21 milyon ABD Dolan 
ÖİB tarafından karşılanmak üzere, 50 milyon ABD Dolan tutannda yatınm yapıldığı, 
özelleştirme sonrası üretim miktannın özelleştirme öncesine göre +/-%10 civannda değişim 
gösterdiği, 1994 yılında 6 trilyon lira zararla sonuçlanan Şirket faaliyetlerinin 1995-1998 
arasında karla sonuçlandığı, ancak 1998 yılında tekrar, 1,4 trilyon, 1999 yılında ise 30,4 
trilyon lira zarar edildiği tespit edilmiştir. 

-Özelleştirme öncesinde de karlı çalışan HAVAS, USAŞ gibi şirketlerle çimento 
şirketlerinin önemli bir bölümünün karlannı arttırarak faaliyetlerine devam ettikleri 
görülmüştür. 24 fabrikanın satışı ile devlet çimento sektöründen tamamen çekilmiştir. İdare 
tarafından 1999 yıl sonu itibariyle yapılan incelemelerde, üretim kapasitesinin %34 oranında, 
üretim miktannın %15 oranında arttığı, personel sayısının %50 oranında azaldığı ve sektörde 
toplam 632 milyon ABD Dolan tutannda yatınm yapıldığı tespit edilmiştir. Bu şirketler kendi 
içinde değerlendirildiğinde; 11 'inin üretim kapasitesini arttıracak şekilde yatınm yaptığı, 
üretim miktannın 8 fabrikada %50'den fazla arttığı, 10 fabrikada azaldığı, 6 fabrikada ise 
kayda değer bir değişiklik gerçekleşmediği tespit edilmiştir. Karlılık açısından yapılan 
incelemelerde ise, özelleştirme öncesinde de karlı çalışan 11 fabrikanın karlı çalışmaya devam 
ettiği, daha önce karlı çalışan 7 fabrikanın, özelleştirme sonrası faaliyetlerini zararla 
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sonuçlandırdıktan, daha önce zarar eden 5 fabrikanın kara geçtiği, 1 fabrikanın ise zararlı 
çalışmaya devam ettiği tespit edilmiştir. 

2.5.3 Sonuç 
Özelleştirme, bütün endüstri ilişkileri sisteminde, en azından kısa dönemde olumsuz 

etkiler yaratabilecek bir iktisadi politika aracıdır. Bu olumsuz etkinin uzun dönemde ortadan 
kalkması, özelleştirmeden beklenen amaçların gerçekleşmesi ile mümkün olabilecektir. 

1980'li yıllardan itibaren, dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde başlatılan 
özelleştirme uygulamaları, her ülkeye uygulanabilecek tek özelleştirme yöntemi olmadığını, 
ülkelerin ekonomik, sosyal yapı ve gereksinimlerine göre uygulamanın biçimlenmesi 
gerektiğini ortaya koymuştur. 

Ülkemizde de gerçekleştirilen özelleştirmelerin sonuçlarıyla birlikte 
değerlendirilmesiyle, uygulamadan kaynaklanan sorun ve eksikliklerin tespiti ve 
özelleştirmenin beklenen amaçlara ulaşılabilmesi için gerekli önlemlerin alınması, stratejilerin 
geliştirilmesi mümkün olabilecektir. 

Bu nedenle, "Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının 
Araştınlarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma 
Komisyonu" olarak; 

-Özelleştirme uygulamalannın başladığı 1985 yılından itibaren özelleştirilen 
kuruluşlann, özelleştirme öncesi ve sonrası performanslannın, 4046 sayılı yasada yer alan 
amaç ve ilkeler doğrultusunda, karlılık, verimlilik, istihdama katkı gibi hususlar açısından 
sonuçlannın değerlendirilmesini, 

-Kamu bankalannın özelleştirilmesi politikasının, Avrupa Birliğindeki normlar ve 
uygulamalar da dikkate alınarak değerlendirilmesini, 

Teminen, 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 98. maddesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 104. ve 105. maddeleri uyannca, TBMM Araştırma Komisyonu kurulması 
gerektiği, 

Düşünülmektedir. 
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Rapor No:03-ll Ankara, 19.06.2003 

2.6 İLAÇ KONUSUNUN TÜM BOYUTLARI İLE 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

2.6.1 Konu 

Yaşam standardının artırılmasında ve hastalıkların tedavisinde vazgeçilmez role sahip 
ilacın çeşitliliği ve sağlık harcamaları içindeki önemi, dolayısıyla da ekonomi içindeki yeri 
dikkate alınarak, ilaç konusunda mevcut durum ve gelişmelerin incelemesinden ibarettir. 

2.6.2 Yapılan İncelemeler 

İlaç konusundaki mevzuata göz attığımızda, 1928 yılında bugünkü modern anlamda 
GMP (iyi üretim uygulamaları) uygulamalarının temelini teşkil eden; 1262 sayılı "ispençiyari 
ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu" yayınlandığı görülmektedir. Pek çok ülkede ilacın 
ruhsatlandırılmasına ilişkin kurallar yasal bir şekilde düzenlenmemiş iken, ülkemizde ilaç 
üretimi ve pazarlamasına ilişkin kurallar bu kanunla belirlenmiş, ilaç üretim yerleri Sağlık 
Bakanlığı'nın izin ve kontrolüne bağlanmıştır. 

Bu kanunun zorunlu kıldığı "İlaç üretim yerlerinin özel olması" ve "bu yerlerin Sağlık 
Bakanlığınca denetlenmesi" hususları ise 1955 yılında uygulamaya giren "İspençiyari ve 
Tıbbi Müstahzar İmalathaneleri Talimatnamesi" ile düzenlenmiş, ilaç üretilecek yerlerin ne 
gibi vasıflar taşıması gerektiği belirlenmiştir. 

1955'den bu yana gerek ülkemizde gerekse dünyada İlaç Sanayii açısından önemli 
bilimsel ve teknolojik gelişmeler yaşanmıştır. Yeni ilaç moleküllerinin, yeni ilaç dozaj 
formlanmn geliştirilmesi, uluslararası ilaç ticaretindeki artış, tüm dünya ülkelerinde belirli bir 
standardizasyona gidilmesinin zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Günümüzde standartların 
harmonizasyonu dönemi başlamış ve bu alanda önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Etkinlik, 
emniyet ve kalite alanlarında ilaç üreticileri için ortak kuralların oluşturulması çalışmaları 
yapılmaktadır. 

Dışa açık, serbest rekabete dayalı liberal politikaların benimsendiği 1984 yılında 
ekonomik istikran sağlayıcı uygulamalar çerçevesinde, sektörün de gelişimine zemin 
hazırlayabilecek, ilacın kalite ve bulunabilirliğini sağlamaya yönelik birtakım tedbirler 
alınmış ve böylece sektörün tekrar gelişimine hız kazandınlmıştır. Nitekim, 1985 yılı başında 
İyi Üretim Uygulamalan (GMP) yürürlüğe ginniştir (7 Kasım 1984-RG: 18562). Teknolojik 
yenilenmeler ve sağlık alanındaki gelişmelere paralel olarak ilaç mevzuatında da önemli 
değişiklikler yapılmış ve AB normlan yakalanmaya çalışılmış ise de; hala mevzuatta önemli 
eksiklik ve zafiyetler bulunduğu görülmektedir. 

Ülkemizdeki ilaç tüketimine göz atıldığında; İlaç tüketimi tıbbi tedavi yöntemlerindeki 
gelişmeler ve ilaç devrimi sayesinde geniş halk kitlelerinin sağlık hizmetlerinden 
yararlanması, ilaçlara olan talebi ve dolayısıyla ilaç tüketimini de hızla artırdığı 
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görülmektedir. Ayrıca teknolojinin gelişmesine paralel olarak hayat standartlarının artmasıyla 
toplumda artış gösteren strese bağlı, meslek hastalıkları ve diğer sosyal hastalıklar da tüketim 
artışını etkilemiştir. 

Ayrıca kadınların erkeklerden daha fazla yaşaması ve analık devrine girdikten sonra 
ilaca daha çok gereksinim duymaları, kadınların daha fazla ilaç tüketmelerine neden 
olmaktadır. 

Ülkenin ekonomik ve kültürel seviyesi de ilaç tüketimini etkileyen unsurlardan 
birisidir. Kültür seviyesi yükseldikçe, fertler sağlıklannm korunmasına daha çok dikkat 
göstermektedir. Tüketim, şehirleşme ve gelir dağılımına göre de farklılık göstermektedir. 

Ülkemizde ilaç tüketimini kamçılayan unsurların belki de en önemlisi, koruyucu 
sağlık hizmetlerine yeterince önem verilmeyişi ve hastalık akut hale gelmeden sağlık 
kuruluşuna müracaat edilmeyişidir. Hastalık ilerlediğinde de, tedavisi pahalıya mal olmakta 
ve ilaç tüketimi de o derece artmaktadır. 

Ülkemizde ilaç tüketimini artıran unsurlardan biri de rasyonel ilaç kullanımının 
yaygınlaştınlmamasıdır {Rasyonel ilaç kullanımı, ilaçların akıllıca kullanımı anlamına gelir. 
Diğer bir deyişle, bir hastalığın önlenmesi, kontrol altına alınması veya tedavi edilmesi için, 
doğru ilacın, gereken anda, gerektiği miktarda ve en uygun tedavi maliyetiyle hem kullanana 
hem de ulusal ekonomiye en yararlı biçimde kullanılmasıdır). Nitekim, aile hekimliği 
müessesesinin geliştirilmemiş olması, hekimlerin tedavide farklı ilaç kullanımına gitmeleri ve 
gerekli doz kullanılmaksızın şifa bulunmadığı gerekçesiyle farklı ilaç kullanımına gidilmesi 
gibi nedenlerle de ilaç israfı artmaktadır. 

Diğer taraftan, büyük oranda dışa bağımlı olan ilacın {Ülkemizde ilaç endüstrisi 
bütün gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bazı ürünleri bitmiş halde ithal etmektedir. Bu ilaçların 
içinde, çok yeni ve yüksek teknoloji gerektiren, DNA teknolojisi ile üretilen preparatlar, 
implante edilen ilaçlar, yeni ilaç taşıyıcı sistemler, aşılar, kan faktörleri, bazı kontrollü salım 
sistemine sahip olan ilaçlar, insülin, kanser ilaçları, bazı hormonlar, radionüklidler bazı 
oftalmik preparatlar ve antidotlar yer almaktadır); hammadde maliyeti, kur artışı, tanıtım 
masrafı, üretici, depocu ve eczacı karı vb. giderlerle fiyatı çok yükselmektedir. Nitekim, 
maliyeti 500.000,- TL. olan bir ilacın, kar paylan (imalatçı; %15, depocu;%9 ve eczane 
kan;%25+%15 KDV) ve KDV ile perakende satış fiyatı 1.000.000.- TL olduğu 
görülmektedir. İlaç kullanıcısı tarafından devamlı şikayet konusu yapılan yüksek fiyat 
ise, yasal prim, promosyon vb. pay dağıtımları ile satışı kamçılamakta, dolayısıyla da 
ilaç kullanımı gereksiz yazımlarla {çıkar amaçlı olarak doktor-eczacı işbirliği ile sağlık 
karnelerine yazılan veya hastanın talebi üzerine doktor tarafından reçete edilen ilaçlar ile 
hasta tarafından eczacı tavsiyesine uyularak kullanılan ilaçlar vb) israf noktasına 
vardırılmaktadır. Bu durum, ucuz eşdeğer ilaçlann aleyhine piyasa yaratarak satılmalannı 
haksız rekabetle engellemekte, daha pahalıya tedavi adeta desteklenmektedir {kurumlarca 
yerleştirilmek istenen muadil ilaç sistemi dışına çıkmak ve kendi üretimleri olan pahalı 
ilaçları satabilmek için; ilaçların sunum şekilleri değiştirilmekte, dolayısıyla da ambalaj 
değişikliği, tabletten drajeye, drajeden kapsüle geçiş yada miktar veya mg. değişikliği 
yapılmaktadır). İlaç propgandislerinin; promosyon adı altında reçete yazımını teşvik için 
hediye ve numune ilaç dağıtmaları, firmaların; ilaçlarını ağırlıklı olarak yazan 
doktorların kongre masraflarını karşılamaları, yerine göre ayni veya nakdi yardım 
yapmaları, bilinçsiz kullanım ve diğer istismarlarla fazla miktarda ilaç tüketildiği bir 
gerçektir. Antibiyogram uygulaması, miktar sınırlaması, eşdeğer ucuz ilaç kullanımı ve 
katılım paylannın aylıktan kesilmesi gibi tedbirlerle ilaç kullanımı düşürülmeye çalışılmakta 
ise de, hala israfı önlemede etkisiz kalındığı bir gerçektir. 
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Bunun yanında, üretici, depo ve eczane fiyatları arasındaki büyük farklar, ihale ve 
perakende satış fiyatları arasındaki uçurum ve eşdeğer ilaç fiyatlarındaki dengesizlik; ilaç 
maliyetlerinin tespit ve fiyatlandırmalardaki zafiyeti açıkça göstermektedir. İlaç fiyatlarının 
tespiti Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından, 04/12/1984 tarihli Resmi Gazetede 
yayımlanan 84/8845 sayılı "Fiyat Kararnamesi" doğrultusunda müştereken yapılmakta ise de, 
üretici yada ithalatçı tekliflerinin iyi irdelenememesi, maliyet fiyatlarının gerçekçi 
belirlenememesi ve periyodik olarak seyyanen yapılan zamlarla imalatçı satış kan, belirlenen 
% 15 haddini çok aşmakta yada altında kalmaktadır. 

Türkiye'de 2002 yılında 3,5 milyon $ civannda ilaç satışı gerçekleştiği {1999 Yılı ilaç 
tüketimi 2.519 milyon S'dır. Kaynak / Source : EFPIA) ve bunun kişi başına 45-50 $ 'lık ilaç 
tüketimine tekabül ettiği görülmektedir. Bu rakam, diğer gelişmiş ülkelerle 
karşılaştınldığında, Türkiye'nin ilaç tüketen bu ülkeler arasında arka sıralarda ver aldığı 
görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında, ülkemizdeki ilaç tüketiminin düşük olduğu 
söylenebilmekte ise de; doktora gitme alışkanlığı {Gelişmiş ülkelerde kişi başına yıllık 7-8 
civarında iken, Türkiye 'de bu oran 2.1 'dir), kişi başına milli gelir ve ilaç masrafının sağlık 
harcaması içindeki payı {Türkiye'de %45 iken, Almanya'da bu oran %12,3, İngiltere'de 
%16,7, ABD'de %10'dur) dikkate alındığında, bu tespitin yerinde olmadığı 
görülmektedir. 

Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkemizde bugün, 84 ilaç üreticisi {2 'si kamuya ait 
olup, biri SSK'nın, diğeri ise MSB 'nındır), 12 hammadde üreticisi ve 38 ithalatçı olmak üzere 
134 kuruluş faaliyet göstermektedir. Sektörde faaliyet gösteren 37 yabancı sermayeli firmadan 
9 adedinin, ülkemizde üretim tesisleri mevcuttur. Diğerleri ilaçlannı fason üretimle, ve/veya 
ithal ederek piyasaya vermektedirler. 

Ülkemizde 1.800 civannda ithal ilaç mevcut olup, bunlann fiyat değerlendirme ve 
onaylanmalan, Bakanlar Kurulu karan ile 04/12/1984 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 
84/8845 sayılı "Fiyat Kararnamesi" doğrultusunda Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel 
müdürlüğü ve Maliye Bakanlığınca yapılmaktadır."Tıbbi Farmasötik Ürünler Ruhsatlandırma 
Yönetmeliği" gereğince bunlann orijin ülkelerdeki fiyatlan da Sağlık Bakanlığına ibraz 
edilmesine rağmen, satış fiyatlannın orijin ülkelerle karşılaştırılması yapılmamakta, bu 
nedenle de önemli bir kısmının fiyatlan orijin ülkelerdeki fıyatlanndan daha pahalı 
belirlenmekte iken, bu durum müfettiş tespit ve önerilerini müteakip değiştirilerek, 
25/06/2001 tarih ve 3070 sayılı Makam Onayı ile; jenerik fiyatlan ve ruhsatlı olduğu diğer 
ülkelerdeki halka satış fiyatlan dikkate alınması kararlaştınlmıştır. Buna rağmen, daha önce 
fiyatlandınlmış ilaçlarla ilgili bir düzenleme yapılmadığından, fiyat konusundaki karmaşa 
sürmektedir. Bu nedenle de, fiyat konusunda yeni bir yapılanmanın gerekliliği ortaya 
çıkmaktadır. 

Diğer taraftan, ülke nüfusunun önemli bir kısmının gelir düzeyi olarak yoksulluk 
boyutunda bulunması, ileri ülkelerde geliştirilen ilaçlann ruhsatlandınlmasından önceki klinik 
uygulama aşamasında küçük bedellerle, ülkemiz insanlan üzerinde denenmesini adeta teşvik 
etmektedir. Bu durum, zaman zaman basın haberlerinde de yer almakta ve ciddiyeti 
vurgulanmaktadır. 

Tüm bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere; etkinlik, emniyet ve kalite yönünden 
önemi ve sağlık sektörü içindeki vazgeçilmezliği, ilaç konusunun yeniden ele alınarak 
özerk bir yapılanmaya kavuşturulması gerekliliğini ortaya koymaktadır. 
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2.6.3 Yapılan Tespit ve Değerlendirmeler 

İlaç sektörünün; 134 kuruluşu, 3.162 (1800'ü ithal) civarında ilaç çeşidi, sağlık 
harcaması içinde %35'lere varan boyutu ve büyük bir çoğunluğu yüksek öğrenimli olan 
20.000 civarındaki çalışanı, 750 milyon S'lık yatırımı, 2000 yılı itibariyle 683 milyon $'lık 
ithalatı ve 140 milyon S'lık ihracatı ile ülke ekonomisi içindeki yeri ve önemi, bu konunun 
tüm boyutları ile ele alınarak geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. 

Ülkemizde gerek rasyonel olmayan kullanım, gerekse çıkar amaçlı suiistimaller 
nedeniyle büyük oranda dışa bağımlı olan ilaç tüketiminde istismar devam ede gelmektedir. 
Ülkemizdeki ilaç tüketimi gelişmiş ülkelerle mukayese edildiğinde kişi başına düşen yıllık 45-
50 $'lık tüketimle ilaç harcamasında gerilerde kaldığımız görülmekte ise de; ülkemizde kişi 
başına düşen gelir, ilacın, sağlık harcaması içindeki payının %35 olması (Almanya 'da bu oran 
%12,3, İngiltere'de %16,7, ABD'de %10'dur) ve doktora gitme alışkanlıktan dikkate 
alındığında, ilaç kullanımının istismar ve israf boyutunda olduğu görülmektedir. Yine, ilaç 
fiyatlannın gerçekçi belirlenemiyor olması ve seyyanen yapılan zamlarla açılan 
maliyet/karlılık oranı ciddi boyutlara ulaşmıştır. Ülkemizde, ilaçlann önemli bir kısmının ithal 
edildikleri menşe ülkelerden daha pahalıya satılması da ayn bir sorundur. Aynca, ülke 
nüfusunun önemli bir kısmının gelir düzeyi olarak yoksulluk boyutunda bulunması, ileri 
ülkelerde geliştirilen ilaçlann ruhsatlandmlmasından önceki klinik uygulama aşamasında 
küçük bedellerle, ülkemiz insanlan üzerinde denenmesini adeta teşvik etmektedir. 
Gelişmemiştik örneği olan bu uygulamalar, elbette ki, AB'ye girme gayretinde olan ülkemiz 
için olumlu puan getirmemektedir. Bu nedenle de, ülkemizde ilaç hammadde ithalatı, üretim, 
ruhsatlandırma, fıyatlandırma, dağıtım ve kullanımının titizlikle araştınlarak; bir taraftan 
yapılan suiistimallerin belirlenmesi ve bu konuda çözüm önerileri getirilmesi, diğer taraftan 
da bu alanda özerk bir yapılanma dahil (İlaç Kurumu), alınabilecek tüm yasal tedbirlerin 
belirlenip, bir an önce uygulamaya konmasının yolu aranmalıdır. Kısaca, ilaç konusunda yeni 
bir yapılanmaya gidilmesi gerekli görülmektedir. Antibiyogram uygulaması, miktar 
sınırlaması, eşdeğer ucuz ilaç kullanımı ve katılım paylannın aylıktan kesilmesi gibi 
tedbirlerle ilaç kullanımı düşürülmeye çalışılmakta ise de, hala israfı ve istisman önlemede 
etkisiz kalındığı da bir gerçektir. 

2.6.4 Sonuç 

Ülkemizde, büyük ölçüde dışa bağımlılık arz eden, rasyonel dışı ilaç kullanımı ve 
suiistimaller nedeniyle de ülke ekonomisi üzerinde mali yük teşkil eden ilaç 
konusundaki; tedavi ve gereklilik boyutunu aşan ilaç israfı ile istismara neden olan 
promosyon, rüşvet, sahte kupür ve sahte reçete uygulamalarının, ruhsatlandırma, 
fıyatlandırma ve karlılık ilişkileri ile klinik deneylerinin araştırılarak, halen devam 
eden kamu zararının önlenmesi için gereken idari ve siyasi tedbirlerin alınması 
hususlarında; 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 98. maddesi ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 104. ve 105. maddeleri uyarınca, TBMM Araştırma Komisyonu 
kurulması gerektiği, 

Düşünülmektedir. 
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2.7 Etibank Bankacılık A.O.'nın Özelleştirilmesi Hakkında 
Rapor: 

Etibank Bankacılık A.O.'nın özelleştirilmesi uygulamalarının, 4046 sayılı 

Özelleştirme Kanunu çerçevesinde değerlendirilmesi. 

2.7.1 İnceleme ve Değerlendirmeler: 
A-Etibank Bankacılık A.O.'nın Özelleştirilmesine İlişkin İlk İhale: 

Etibank Bankacılık A.O.; 07.07.1993 tarih ve 93/4611 sayılı Bakanlar Kurulu karan 

ile Etibank Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren bankacılık birimlerinin Etibank'a 

bağlı ayn bir tüzel kişilik olarak örgütlenmesi suretiyle kurulmuş ve bilahare Yüksek 

Planlama Kurulu'nun 05.05.1994 tarih ve 94/12 sayılı karan uyannca özelleştirilmek üzere 

Özelleştirme idaresi Başkanlığı 'na (o tarihteki unvanıyla Kamu Ortaklığı İdaresi 

Başkanlığına) devredilmiştir. 

18.09.1996 tarih ve 96/8532 sayılı Bakanlar Kurulu Karan Eki Kararda yer alan 

hükümler çerçevesinde yeniden yapılandınlan Etibank'ın varlıklan bölünerek, bankacılık 

faaliyetlerinde bulunmak üzere Denizbank A.Ş. ve Anadolubank A.Ş. unvanıyla iki yeni 

banka daha oluşturulmuş ve Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun (ÖYK) 28.09.1996 tarih ve 

96/26 sayılı Karanyla da söz konusu üç bankanın %100 hissesinin satış yöntemiyle 

özelleştirilmesi kararlaştınlmıştır. 

Söz konusu düzenlemeler uyannca özelleştirme hazırlık çalışmalan tamamlanan her 

üç banka için 18.11.1996 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından ilana 

çıkılarak ihale süreci başlatılmıştır. 

Etibank Bankacılık A.O. için yapılan nihai görüşmeler sonucunda ihale 

komisyonunun 25.2.1997 tarih ve 11 sayılı kararı ile; 

-Banka hisselerinin tamamı için en yüksek ilk iki teklifi veren Doğan Kumaşçılık 

Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ve Diler Holding A.Ş. tekliflerinin öncelikli alım haklan 

belirtilerek, nihai tekliflerinde yer alan değerler üzerinden satılmak üzere Özelleştirme 

Yüksek Kurulu'na sunulmasına," 

-Doğan Kumaşçılık A.Ş.'ye 185 milyon ABD Dolan bedelle satışın onaylanması 

halinde, bu Şirketin gerekli peşinatı ödeyip sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi 

durumunda geçici ve ek geçici teminatının irat kaydedilip Banka hisselerinin 2. sırada yer 

alan Diler Holding A.Ş.'ne 181 milyon ABD Dolan bedelle satılmasına, 

karar verilmiştir. (Ek:l) 
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İhale komisyonu kararında ikinci teklif sahibine de satışın yapılmasının uygun 

olacağının belirtilmesine karşın, 20.3.1997 tarih ve 97/3 sayılı ÖYK kararı (Ek-2) ile 

"Etibank Bankacılık A.O.'nın toplam 185 milyon ABD Dolan bedelle Doğan Kumaşçılık 

Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satılmasına, (...), Doğan Kumaşçılık Tekstil Sanayi ve 

Ticaret A.Ş.'nin gerekli peşinatı yatırmaması ve/veya talep edilen kesin teminatı getirmemesi 

ve/veya satış sözleşmesi imzalamaktan imtina edilmesi halinde, geçici ve ek geçici 

teminatlarının irad kaydedilmesine" karar verilmiş, ikinci teklif sahibi, satışa ilişkin söz 

konusu ÖYK Kararında yer almamıştır. 

Doğan Kumaşçılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Özelleştirme İdaresi 

Başkanlığı tarafından verilen ilave sürelere rağmen, gerekli peşinatı yatırıp, kesin teminat 

mektuplarını getirmemesi, dolayısıyla sözleşme imzalamaktan imtina etmesi neticesinde 

Bankanın satışı gerçekleştirilememiş, Banka hisselerinin satışına ilişkin 20.3.1997 tarih ve 

97/3 sayılı ÖYK Kararında ikinci firmanın yer almaması nedeniyle, söz konusu ihale, 

30.8.1997 tarih ve 97/37 sayılı ÖYK Kararıyla iptal edilmiştir. (Ek:3) 

B-Etibank Bankacılık A.O.'nın Özelleştirilmesine İlişkin İkinci İhale ve 
Özelleştirme Süreci: 

Etibank Bankacılık A.O.'ndaki %100 kamu hissesinin blok olarak satışı için yapılan 

hazırlık çalışmalan sonucu, yaklaşık bir yıl sonra 2.10.1997 tarihinde ikinci kez ihaleye 

çıkılmıştır. 

ÖİB tarafından gerçekleştirilen ihale neticesinde Etibank hisseleri için; Bayındır 

Holding A.Ş., Diler Holding A.Ş. ve İpek Ortak Girişim Grubu tarafından olmak üzere üç 

teklif alınmıştır. 

ÖİB'nin 7.11.1997 tarih ve 6739 sayılı yazısı ile '3182 sayılı Bankalar Kanunu 

çerçevesinde söz konusu teklif sahiplerinin gerekli şartlara haiz olup olmadıkları" 

konusunda Hazine Müsteşarlığı'nın görüşlerine başvurulmuştur. (Ek:4) 

Hazine Müsteşarlığı 18.11.1997 tarih ve 54519 sayılı yazıları (Ek:5) ile özetle; 

"Etibank hisselerinin özelleştirilmesinde teklif veren yatırımcıların, Bayındır 

Grubu'nun asgari beş ortak yükümlülüğüne uyum zorunluluğu hanç, 3182 sayılı Bankalar 

Kanunu'nun 5 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşıdıklarını, 

Teklif sahiplerinin karşılamak durumunda kalacaklan toplam finansman ihtiyacı bu 

aşamada belli olmadığından, nihai değerlendirmenin, yatınmcıların bankanın satış bedeli ile 

faaliyetlerini sağlıklı sürdürebilmesi için gerekli ilave finansman ihtiyacını hangi 

kaynaklardan sağlayacaklarına ilişkin özlü bir rapor vermelerinden sonra yapılabileceğini" 
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belirtirken, teklif sahiplerinden İpek Grubu hakkında da; "Halen bir bankanın hakim 

hissedarı durumunda olan İpek Grubu şirketlerinin, söz konusu bankanın mali 

yapısının takviyesindeki sorumluluklarına, yakın gözetimde bulunan yeni bir bankanm 

alınması dolayısıyla ilave yükümlülükler ekleneceğinden, bu grubun potansiyel 

kaynaklarının, sahip olduğu ve olabileceği bankaların sağlıklı bir mali bünyeye 

kavuşmaları için yeterli olup olamayacağı hususunun ayrıca değerlendirilmesi 

gerektiğini," ifade etmiştir. 

Hazine Müsteşarlığı'nın söz konusu görüşünden sonra, ihale komisyonu tarafından 

teklif sahiplerinin teklifleri açılmış ve ihale komisyonunun 19.11.1997 tarih, 2 sayılı Karan ile 

"teklif sahipleri ile ihaleye devam edilmesine, İpek Ortak Girişim Grubu'na ait teklif 

mektubunun açılması neticesinde, Hazine Müsteşarlığı'na gönderilmesi gereken ve tutanakla 

tespit edilen evraklann Müsteşarlığa gönderilmesine" karar verilmiştir. (Ek:6) 

1.12.1997 tarihinde gerçekleştirilen nihai pazarlık görüşmeleri neticesinde ihale 

komisyonunun 1.12.1997 tarih ve 4 sayılı Kararı ile (Ek:7) Bankanın 155.500.000 ABD 

Doları bedelle en yüksek teklifi veren İpek Ortak Girişim'e %40'ı peşin, kalanı 2 yıl 

vadeli olarak satılmasına, bu grubun peşinat ödenmesi, teminat getirilmesi ve sözleşme 

imzalanması gibi yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde Banka'nın 152.500.000 Dolar 

bedelle ikinci en yüksek teklifi veren Diler Holding A.Ş.'ye aynı koşullarla satılmasına, 

bu grubun da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde ihalenin iptaline, komisyon 

kararının Hazine Mtisteşarlığı'ndan gelecek görüş doğrultusunda ÖYK'va 

sunulmasına", karar verilmiştir. 

İhalenin sonuçlandırmasından sonra ÖİB Hazine Müsteşarlığını muhatap 1.12.197 

tarih ve 7342 sayılı yazısı ile (Ek:8) "...İpek Ortak Girişim Grubu ile Diler Holding A.Ş.'nin, 

3182 sayılı Bankalar Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde gerekli şartlan haiz olup 

olmadıklan konusunun yeniden incelenerek, nihai görüşlerinin bildirilmesini" talep etmiştir. 

Hazine Müsteşarlığının ÖİB'ye yazdığı ancak işleme konulmadığı anlaşılan 

5.12.1997 tarih ve 57895 sayılı cevabi yazılan (Ek:9) ile özetle; 

"-Teklif sahibi Diler Grubunun banka sahibi olmasında 3182 sayılı Bankalar Kanunu 

hükümlerine göre herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. 

-Aynı durum diğer teklif sahibi İpek Ortak Girişim Grubu için de geçerli olmakla 

birlikte, halen bir başka bankanın hakim hissedarı durumunda olan bu Grubun da 

içinde yer aldığı Nergis Grubuna dahil gerçek ve tüzel kişilerin, mevcut bankasının mali 

bünyesinin güçlendirilmesi için gerekli ve yeterli miktarda sermaye konulması ve 

sermayedar gruba ait kredi yoğunlaşmasının giderilmesi yönündeki Müsteşarlığımızın 
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müteaddit talimatlarını yerine getirmediği, aksine, söz konusu Grubun mevcut 

bankasındaki risklerinin artarak önemli boyutlara ulaştığı ve bu durumun bankanm 

mali bünyesini olumsuz yönde etkilediği, bahse konu Gruba dahil firmaların 

faaliyetlerinin devamı açısından yoğun bir şekilde yabancı kaynaklara başvurduğu tespit 

edilmiş olup, 

Bu grubun mali imkanlarıyla halihazırda sahip olduğu bankanın sağlıklı bir mali 
bünyeye kavuşması için yeterli tedbirleri alamazken, benzer sorunlan bulunan Etibank 
Bankacılık A.O.'nın faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için gerekli desteği nasıl 
sağlayacağı anlaşılamamıştır. 

Bu şartlar altında, Grubun mevcut bankasının sağlığı ve bankacılık sisteminin 

genel istikrarı ve etkinliği göz önünde bulundurularak, bahsi geçen Gruba Bankalar 

Kanunu'na göre hisse devir izni verilebilmesinin mümkün bulunmadığı" 

şeklinde görüş yer almışken, 

ÖİB'ye gönderilen aynı tarih ve sayılı (5.12.1997 tarih ve 57895) yazıda ise, işleme 

konulmayan yazıdaki ifadelere aynen yer verildikten sonra sonuç bölümünde; 

Söz konusu Grup mali imkanlarıyla halihazırda sahip olduğu bankanın sağlıklı bir 
mali bünyeye kavuşması için yeterli tedbirleri alamazken, mevcut bankalan gibi yakın 
gözetime tabi Etibank Bankacılık A.O.'nın faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi 
için gerekli desteği nasıl sağlayacağı hususunda Müsteşarlığımıza somut bir kaynak 
gösterememiştir. 

Bu şartlar altında, Grubun mevcut bankasının sağlığı ve bankacılık sisteminin genel 

istikran ve etkinliği göz önünde bulundurularak, bahsi geçen Gruba Bankalar Kanunu'na 

göre hisse devir izni verilebilmesi ancak, Grubun mevcut bankasınm mali durumunun 

iyileştirilmesi VC sahip olmak istediği bankanm sağlıklı bir şekilde faaliyetlerine 

devam edebilmesi için gerekli mali kaynakları somut bir şekilde belgelemesi şartı ile 

mümkün olabilecektir" 

şeklinde görüş bildirmiştir. 

Söz konusu gelişmeleri müteakiben ÖİB'nin 8.12.1997 tarih ve 7434 sayılı yazısı 

(Ek:ll) ile İpek Ortak Girişim Grubu'na "Hazine Müsteşarlığı'nın 5.12.1997 tarihli 

yazılannda Grubun, halen bir başka bankanın hakim hissedan olması hususu da dikkate 

alındığında, Etibank Bankacılık A.O.'nın faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için 

gerekli desteği nasıl sağlayacağı konusunda somut bir kaynak gösterememiş olması nedeniyle 

tereddütler hasıl olduğunun ifade edildiğini, bu şartlar altında İpek Ortak Girişime 

Bankalar Kanununa göre hisse devir izninin ancak, Etibank Bankacılık A.O.'nın 

sağlıklı bir şekilde faaliyetlerine devam edebilmesi için, Grup tarafından temin edilecek 

gerekli mali kaynakların somut bir şekilde belgelenmesi şartı ile mümkün olabileceği" 
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ifade edilerek, "söz konusu hususlarla ilgili olarak ivedilikle Hazine Müsteşarlığı ile temasa 

geçilmesi gerektiği" bildirilmiştir. 

İpek Ortak Girişim Grubu ÖİB'ye gönderdiği 17.12.1997 tarihli yazı ile (Ek:12) "İpek 

Ortak Girişim Grubu'nun %51'lik payı saklı kalmak kaydı ile Bankanın devir işlemlerine 

%49'luk toplam pay ile Medya Grubundan şirketlerin ortak olacağını, devir için kurulması 

gereken Şirkette de bu yapının gözetileceği, Medya Grubu adına %35 pay ile Medya Holding 

ve %14 pay ile Dinç Bilgin'in oluşacak yapıya katılacağı" ifade edilmiştir. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 18.12.1997 tarih ve 7663 sayılı yazıları ile 

tekrar Hazine Müsteşarlığı'na başvurularak, İpek Ortak Girişimin söz konusu yazısından 

bahisle, Bankayı almak üzere "..kurulacak şirkette ortak sıfatıyla yer alacak olan İpek Ortak 

Girişim Grubu ile Medya Holding ve Dinç Bilgin'in, 3182 sayılı Bankalar Kanunu'nun 

ilgili hükümleri çerçevesinde gerekli şartları haiz olup olmadıkları konusunun 

incelenerek, Banka hisselerinin satışına ilişkin kararın ÖYK'ya sunulmasından önce, Hazine 

Müsteşarlığının Karara esas teşkil edecek olan nihai ve sarih görüşünün ivedilikle 

İdareye bildirilmesi" talep edilmiştir. (Ek: 13) Özelleştirme İdaresi'nin talebine Hazine 

Müsteşarlığınca, 13.1.1998 tarih ve 1111 sayılı yazı ile "..Söz konusu gerçek ve tüzel 

kişilerin Müsteşarlığımıza tevdi ettikleri bilgi ve belgeler çerçevesinde, Etibank Bankacılık 

A.O. hisselerinin Dinç Bilgin ve Medya Holding A.Ş.'nin de dahil olduğu İpek Ortak 

Girişim Grubu'na devredilmesinde Bankalar Kanunu açısından sakınca bulunmadığı 

sonucuna varılmıştır" şeklinde görüş verilmiştir. (Ek: 14) 

ÖYK'nın 13.1.1998 tarih ve 98/11 sayılı Karan ile; "Banka hisselerinin tamamının 

155.500.000 ABD Dolan bedelle, İpek Ortak Girişim Grubu üyeterinin , ihale şartnamesi 

çerçevesinde kuracaklan şirkete satılmasına, satış bedelinin %40'ının sözleşme tarihinde 

peşin olarak, peşinat dahil asgari %70'inin sözleşme tarihinden itibaren 1 yıl, %100'ünün ise 

2 yıl içinde tahsil edilmesine, vadeye bağlanan tutara yıllık %10 oranında basit faiz 

uygulanmasına, vadeye bağlanan tutar, faiz ve cezai şartlar kadar kesin teminat mektubu 

alınmasına, bu grubun peşinatın yatınlması, sözleşmenin imzalanması, teminat mektuplannın 

getirilmesi gibi yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde. Banka hisselerinin tamamının, 

ihale sonucunda ikinci sırada yer alan Diler Holding A.Ş.'ye 152.500.000 ABD Dolan bedelle 

vadeli olarak satılmasına, bu firmanın da peşinatın yatınlması, sözleşmenin imzalanması, 

teminat mektuplannın getirilmesi gibi yükümlülüklerini yerine getimıemesi halinde, ihalenin 

iptaline" karar verilmiştir. (Ek: 15) 

Banka hisselerinin satışıyla ilgili ÖYK Karannın alınması üzerine ÖİB tarafından 

Hazine Müsteşarlığı'na gönderilen 24.2.1998 tarih ve 1103 sayılı yazıda, Etibank Bankacılık 
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A.O.'nın özelleştirilmesinin ÖYK Karan ile onaylandığı, Ortak Girişim Grubunun Medya 

İpek Holding A.Ş. unvanlı bir şirket kurduğu, hisse devir sözleşmesinin 2.3.1998'de 

imzalanacağı ve hisse devir izninin verilebilmesi için yazının Müsteşarlığa gönderilsiği ifade 

edilmiştir. (Ek:16) Müsteşarlığın 2.3.1998 tarih ve 8636 sayılı yazılan ile "Banka hisselerinin 

adı geçen kişilere devrinin 3182 sayılı Bankalar Kanunu'nun 5 inci maddesinin 3 üncü 

fıkrasına istinaden uygun görüldüğünü bildirmesi"nin ardından (Ek:17), 2.3.1998 tarihinde 

Hisse Satış Sözleşmesi imzalanmıştır. (Ek: 18) 

Etibank Bankacılık A.O.'nın özelleştirilmesi hususu T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet 

Denetleme Kurulu tarafından da incelenerek, düzenlenmiş olan 2002/10-1 sayılı Raporun 

(Ek: 19) Sonuç bölümünde; "Türk Ceza Yasasının 240. Maddesinin yaptınma bağladığı 

memuriyet görevinin kötüye kullanılması olarak değerlendirilmesi gereken eylem, Hazineden 

sorumlu Devlet Bakanı Güneş Taner'in görevi sırasında ve bankacılık sektörünün düzenlenip 

denetlenmesine ilişkin bakanlık görevi ile ilgili olarak işlendiğinden, Anayasanın 100, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 107 ve Türk Ceza Yasasının 235. Maddeleri 

birlikte değerlendirilerek, dosyanın bilgi için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

iletilmek üzere Başbakanlığa yollanmasının uygun olacağı düşünülmektedir" görüşüne yer 

verilmiştir. 

C-Değerlendirme ve Sonuç: 
1-İlk ihaleyle ilgili hususlar: 
Etibank Bankacılık A.O.'nın özelleştirilmesine ilişkin ilk ihalede, İhale 

Komisyonu'nun 25.2.1997 tarihli Kararı ile (Ek:l) banka hisselerinin 185,0 milyon 
Dolar bedelle en yüksek teklif sahibi Doğan Kumaşçılık A.Ş.'ye, bu firmanın 
yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde 181,0 milyon Dolar bedelle ikinci en 
yüksek teklifi veren Diler Holding A.Ş.'ye satılmasına karar verildiği halde, ÖYK'nın 
satışa ilişkin 20.3.1997 tarih ve 3 sayılı Kararında (Ek:2) ikinci teklif sahibi yer 
almamış, Karar gerekçesinde de ikinci teklif sahibinin değerlendirmeye alınmayışıyla 
ilgili herhangi bir ibareye yer verilmemiştir. 

Özelleştirme uygulamalarında mutat olan, "'teklif sahiplerinden satış 
yapılmasında sakınca görülmeyen firmaların, İdare Değer tespit Komisyonunca kabul 
edilen değerlerin üzerinde teklif vermeleri halinde, en yüksek teklifi veren firmadan 
itibaren satış kararı verilmesi" şeklinde olup, Komisyonun kararları da genellikle ÖYK 
tarafından aynı şekilde onaylanmaktadır. (ÖYK'nın, sermayenin tabana yayılması, 
sektörde uzmanlık, yöre koşulları gibi ekonomik ve sosyal gerekçelerle, İhale 
Komisyonu kararında yer alan sıralamanın dışına çıkarak, ikinci veya üçüncü lehine 
satış onayı verdiği sınırlı sayıda karar bulunmaktadır.) 

ÖYK Kararında yer alan grubun sözleşme imzalamaması üzerine, yasal olarak 
tekrar ihale komisyonu kararına dönülmesi mümkün olmadığı için, ihale 30.8.1997 tarih 
ve 37 sayılı ÖYK Kararı ile iptal edilmiştir. (Ek:3) 

İhale Komisyonu Kararında ikinci sırada yer alan Diler Holding'in, ikinci ihaleye 
de girmesi ve gerek komisyon, gerekse ÖYK Kararında yer alması, bu grubun Banka 
almasında bir sakınca olmadığını göstermektedir. (Kaldı ki Hazine Müsteşarlığı'nın 
yazıları da bu yöndedir) 
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ÖYK'nın ilk ihaleyle ilgili kararı, birinci gelen grubun Bankayı almaması 
karşısında ihalenin iptal edilmek zorunda kalınmasına neden olmuştur. 

2. İhaleyle ilgili hususlar: 

Yukarıda yer alan açıklamalardan görüleceği üzere, Hazine Müsteşarlığı'nda, ihaleye 

teklif veren yatırımcılarla ilgili olarak iki farklı görüş bildiren yazı kaleme alındığı, işleme 

konulmayan yazıda "İpek Ortak Girişim Grubuna Etibank hisselerinin devri hususunda 

Bankalar Kanununa göre izin verilmesinin mümkün olmadığı" ifade edilirken, ÖİB'ye 

gönderilen yazıda ise söz konusu gruba belirli koşullar altında izin verilmesinin mümkün 

olduğu ifade edilmiştir. 

Ancak her iki yazıda da İpek Ortak Girişim Grubu için 

-halen bir başka bankanın hakim hissedarı durumunda olan bu Grubun da 

içinde yer aldığı Nergis Grubuna dahil gerçek ve tüzel kişilerin, mevcut bankasmın mali 

bünyesinin güçlendirilmesi için gerekli ve yeterli miktarda sermaye konulması ve 

sermayedar gruba ait kredi yoğunlaşmasının giderilmesi yönündeki Müsteşarlığımızın 

müteaddit talimatlarını yerine getirmediği, 

-aksine, söz konusu Grubun mevcut bankasındaki risklerinin artarak önemli 

boyutlara ulaştığı ve bu durumun bankanın mali bünyesini olumsuz yönde etkilediği, 

-bahse konu Gruba dahil firmaların faaliyetlerinin devamı açısından yoğun bir 

şekilde yabancı kaynaklara başvurduğu , 

ifadeleri yer almıştır. 
İsleme konulmayan yazıda "Bu grubun mali imkanlarıyla halihazırda sahip olduğu 

bankanın sağlıklı bir mali bünyeye kavuşması için yeterli tedbirleri alamazken, benzer 
sorunları bulunan Etibank Bankacılık A.O.'nın faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde 
sürdürebilmesi için gerekli desteği nasıl sağlayacağının anlaşılamadığı" ifade edildikten 
sonra, bahsi geçen gruba hisse devir iznin verilmesinin mümkün olmadığı"' belirtilirken, 

ÖİB'ye gönderilen yazıda, 
Söz konusu Grup mali imkanlarıyla halihazırda sahip olduğu bankanın sağlıklı bir 

mali bünyeye kavuşması için yeterli tedbirleri alamazken, mevcut bankaları gibi yakın 
gözetime tabi Etibank Bankacılık A.O.'nın faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi 
için gerekli desteği nasıl sağlayacağı hususunda Müsteşarlığımıza somut bir kaynak 
gösterememiştir. 

Bu şartlar altında, Grubun mevcut bankasının sağlığı ve bankacılık sisteminin genel 

istikran ve etkinliği göz önünde bulundurularak, bahsi geçen Gruba Bankalar Kanunu'na 

göre hisse devir izni verilebilmesi ancak, Grubun mevcut bankasınm mali durumunun 

iyileştirilmesi VC sahip olmak istediği bankanın sağlıklı bir şekilde faaliyetlerine 

devam edebilmesi için gerekli mali kaynakları somut bir şekilde belgelemesi şartı ile 

mümkün olabilecektir." 

şeklinde şartlı izin vermeye yönelik görüş bildiren yazı gönderilmiştir. 
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Hazine Müsteşarlığı'mn işleme konulan söz konusu yazısında izin şartı ikili bir şart 
niteliğini haizdir. 

Bu şartlardan birisi 
-Grubun mevcut bankasının mali durumunun iyileştirilmesi' 
iken diğer şart da 
-sahip olmak istediği bankanın sağlıklı bir şekilde faaliyetlerine 

devam edebilmesi için gerekli mali kaynakları somut bir şekilde belgelemesi 
şeklinde vurgulanmıştır. 
Ancak daha sonraki süreçte, Grubun mevcut bankasının mali durumunun 

iyileşmesine yönelik husus hiç bir şekilde dikkate alınmazken, Etibank'ın faaliyetlerine 
sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için gerekli kaynakların somut bir şekilde 
belgelenmesi şartı da yerine getirilmemiş, Ortak girişim grubuna başka firmaların 
dahil edilmesi yeterli görülmüştür. 

Hazine Müsteşarlığı'nın hisse devrine onay veren yazısında bile, İpek Grubu ile ilgili 
sakıncalar çok açık bir şekilde yer aldığı ve grubun mevcut bankasının mali durumunun 
iyileştirilmesi dahil, Etibank hakkında da gerekli mali kaynakların somut bir şekilde 
belgelenmesi şartı koşulduğu halde, bu hususlar, satışa ilişkin ÖYK karannda, bu karann 
gerekçesinde ve hisse satış sözleşmesinde hiç bir şekilde yer almamıştır. 

4046 sayılı Kanunun ÖYK'nın görevlerini belirleyen 3 üncü maddesinde, ÖYK'nın 
üyelerin tamamının katılımı ile toplanacağı ve kararlan oybirliği ile alacağı hükme 
bağlanmıştır. 

ÖYK gündeminin bulunduğu 6.1.1997 tarihli gündem maddelerinde "Etibank'taki 
İdare hisselerinin özelleştirilmesine ilişkin Karar Taslağı" yer almaktadır. Etibank 
özelleştirme karannın alındığı 13.1.1998 tarihinde ise herhangi bir ÖYK gündeminin 
bulunmaması, söz konusu tarihte ÖYK'nın toplanmadığını ve karann Kanuna aykın olarak 
elden imzalatılarak alındığını göstermektedir. 

Konuyla ilgili olarak Komisyonumuzun dönemin Başbakanı ve ÖYK Başkanı 
sayın Mesut Yılmaz'a yönelttiği soruya sayın Başbakan tarafından, "özel gündemli bir 
toplantı yapıldığı" ifade edilmesine rağmen, Etibank Özelleştirilmesine yönelik özel bir 
toplantı gündemi bulunmamaktadır. 

Etibank özelleştirilmesinde Hazine Müsteşarlığının yazısında yer alan görüşlerle 
ilgili olarak Komisyonumuzun dönemin Başbakanı ve ÖYK Başkanı sayın Mesut 
Yılmaz'a yönelttiği sorulara cevaben, sayın Yılmaz tarafından; "Hazinenin anılan yazısı 
çerçevesinde ÖYK Kararının alındığı" ifade edilmiştir. Yine Komisyonumuzca 
kendilerine, Hazine Müsteşarlığının şart koştuğu hususların, ÖYK Kararında ve satış 
sözleşmesinde yer almadığının belirtilmesi üzerine Sayın Yılmaz tarafından, "satış 
sözleşmesi Hazinenin bize yazdığı görüşe aykırı yapılmışsa o zaman dediğiniz gibi 
işlemde aykırılık var demektir" şeklinde yanıtlanmıştır. 

Satış sözleşmeleri ÖYK Kararında yer alan hususlar çerçevesinde 
imzalanmaktadır. ÖYK Kararında, Hazine Müsteşarlığının çok somut olarak belirttiği 
koşulların yer almaması karşısında, sözleşmede bu hususların yer alması teknik olarak 
zordur. 

Komisyonumuzun dönemin ÖYK üyesi saym Zekeriya TemizePe konuyla ilgili 
yönelttiği sorulara sayın Bakan tarafından, "böyle bir satış kararı geldiği zaman böyle 
bir tartışmanın (Hazinenin yazısıyla ilgili) kesinlikle olduğu, bu kişilerin gücü varsa 
kendi bankalarını güçlendirmeleri daha doğru olmaz mı şeklinde, onun üzerine o gün 
Kurul Kararı alınmadığı, daha sonra aradan 2.5 ay geçtikten sonra, bu sakıncaların 
hepsinin giderildiğinin, gereken mali bünye güçlendirmelerinin olduğunun Hazineden 
olumlu görüş geldiğinin....ifade edildiği, karann ondan sonra alındığı" ifade edilmiştir. 
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Sayın Bakanın beyanında Etibank özelleştirmesiyle ilgili hususun ÖYK'da iki 
defa gündeme geldiği, ilkinde Hazine Müsteşarlığı tarafından belirtilen sakıncalar 
nedeniyle karar alınamadığı, ikincisinde (2.5 ay sonra) bu sakıncalarm giderildiğinin 
ifade edildiği ve kararm ondan sonra alındığı belirtilmektedir. 

Satışa ilişkin ÖYK Karar tarihi, Etibank özelleştirilmesinin yer aldığı 6.12.1997 
tarihli gündemden 1 ay sonra olup, bu süreçte, grubun mevcut bankasınm 
güçlendirilmesine ilişkin herhangi bir işlem tesis edilmediği gibi, gruba yeni ortak 
alınması dışında, Etibank faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin somut bir kaynak da 
gösterilmemiştir. 

2.7.2. SONUÇ 
Etibank Bankacılık A.O.'nın özelleştirilmesinde Hazine Müsteşarlığı'nca İpek 

Grubuyla ilgili sakınca ve çekinceler açıkça belirtilmesine, ve Bankanın devrinin, hem bu 

grubun kendi bankasının mali yapısının güçlendirilmesine, hem de Etibank'ı almaları halinde, 

Bankanın faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için somut kaynak göstermeleri 

şartına bağlandığı halde; 

-İpek Girişim Grubunun, başka (Medya) bir grupla ortaklık kurmasının yeterli 

sayılması, 

-Hazine Müsteşarlığı tarafından daha sonra verilen izinde, ilk izninde aranan şartların 

yerine getirilip getirilmediğine bakılmaması, 

-Hazine Müsteşarlığı tarafından getirilen şartların, gerek ÖYK Kararında, gerekse 

Hisse satış sözleşmesinde yer almaması, 

nedeniyle,olayda her ne kadar dava zamanaşımı gerçekleşmişse de ,varsa kamu 

zarannın tespiti ile,bu zarara yol açan kişiler hakkında hukuki sorumluluklarına gidilmesi için 

gerekli yasal girişimde bulunmak üzere bu raporun özelleştirmeden sorumlu Bakana 

gönderilmesi kanaatına ulaşılmıştır. 
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KONU 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

EKLER DİZİNİ 

BELGENIN NITELIĞI 

Bağ-Kur ve SSK'nın tam otomasyon ihalesinin MBA firmasına 
verilemesi ile ilgili inceleme raporu ve ekleri 
Özelleştirme bedeli taksitlerinin mücbir sebep olmaksızın ertelenmesi 
ile ilgili inceleme raporu ve ekleri 
POAŞ'ın özelleştirilmesinde; usule aykırı teminat alınması ve altın 
hissenin kaldırılması hakkında inceleme raporu ve ekleri 
Neşter operasyonu ile ilgili Araştırma Komisyonu kurulması hakkında 
inceleme raporu ve ekleri 
Özelleştirmenin tüm boyutlan ile ortaya konması amacıyla Araştırma 
komisyonu kurulması hakkında inceleme raporu 
Haç konusunun tüm boyutlan ile ortaya konması amacıyla Araştırma 
komisyonu kurulması hakkında inceleme raporu 
Bağ-Kur Gn. Md.'ne 61 araç alımı ile ilgili inceleme raporu ve ekleri 

Bazı Bağ-Kur 11 Müdürlüklerince, mevcut ödeneklerin repoda 
değerlendirilmeyerek atıl tutulması ile ilgili inceleme raporu ve ekleri 
KTU Farabi Hastanesindeki "estetik yolsuzluğu" hakkında inceleme 

raporu ve ekleri 

SAYI 

759 

257 

62 

208 

Rapor 
eki yok 

Rapor 
eki yok 

30 

22 

78 

izmir'deki Dusaş özel sağlık işletmesi ile SSK arasındaki sözleşme ; 209 
sırasındaki usulsüzlüklerle ilgili inceleme raporu ve ekleri ; 
DUSAŞ firması ile ilgili şikayet hakkında bilgi notu 

GAŞ-I projesi ihalesindeki yolsuzluk ile ilgili inceleme raporu ve ekleri 

SSK Sağlık işleri Genel Müdürlüğü binasındaki yolsuzlukla ilgili 
inceleme raporu ve ekleri 
Bağ-Kur'la ilgili "ilaç devine trilyonluk kıyak" isimli haberle ilgili 
inceleme raporu ve ekleri 

1 

42 
| 

34 

66 
I 

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı hakkındaki şikayetle 83 
ilgili inceleme raporu ve ekleri [ 

j 
1 
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16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

T 

SSK'daki rozet ve kravat maşası alımı ile ilgili inceleme raporu ve ekler 

DÇI'nin özelleştirmesinde banka borçlarına farklı faiz uygulanarak, 29 
trilyon lira fazla ödemeye sebep olunması ile ilgili inceleme raporu 
T.Kızılay Derneği ile ilgili ön rapor 

Eczacıbaşı ilaçlannın, emsallerine oranla fahiş fiyatta olması ile ilgili ön 
rapor ve ekleri 
Sağlık Bakanlığı Hastanelerindeki ilaç ve malzeme ihalelerinde 
yolsuzluk yapıldığı ve rüşvet alındığı iddiası hakkında ön rapor 
Sahillerimize uğrayan gemilerden alınan sağlık vergilerinin zimmete 
geçirildiği iddiası ile ilgili ön rapor 
SSK'da ilaç yolsuzluğu ile ilgili ön rapor ve ekleri 

SSK'da sahte emeklilikle Devletin dolandmldığı iddiası ile ilgili ön 
rapor 
SSK'da alımı yapılan çeşitli tıbbi malzeme konusunda yolsuzluk iddiası 
ile ilgili ön rapor 
Bağ-Kur Genel müdürlüğünün geçersiz reçetelerle dolandmldığı 
konusunda ön rapor 
Bağ-Kur Genel Müdürlüğünde sahte emeklilikle devletin dolandmldığı 
iddiası ile ilgili ön rapor 
Sağlık Bakanlığınca anahtar teslimi ihale edilen 14 sağlık kuruluşu ile 
ilgili ön rapor 
SSK İsparta Hastanesindeki yolsuzluk iddiası ile ilgili herhangi bir 
işlem yapılmasına gerek olmadığı yönündeki bilgi notu 
SSK'daki çeşitli yolsuzluk iddiaları ile ilgili işlem yapılmasına gerek 
olmadığı yönünde bilgi notu 
Sedat SAYIMLAR'ın "şirketine ait yazılım programının Sağlık 
Bakanlığından sahiplenildiği" iddiası ile ilgili ön rapor ve ekleri 
TC Emekli Sandığı müfettişlerince tespit edilen E.U. Tıp Fakültesindeki 
yolsuzluk konusunda işlem yapılmadığına dair şikayetle ilgili bilgi notu 
Komisyona intikal eden diğer şikayetler ve yapılan işlemlerle ilgili bilgi 
eki 

OPLAM 

10 

60 

6 

15 

1 

1 

18 

2 

3 

1 

1 

2 

1 

3 

20 

3 

14 

2012 
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IV. KISIM 

ENERJİ, YAPIM, İHALE İŞLEMLERİ, ULAŞTIRMA, MİLLİ 
SAVUNMA, İLGİLİ ÜST KURULLAR, YEREL YÖNETİMLER 

KONULARI 
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4. GİRİŞ 
T.C. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve 

Ekonomik Boyutlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 
Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu çalışmaları kapsamında teşkil edilen "Enerji, Yapım, 
İhale İşlemleri, Ulaştırma, Milli Savunma, İlgili Üst Kurullar, Yerel Yönetimler İle İlgili Alt 
Komisyonu" konularına göre çalışmalarını sürdürmüş, her konu ile ilgili olarak hazırlanan 
Özel Raporlar "2. Özel Raporlar" bölümünde sunulmuştur. 

Alt Komisyonda yapılan tüm incelemeler Komisyonumuza intikal eden bilgi ve 
belgeler ışığında ve Komisyonumuzca ilgili denetim birimlerine yaptırılan raporlara istinaden 
hazırlanmış görüş ve kanaatleri içermektedir. Rapora alınan hususlar bu çerçevede ele alınan 
örnek olayların irdelenmesi sonucu gerekli görülen tavsiyeleri içermektedir. 

Diğer taraftan yolsuzluklar artık kompleks uygulamalar içindedir. Dolayısıyla birçok 
olaylar, vicdanı sızlatmakla birlikte hukuk ortamında sonuç alamama ihtimalinin yüksek 
olması yolsuzlukla mücadelenin önünü tıkamaktadır. 

Bütün bunlara rağmen, yolsuzlukla mücadele esnasmda özellikle kolluk 
güçlerinin insan haklarına ve özel yaşamın gizliliğine dikkat etmeleri ve despotik 
uygulamalara ağırlık verilmemesi gerekmektedir. Diğer deyişle birey ve firma 
özgürlüklerine özen gösterilmelidir. 

Yolsuzlukla mücadele anlık, saman alevi tarzında olduğunda lokal basanlar elde 
edilebilir. Ancak ülkemizin geldiği konumda, özellikle yolsuzluğun önüne geçebilecek yasal 
ve idari tabanın oluşturulmasıyla uzun soluklu mücadele gerekmektedir. 

Bu açıdan bakıldığında bu raporda yer alan somut incelemelerden öte Komisyonun 
Genel Raporunun önerilerle ilgili bölümünün öneminin daha çok olduğunu vurgulamak 
gerekmektedir. Kamuoyunun kişisel bilgilerle yoğunlaşıp bu konunun arka plana 
itilmemesinde fayda vardır. 

Bir başka açıdan yolsuzlukla mücadelede temel görev yürütme görevini üstlenen 
hükümettedir. Dolayısıyla Meclis çatısı altında yapılan çalışma bu uzun mücadelede sadece 
başlangıcı ivmeleyen ve güç veren bir fonksiyona havi olabilir. 

İçinde bulunduğumuz süreçte, kamuoyu her geçen gün yeni bir yolsuzluk olayı ile 
karşı karşıya kalmaktadır. Bu durum yolsuzluk olgusunun sık sık ve toplumun her kesimince 
tartışılmasına vesile olmaktadır. 

Dünya Bankası, yolsuzluğu; "kamu yetkisinin özel çıkarlar için kötüye 
kullanılmasıdır" şeklinde tanımlamaktadır. Toplumu oluşturan tüm kurumlar açısından 
yetersiz olan bu tanımlama yolsuzluk olaylannın sadece kamu yetkisinin kullanılması sırasında 
ortaya çıktığı çağnşımım yaptığından taraflı ve yolsuzluk olgusunu tamamen kavrayan bir 
tanım mahiyeti taşımamaktadır. Oysa karşı karşıya kaldığımız yolsuzluk olaylan, özel sektörün 
içinde de söz konusu olabilmektedir. Örneğin; ülkemizde bizzat özel sektör temsilcilerinin 
bulunduğu yolsuzluklann başında banka yolsuzluklan gelmektedir. Keza Sermaye 
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piyasalarında spekülasyon, manüplasyon, içerden bilgi sızdırmak suretiyle yapılan (insider 
trading) işlemlerde birer özel sektör yolsuzluğu olarak tezahür etmektedir. Benzer işlemlere 
para ve döviz piyasalannda rastlamakta mümkündür. Günümüzde bu tür yolsuzluklara küresel 
yaklaşımlar altında kanıksanmış etki uyandırmayan yolsuzluklar gözü ile bakılmaktadır. 
Spekülasyon ve spekülatör kavramları küresel yaklaşımlar altında hak etmediği yasal bir 
çerçeveye oturtulmakta hatta spekülatör piyasayı stabilize eden bir eylemci olarak 
görülebilmektedir. Oysa spekülasyon, manüplasyon, insider trading işlemleri sonuçta ya kamu 
kaynağını yada bir tasarrufu haksız olarak ele geçirme eylemidir. 

Yolsuzluğun konusu olay reel bir işlem/işlemler olabileceği gibi hayalide 
olabilmektedir. 

Türkiye'nin kimi sorunlarının temelinde, kurallara uymamak ve 
kurumsallaşamamak yatmaktadır. Kuralların yönetilenler için olduğu, yönetenlerin 
kurallara uymama özgürlüğünün bulunduğu anlayışı birçok sorunun kaynağıdır. 
Sonuçta demokratik yaşam kurallara uymama özgürlüğü kazanma yansına dönmektedir. O 
nedenle, yönetim sorumluluğunu üstlenenlerin, öncelikle kurallara uyma ve uyulmasını 
gözetme konusundaki duyarlılığı büyük önem taşımaktadır. 

Bireysel etik düşüklükleri ile sosyo-ekonomik koşullardan kaynaklanan rüşvet 
olgusunun yolsuzluk olaylarında hep ilk sırayı işgal etmesi, çoğu kez, sorunu büyük 
boyutlarıyla görmeye engel oluşturmaktadır. Kuşkusuz rüşvetle savaşım büyük önem 
taşımaktadır. Ancak, bu savaşım bizi rüşvet olaylannın çok üzerinde büyük kaynaklann 
yitirilmesine neden olan siyasal, yönetsel ve ekonomik yolsuzluklarla savaşım amacından 
uzaklaştırmamalıdır. 

Son yıllarda kamuda, Anayasamızın öngördüğü kanun önünde eşitlik ilkesinin, 
Anayasa ve kanunlara sadık kalarak, faaliyette bulunma yükümlülüğünün ciddi ölçülerde 
zafiyete uğradığı görülmektedir. Bu zafiyetin temelinde siyasal tercihlerin ortaya koyduğu 
ekonomideki yapısal değişim ve genişlemenin rolü ile bu değişim ve genişleme sürecinden öz 
kaynaklanna başvurmaksızın, faydalanmaya çalışan yerli çıkar gruplannın yabancı lobilerin 
varlığı yadsınamaz. 

Çoğu yolsuzluk olayının altında, yönetici kadrolannda bulunanlann arkalanna 
aldıklan siyasal güç ve buna destek veren çıkar gruplan yada zaman zaman bu güçler arasında 
karşılıklı gelişen çıkar ilişkilerinin yarattığı uygun ortam nedeniyle kendilerini hukuk 
kurallanna bağlı hissetmemeleri ve bu çerçevede kurallara aykın, uygunsuz, yöntemsiz 
işlemlerle; bir görevi, bir yetkiyi kötüye kullanma, suiistimal eylemleri yatmaktadır. 

Her yolsuzluk, yolsuzluğu yapanlar açısından özel çıkar kazanımını beraberinde 
getirmektedir. Rüşvet sağlanan çıkann bir karşılığıdır. Ancak, son yaşanan bazı olaylar bize 
rüşvetin farklı adlara (hediye, borç, dul bir kadına yardım,...vb) bürünebildiğini 
göstermektedir. 

Ama hepsinden önemlisi yolsuzluğun genel olarak devlet faaliyetleri üzerinden beslenir 
bir karakter göstermesidir. En liberal ekonomilerde bile kamu alımlan, yatınmlan gibi yada 
iktisadi işletmeler vasıtasıyla üretilen kamusal mal ve hizmet ve bunlann pazarlaması 
faaliyetleri genel ekonomi içerisinde yüksek oranlara ulaşabilmektedir. 

Özellikle kamu iktisadi işletmeleri bir diğer deyişle teşebbüsleri vasıtasıyla üretilen mal 
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ve hizmetlerin pazarlanması esnasında rüşvet çoğunlukla karşımıza "komisyon" olarak 
çıkabilmektedir. 

Diğer taraftan, tekel niteliği arz eden üretimler için pazarlama faaliyetlerinin 
uluslararası nitelik kazanması, uluslararası pazarların genellikle üretim, pazarlama ve dağıtım 
ağlan dikkate alındığında, tam rekabet piyasalarından uzak, finans kapitalin egemenliği altında 
hızlı ve kesintisiz bir tekelleşme sürecinde olan oligopol piyasa niteliğini taşıması nedeniyle, 
istisnasız olarak alım ve satım, belirgin olarak satım kontratlannda liberal iktisat açısından 
ahlaki normlann dışına çıkan gizli anlaşmalara dayalı fiyat belirleme mekanizmalannın 
devreye girdiği bilinen bir gerçektir. Bu halde uluslararası pazar planında aksak rekabet 
koşullannda kamu adına fiyat belirleyenler aşısından yolsuzluk, kamunun bilgisi dışında aksak 
rekabet piyasalannın bir sonucu olan anlaşmalara taraf olmak ve bu taraflığı nakde tahvil 
etmek ve bu suretle kamu zaranna sebep vermek şeklinde tezahür edebilir. Burada dikkati 
çeken kurumsallaşma konusunda ortaya çıkan zaafiyet, bürokrat ve etkisi altında kalan 
siyasetçi, onun bağlı olduğu siyasal oluşum ile bunlar arasında organik bağ oluşturabilen yerli, 
yabancı yada ulus ötesi sermaye arasında düğümlenen ilişkiler yumağıdır. 
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4.1. ALT KOMİSYON GENEL RAPORU 
4.1.1. TESPİT EDİLEN OLAYLARIN ÖZETİ 

Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının Araştırılarak Alınması 
Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna, 
Milletvekili bilgi notlan, çeşitli yazışmalar, kişi şikayetleri ve diğer yollarla intikal ettirilen 
yolsuzluk iddialan ile kurumlardan temin edilen bilgi, belge ve raporlar; Enerji, Yapım, 
İhale İşlemleri, Ulaştırma, Milli Savunma, İlgili Üst Kurullar, Yerel Yönetimler Alt 
Komisyonu olarak tarafımızdan değerlendirilerek bilgi notuna yada özel inceleme raporuna 
bağlanmış olup, bu doğrultuda bugüne kadar Alt Komisyonumuza intikal eden toplam 500 
civannda şikayet {rapor, ihbar, bilgi notu, gazete haberi vb.) incelenmiş olup, bunlardan; 

-7'si için TBMM tarafından Soruşturma Komisyonu kurulması 
(I- Doğalgaz alım sözleşmelerinin fiyat formülünün değiştirilmesi, 
2- DSİ Genel Müdürlüğü Keşif Artışları, 
3-Eti Holding A.Ş. Trona Projesi Uygulaması, 
4-Karayolları Genel Müdürlüğü Keşif Artışları, 
5-Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Uygulamaları, 
6-Karayolları Genel Müdürlüğü (Karadeniz Sahil Yolu,) 
7-Türkbank ihalesi.) 

-4'i için TBMM tarafmdan Araştırma Komisyonu kurulması 
(l- Yanlış Enerji Politikaları, YİD, Yİ, İHD ve imtiyaz sözleşmeleri, 
2- Madencilikte alınması gereken önlemler, madencilikte özelleştirme uygulamaları, 
3- iller Bankası yatırımlarında uygulanan keşif artışları, ek sözleşme uygulamaları, 

ihale indirim oranları, 
4-Belediyelerin imar uygulamaları) 

önerilmiş, 

-15'si için İnceleme Raporu düzenlenmiş ve soruşturulması gerektiği kanaatiyle, 
Başbakanlık, İlgili Bakanlık, Genel Müdürlüklere gönderilmesi gerektiği kanaatine vanlmış, 

-12'si için ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklanna suç duyurusunda bulunulması gerektiği 
kanaatine vanlmış, 

-Birçok konu ile ilgili yazışma ve telefonla çözüm sağlanmıştır. 

Söz konusu çalışmalarla ilgili özet bilgiler aşağıda açıklanmıştır. 
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4.1.1.1. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI UYGULAMALARI 

4.1.1.1.l.Doğalgaz 
(Özel Rapor 4/1-sayfa 723 - 748, EK - 4.1) 

1. 1998 yılında imzalanan 'Side Letter' da; Doğalgaz alım sözleşmelerinin fiyat 
formülünün değiştirilmesi nedeniyle, Mayıs 2003 sonu itibariyle, yaklaşık 388 milyon USD 
fazla ödenmesine sebebiyet verilmiş, anlaşmada 2 milyar metreküp olan alım taahhüdü 8 
milyar metreküpe çıkanlmış, taraflann inisiyatifinde bulunan ve bir yıl olan alım taahhüdü 
"gayri kabili rücu" olarak 23 yıla uzatılmıştır. Bu 'side letter'da Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Eski Bakanı Cumhur ERSÜMER'in 'şahit' olarak imzası bulunmaktadır. 

Ancak, bu "Side Letter" imzalanırken, dayanak olan 1996 yılında imzalanan 
anlaşmanın hilafına olarak, eski anlaşma tarih ve sayısını taşıyan ve önceki anlaşmadaki 
formülü değiştirerek (Side Letter deki formüle havi) yeni bir metin imzalanmıştır. Yapılan bu 
işlemler ve mevcut bilgiler kapsamında olaylar değerlendirildiğinde, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Eski Bakam M. Cumhur ERSÜMER hakkmda T.C.K. nın 205. maddesi, 
Anayasanm 100., İçtüzüğün 107. maddesi uyarmca Meclis Soruşturması Açılması 
kanaatine varılmıştır. (Özel Rapor 4/1, Bölüm 3) 

Aynca, bu işlemlerde imzası bulunan dönemin, BOTAŞ Genel Müdürü Nevzat 
ARSEVEN ve Doğal Gaz Daire Başkam Gökhan YARDIM hakkmda Cumhuriyet 
Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulması kanaatine varılmıştır. 

Aynca, doğal gaz alım anlaşmalannda; 
* Alım garantisi anlamına gelen "al ya da öde" (take or pay) yönteminin 

uygulanması, 
* Bu anlaşmalar kapsamında saptanan fiyat formülünün, daha sonra usulsüz 

olarak Türkiye aleyhine değiştirilmesi, 
* Mavi Akım Hattının ihalesiz olarak OHS Konsorsiyumuna verilmesi, 
* Benzer işlere göre, yaklaşık 75 milyon dolar daha pahalı yaptırılmasına 

sebebiyet verilmesi, 
* Doğal gaz çevrim santrallerine gaz verilememesi halinde yüksek ceza ödenmesi 

öngörülmesine karşılık, Rusya'nın doğal gaz sağlayamaması halinde, bu cezalann Rus 
tarafına yansıtılmaması sonucu kamu zaranna yol açılması, 

Hususlannın da, açılacak Soruşturma Komisyonunca dikkate alınmasının uygun 
olacağı kanaati hakimdir. (Özel Rapor 4/1, bölüm 1) 

2. Doğal Gaz sözleşmeleri kapsamında, batı hattından alman doğalgaz ile ilgili olarak, 
yapılan ikinci fiyat revizyonu sonucu Türkiye aleyhine, önce %25, daha sonra da 3 
USD/1000 m3 fiyat artışına neden olunmuştur. Aynca, Rusya tarafının yükümlülüklerini 
yerine getirmemesi sonucu doğan yaklaşık 13,5 milyon USD alacağımızdan vazgeçilerek, 
ülkemiz menfaatleri korunmamıştır. Bu durumda Rusya tarafının bu revizyondan fevkalade 
avantajlı çıktığı, bu revizyonu imzalayan dönemin Genel Müdürünün ve Doğal Gaz Daire 
Başkanı'nın, sözleşmede öngörülmüş olan BOTAŞ Yönetim Kurulundan yetki alma şartına 
uymadan bu işlemleri yapmış olduklannın anlaşıldığı ve bu konulann halihazırda Bakanlığın 
bilgisi dahilinde olduğu tespit edilmiştir. (Özel Rapor 4/1 , bölüm 2) 

3. Sözleşme gereği yapılan üçüncü fiyat revizyonu hakkı kullanılırken, fiyat 
indiriminin müracaat tarihinden itibaren başlatılması gözetilmeyerek, geriye dönük olarak 166 
milyon USD nın GAZEXPORT ve TURUSGAZ'dan talep edilip tahsili cihetine 
gidilmemiştir. Dolayısıyle sözleşmede öngörülen asgari 3 yıllık taahhüt süresi dahi 

702 



gözetilmeyip, fiyat indiriminin belli bir tarihe kadar olacağına işaret olunarak, fiyatın o tarihte 
tekrar eski seviyesine çıkmasını sağlayan anlaşmayı imzalayarak, bundan sonraki 
pazarlıkların bu fiyat üzerinden yapılmasına imkan sağlayan, BOTAŞ eski Genel Müdürü 
Gökhan O. BİLDACI, BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Fuat CELEPÇİ, Doğal Gaz 
Alım ve Kontrat Devirleri Daire Başkanı Nuran ŞATANA'nm sorumiuluklarmm 
Bakanlık Teftiş Kurulu'nca incelenmesinin gerektiği ve ilgililer hakkında yetkili 
Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına ve aktif konumda bulunan 
görevlilerin durumlarının Bakanlıkça değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine 
varılmıştır. (Özel Rapor 4/1, bölüm 4) 

4. TURUSGAZ'dan alınacak 8 milyar metreküp Doğal Gaz miktarını imzalanan 
zeyilname ile 500 milyon metreküp düşüren ve aynı tarihte yapılan anlaşma ile tekrar 500 
milyon metreküp alım anlaşması imzalayarak (TURUSGAZ'ın ortaklığı bulunan TRANS 
BALKAN Firmasının Rus Boru Hattı üzerinde yaptıracağı kompresör istasyonuna 
verilecek finansmana kefalet sağlanması için), bu kapsamda alınacak doğal gaz fiyatının 
revizyon dışında tutulması ile her 1.000 m3 gaz için yaklaşık 10 USD fazla ödeme 
yapılmasına sebebiyet veren, dönemin Genel Müdür Yardımcısı Uğur BAŞER ve Doğal 
Gaz Ticaret ve Pazarlama Daire Başkanı Ayşe İNKAYA haklarında soruşturma 
yapılmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bildirilmesi ve ilgililer 
hakkında yetkili Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulması gerektiği 
kanaatine varılmıştır. (Özel Rapor 4/1, bölüm 3) 

5. Doğu Anadolu hattının 40 inç'ten 48 inç'e çıkartılması ile ilgili olarak; bu konuda, 
Komisyonumuzca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca inceleme ve soruşturma 
yapılması talep edilmiş olup, bu bağlamda yapılacak soruşturma neticesine göre işlem 
yapılması uygun mütalaa olunmaktadır. (Özel Rapor 4/1, bölüm 5) 

Bununla beraber ( Özel Rapor 4/l-Ek-6'daki inceleme raporunda), Anahtar Teslimi 
olarak yaptırılan boru hattı ihalelerinde; müteahhitlere döşemedikleri boru ve işçilik parası 
olarak yaklaşık 29 milyon USD'in mesnetsiz ödenmesi ve sözleşmelerde muğlak ifadelere yer 
verilerek, müteahhitlerin tahkime gidip haksız kazanç elde ettikleri iddialarmm, 
incelenmek üzere Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanlığı'na bildirilmesi gerektiği 
kanaatine varılmıştır. 

6. Mavi Akım Projesinin Türk topraklarında bulunan kısmının inşa edilmesi; bu hattın 
yapımı sürecinde, usulsüz avans ödenmesi ve TÜMAŞ Firmasına Proje Etüdü yaptırılması 
konularında, yargılama sürecinin devam etmekte olduğu, 

Ancak, Mavi Akım Hattının emsallerine göre, yaklaşık 75 milyon USD daha pahalı 
olması, sözleşmede öngörülen ölçüm istasyonunun da değiştirilerek, basınç düşürme ve ölçüm 
istasyonu olarak yapılması sonucunda, ortaya çıkan ilave ödemenin, BOTAŞ tarafından 
karşılanmasına karar veren, dönemin BOTAŞ Yönetim Kurulu üyelerinin 
sorumluluklarının tespiti ile ilgili inceleme yapılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığına bildirilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. 

7. Elektrik Enerjisi Fonu'ndan Yap-İşlet-Devret Santrallerine yapılan 125.897.418 
USD'lık Yedek Yakıt Telafi Ödemesi ile ilgili olarak; yedek yakıta geçmeleri sırasında 
şartların tam olarak oluşup oluşmadığının tespiti ve sorumluların belirlenmesi amacıyla, 
BOTAŞ ve TETAŞ Genel Müdürlüklerinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca 
inceleme ve gerektiğinde soruşturma yapılması gerektiği kanaatine varılmıştır (Özel 
Rapor 4/1, bölüm 7) 
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4.1.1.1.2. Enerji Politikaları, Santraller ve İmtiyaz Sözleşmeleri 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında aşağıda belirtilen konularda yine 
belirtilen nedenlerle Anayasa'nın 98., İçtüzüğün 104. maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılarak ayrıntılı olarak irdelenmesi, 

Ayrıca, özel raporlarda sorumlulukları tespit edilen bürokratlar hakkında yetkili 
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerektiği kanaatine 
varılmıştır. 

4.1.1.1.2.1. Enerji Politikaları 
(Özel Rapor 4/2 - sayfa 749- 781, EK - 4.2) 

Doğalgaz anlaşmalarının ihtiyacın üzerinde miktarlarda bağıtlanması nedeniyle, gaz 
fazlasının doğalgaz santrallerinde tüketilmesi yaklaşımı sonucu bugün gelinen noktada 
ihtiyacımız olmayan elektrik yüksek fiyatlarla alınmak durumunda kalınmıştır. Doğalgaz 
santrallerinin yaygınlığı; gaz yönünden ağırlıklı olarak tek bir ülkeye (Rusya) bağımlılığın 
yanında, dövize dayalı ve pahalı olmalan nedeniyle de önemli sorunlan beraberinde 
getirmiştir. 

Yukanda sayılan problemlerin tümü, 1993 yılından itibaren DPT tarafından eleştirilip 
gerekli uyanlarda bulunulmasına rağmen, Bakanlık tarafından dikkate alınmamışlardır. Söz 
konusu DPT yazılan mutlaka incelenmelidir. 

4.1.1.1.2.2. Çayırhan Termik Santrali 
(Özel Rapor 4/3 - sayfa 782-799, EK - 4.3) 

Bu santralin işletme hakkının devri esnasında üretim maliyetleri yüksek gösterilerek 
işletmeci firmanın da üretim maliyetlerini yüksek göstermesi yolu açılmış böylece TEAŞ'ın 
(TETAŞ'ın) elektrik alım maliyetlerinin yükselmesine neden olunmuştur. 

Keza fiyatın belirlendiği Enerji Satış Anlaşmasından sonra devir işlemleri aşaması 
sırasında yaklaşık 63 Milyon dolarlık sarf malzemesi, anlaşmadan sonra bedelsiz olarak 
devredilmiştir. 

4.1.1.1.2.3. Çeaş-Kepez Elektrik Uygulamaları 
(Özel Rapor 4/4 - sayfa 800-814, EK - 4.4) 

1993 yılında yönetimin değişmesinden itibaren, görevlendirme sözleşmesi 
hükümlerine aykm pek çok eylem ve işlemleri olmasına ve bu konularda SPK uyanlanna 
rağmen, devam eden problemlerin çözümü konusunda Bakanlıkça gerekli girişimlerde 
bulunulmamıştır. 
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4.1.1.1.2.4. iskenderun ithal Kömür Santrali 
(Özel Rapor 4/5 - sayfa 815-818, EK - 4.5) 

Yap-İşlet modeli ile yapımı öngörülen İskenderun ithal kömüre dayalı termik santral 
ihalesini en ucuz teklifle Intergen Enka Exxon Konsorsiyumu kazanmıştır. Ancak monopol 
oluşumunun engellenmesi gibi, Yasa ve Yönetmelikte dayanağı olmayan ve gerçeğe de uygun 
olmayan bir gerekçeyle ilk teklife inilmesi kaydıyla ihalenin, dönemin Bakanı tarafından 
ikinci gelen Siemens Steag Konsorsiyumuna verilmesi kararlaştırılmıştır. 

4.1.1.1.2.5. Kırklareli Doğalgaz Santrali 
(Özel Rapor 4/6 - sayfa 819-825 EK-4.6) 

İhtiyaç olmadığı halde ve uzman kuruluş olan TEAŞ'ın karşı çıkmalarına rağmen 
firmanın talebini karşılamak amacıyla yapımına izin verilen santral dolayısıyla, bugün gelinen 
noktada ürettiği elektrik enerjisinin, talep yetersizliği ve iletim sorunları nedeniyle satın 
alınması konusunda sorunlar yaşanmaktadır. 

4.1.1.1.2.6. Aksu Elektrik Hisse Senetlerinin Bakanlık Çalışanlarına Dağıtılması 
(Özel Rapor 4/7 - sayfa 826-831 , EK - 4.7) 

2000 yılı içerisinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının üst düzey yöneticilerine 
ve hemen her düzeydeki personeline, Bakanlığın inceleyip denetlediği ve sonuçta enerji 
üretim müsaadesi verip vermemeyi kararlaştırdığı elektrik üretim şirketlerinden Aksu Elektrik 
hisse senetleri dağıtılmıştır. 

4.1.1.1.2.7. Aktaş Elektrik Şirketi Uygulamaları 
(Özel Rapor 4/8 - sayfa 832-837 , EK - 4.8) 

2.12.1997 tarihinde AKTAŞ'la yeniden İmtiyaz Sözleşmesi imzalanarak, daha önce 
var olan kamu zararının, bu tarihten sonra da sürerek daha da büyümesine (Başbakanlık Teftiş 
Kurulunun 7.5.2002 tarihli Raporunda belirlenen), 31.12.2001 tarihi itibariyle 1 katrilyon 
TL.nin üzerine, faiziyle birlikte ve dava tarihi itibariyle de 1,4 katrilyon TL gibi tahsili 
kuşkulu yüksek bir mablağa ulaşmasına seyirci kalınmıştır. 

4.1.1.1.2.8. Bartın Mobil Santralinin Samsun'a Nakli 
(Özel Rapor 4/9 - sayfa 838-841 , EK - 4.9) 

Bartın'da kurulması kararlaştırılan Mobil Santralin daha sonra Samsun'a 
nakledilmesiyle; santralin gücü, üretim maliyeti, fiyatı gibi teknik kriterlere uyulmadan, 
Kırklareli'nde olduğu gibi yapımcıların taleplerinin karşılanması amacıyla projenin kabul 
edilip santralin yapılmasına karar verildiği anlaşılmıştır. Zira, 'Bartın ve yöresinde elektrik 
ihtiyacı varsa santral neden taşınmıştır, ihtiyaç yoksa neden santral yapım karan alınmıştır?' 
gibi sorular cevapsız kalmaktadır. 
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4.1.1.1.2.9. Ilgın Termik Santrali ihalesi 
(Özel Rapor 4/10 - sayfa 842- 843, EK - 4.10) 

Konya İlgın Kömür Santralinin Y.İ.D. (Yap-İşlet-Devret) modeli ile yapılması 
amacıyla Konya Ilgın Elektrik Production B.V. Şirketi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı arasında; 38 yıl süre ve 1997 yılı baz fiyatlarıyla 9 cent/kWh tarife ile İmtiyaz 
Sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmenin süresinin 38 yıl ve tarifesi 1997 yılı baz 
fiyatlarıyla 9 cent /kWh olarak belirlenmiştir. 

Başlangıçta yapım sözleşmesinin sağlıklı belirlenememesinden dolayı doğan 
anlaşmazlığın çözümlenememesi nedeniyle sözleşmesi iptal edilen yapımcı Şirket 300 milyon 
USD Dolarlık tazminat istemiyle Uluslararası Tahkim'e başvurmuştur. 

4.1.1.1.2.10. Yamula Hidroelektrik Santrali 
(Özel Rapor 4/11 - sayfa 844- 845, EK - 4.11) 

Yapımcı firma elektrik satış fiyatı için ilk önce 5,61 cent/kWh teklif vermiş ve daha 
sonra bu teklifi dönemin Bakanı ile yapılan görüşmelere dayalı olarak 4,79 cent/kWh olarak 
onaylanmıştır. Bilahare firma, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına gönderdiği yazıda 
'23.09.1997 ve 07.10.1997 tarihlerinde Bakanı ziyaretimizde ortalama satış fiyatımızın 
ıncak 5,25 cent/kWh olarak kabul edilebileceği ifade edilmiştir.", demiştir. Böylece, daha 
3nce 4,79 cent/kWh olarak onaylanan fiyat, sanki 5,61 cent/kWh imiş ve indirim 
yapılıyormuş gibi 5,25 cent/kWh olarak kabul edilmiştir. 

4.1.1.1.3. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Uygulamaları 
(Özel Rapor 4/12-sayfa 846-848, EK-4.12) 

Yapılan incelemede, istisnasız bütün işlerde yüksek oranlarda keşif artışı olduğu, bazı 
>araj inşaatlarında bu artışların % 400-696'lara vardığı, DSİ Genel Müdürlüğünün açıklama 
otunda "bazı projelere 2002 yılında keşfi dolmadan ilave keşif artışı verilmesinin 
ebeplerinin politik olduğu düşünülmektedir" denilmektedir. Dikkat çeken başka bir husus 
>e, %30 üzeri keşif artışlarının temel, tünel ve mücbir sebeple verilmesi gerekirken, Proje ve 
ışaat Dairesi Başkanlığında 57 işte, İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığında 20 
»te, Barajlar ve Hidroelektrik Santraller (HES) Dairesi Başkanlığında 56 işte yüksek 
ranlarda keşif artışı yapılmıştır. Yapılan bu uygulama ile bazı müteahhit firmalara ihalesiz 
larak yüksek miktarlarda ilave iş verilmiştir. Keşif artışlarının ihtiyaçtan 
aynaklanmadığmın en büyük göstergesi %30 üstü keşif artışlarının, çoğu işte işe 
aşlandıktan hemen sonra yapılmasıdır. Eğer bu keşif artışları kapsamındaki işler ihaleli 
larak yapılmış olsaydı, ihaleli işlerin indirim oranlarının %40-50 civarında olduğu göz 
nüne alındığında, Devlet en az iki milyar dolar zarar etmemiş olacaktı. 2886 sayılı 
anunda %30 dan sonraki keşif artışlarına olur verilmesindeki ana gerekçenin ülke 
:onomisine katkı yapacak acilen bitirilmesine ihtiyaç duyulan projelerin yeniden ihale 
lilmesindeki zaman kayıplarını önlemek olduğu halde, 22 yıldır bitirilemeyen işler olduğu 
iz önüne alındığında, keşif artışlarının amacına uygun olmadığının açık olduğu, mevcut 
itçe ödenekleri ile işlerin zamanında bitirilmesinin söz konusu olmadığı, işlerin acilen 
tirilmesine yönelik gerekçeler bulunmadığı görülmüştür. 2886 sayılı Kanunun 63. 
addesine aykırı bu usulsüz keşif artışlarının iptal edilmesi gerekmektedir. 
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DSİ Genel Müdürlüğü uygulamaları ile ilgili olarak, Komisyonumuza intikal eden 
diğer bir konu hükümetler arası ikili işbirliği çerçevesinde kredili olarak yapımı ele alınan 
baraj ve HES projeleridir. Bu kapsamda 29 adet baraj ve HES ihale yapılmaksızın firmalara 
verilmiştir. Firmaların kendi buldukları yabancı ortak ve kredi kuruluşları ile baraj ve HES 
projelerinin yüklenicisi oldukları, firmaların ön yeterliğe, benzer iş deneyimine vb. hususlarda 
denetime tabi tutulmayarak, baraj deneyimi olmayan firmalara iş verilmiştir. İşlerin Bakanlar 
Kurulu Kararnamesine istinaden yapıldığı, kredilerinin Hazine garantili olduğu, Hazine 
garantisi alındıktan sonra müteahhit firma ve ortaklan ile pazarlık yapılarak birim fiyatlann 
tespit edildiği, pazarlık usulü ile tespit edilen fiyatlar mukayese edildiğinde, fiyatlann DSİ 
fiyatlannın 2-3 katı olduğunun görüleceği, bazı işlere başlanıldığı, bazılanna ise 
başlanılmadığı, ihale usulü ile yapılsa idi işlerin yan fiyatına yapılabileceği, benzer 
uygulamanın sulama işlerinde de yapıldığı, Baziki ve Bozova Sulamalannın bunlara örnek 
olduğu, sulama işlerinde hektar maliyeti DSİ fiyatlan ile 4.000 USD iken, bu işlerde 10.000 
USD olduğu tespit edilmiştir. İkili anlaşma adı altında yapılan bu işlerde kamu zarannın 
önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

Yukarıda belirtilen DSİ Genel Müdürlüğü uygulamalarına onay veren, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Eski Bakanları Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan hakkında Türk Ceza 
Kanununun 240. ve 366. maddelerine uyan fiilleri nedeniyle Anayasa'nın 100. İçtüzüğün 
107. maddesi uyarınca Meclis Soruşturması açılması kanaatine varılmıştır. 

Ayrıca, ilgili bürokratlar hakkında gerekli Kanuni işlemlerin başlatılması için 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na inceleme ve soruşturma yapılması için 
bildirilmesi ve yetkili Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulması 
gerekmektedir. 

4.1.1.1.4. Eti Holding A.Ş. Uygulamaları 

4.1.1.1.4.1. Trona Projesi Uygulaması 
(Özel Rapor 4/13 - sayfa 849- 872, EK - 4.13) 

Trona madenini soda külüne dönüştürme projesinin belirlenen bir konsorsiyuma 
verilmesi işinde, Eti Holding Yönetim Kurulu bu konuda herhangi bir karar almamışken söz 
konusu konsorsiyum tarafından Bakan'dan işletme imtiyazı talebinde bulunulmuştur. 

Bu yazı üzerine dönemin Devlet Bakanı R. Kazım Yücelen tarafından konsorsiyumun 
ilgili yazısının altına "Trona Türkiye'mizin en önemli meselelerinden birisidir. Bu 
manada süre (üretime geçiş için) teknik kapasite kurum menfaati gibi konuları öne 
alarak değerlendirilmesi ve neticenin bildirilmesini rica" ifadesi eklenerek ilgili Kuruma 
gönderilmiştir. 

Bu talimatla başlayan ihale sürecinde, söz konusu konsorsiyum proje ile ilgili 
çalışmalannı belli bir noktaya getirdikten sonra, iki firmadan daha teklif alınmıştır. Fakat 
bu iki firmadan bu boyutta bir proje için ise çok yetersiz bir sürede (25 gün) teklif 
vermeleri istenmiştir. Bundan sonra ihaleye katılmak isteyen firmalara izin 
verilmemiştir. 

707 



Bu aşamadan sonra ihale sürecindeki ve sonrasındaki çeşitli usulsüzlükler nedeniyle 
soruşturmalar yapılmış ve sorumlu bürokratlar hakkında yargı süreci başlamıştır. 

Bu çerçevede Rüştü Kazım Yücelen'in, talimatıyla başlattığı ve neticesinden bilgi 
istediği süreçte olaya müdahil olmasıyla başlatılan ihale sürecinde, usulsüzlüklere sebebiyet 
vererek Devlet adına yapılan alım/satıma fesat karıştırmak suçundan, TCK'nın 205. maddesi 
gereğince sorumluluğu bulunduğu düşüncesi ile Anayasa'nın 100., İçtüzüğün 107. 
maddesi uyarınca Meclis Soruşturması açılması gerektiği kanaatine varılmıştır. 

Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından yaklaşık 1 yıl 2 ay bekletildikten sonra, 
11.11.2002 tarihinde (ki bu tarihin 3 kasım genel seçimlerinden 8 gün sonra olması dikkat 
çekici bulunmuştur) gerek idari tedbir alınması, gerekse Bakanlık Müfettiş raporunda yer alan 
disiplin zamanaşımı süreleri gözönüne alındığında Başbakanlık Makam olurlarına 
sunulmasında, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanının görevi yerine getirmede ihmal 
gösterdiği anlaşıldığından hakkında TCK nın 230.maddesi gereğince Cumhuriyet 
Savcılığına suç duyurusunda bulunulması ve idari yönden durumunun Başbakanlık 
Makamınca değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Trona Projesinde Eti Holding elemanı olarak çalışmakta iken 2531 sayılı yasaya aykırı 
olarak Eş Başkan statüsü ile Bayındır Holding'te çalışmaya başlayan Safter İplikçioğlu 
hakkmda Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir. 

Eti Holding A.Ş'ne. ait: 

1- 27 Adet Bor Tuzu sahasının birleştirme talebi, 
2- 200.000 Ton Kolemanitin satışı ile ilgili Serena ve Ceytaş firmaları ile 2 kez 

çerçeve anlaşması yapılması, 

Konularının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulunca 
soruşturulması, 

27 Adet Bor Tuzu sahasının birleştirme talebi ile ilgili Eti Holding A.Ş.nine yasal 
talebini değerlendirmeyen Maden İşleri (eski) Genel Müdürü Fahrettin Cevher hakkında 
TCK'nm 240.maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığma suç duyurusunda bulunulması 
gerekmektedir. 

Gerek Trona gerekse diğer konularda (Serena-Ceytaş) ve beyaz enerji 
iddianamesinde ismi rüşvet olayları ile anılan Erhan Aygün isimli Park Holding ortağının 
bu ihalede ve sonrasında benzer ilişkiler içerisinde bulunduğu ifade edildiğinden, hakkındaki 
bilgi ve belgelerle birlikte konunun 2003/34668 Hazırlık No ile yürütülen savcılık 
soruşturması kapsamında değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 
intikal ettirilmesi kanaatine varılmıştır. 

4.1.1.1.4.2. Bandırma 'da Kurulmakta Olan Yeni Sülfürik Asit Tesisi ile Emet Borik 
Asit ve Kırka III.Bor Türevleri İhaleleri 

(Özel Rapor 4/14- sayfa 873-879, EK-4.14) 

Bandırma'da kurulmakta olan Yeni Sülfürik Asit Tesisinin anahtar teslimi yapımı işi 
için yapılan 1.ihalenin SKEÇ firmasında yaklaşık 50 Milyon USD'ye bırakıldığı halde 
5.8.1999 tarihli Yönetim Kurulu onayı için karar yeter sayısına ulaşılmamasından sonra, ilgili 

708 



Bakandan 18.09.2000 tarihinde alınan "Olur" a binaen çıkılan 2. İhalenin yaklaşık 25 milyon 
USD fazla bedelle Fenco firmasına verilmesinde TCK 366. maddesine göre sorumluluğu 
tespit edilen sözkonusu kuruluş görevlileri hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç 
duyurusunda bulunulmuş olduğundan, ayrıca Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeleri 
hakkında da yetkili Cumhuriyet Başsavcüığma suç duyurusunda bulunulması, 

Bundan başka; Eti Holding A.Ş.Teftiş Kurulu raporunun üst yönetim 
birimlerinin sorumluluğunun tespiti için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na 
gönderilmiş olduğu hususu göz önüne alındığında bu birimce varsa Satınalma ve İhale 
Komisyonun sorumluluğunun tespiti ile 1.ihaledeki sorumlulukların incelenmesi 
gerekmektedir. 

Emet Borik Asit ve Kırka 3. Bor Türevleri Tesisi İhalelerinde, (Özel Rapor 4/15 -
sayfa 194-198, EK - 4.15) firma repertuarından yetkili ihale komisyonlarınca belirlenen 32 
firmanın tespitinde ihaleyi kazanan firmanın ilgili Devlet Bakanı R.Kazım Yücelen'in 
olur'lannda yer alan " uzman firma" hususuna aykırı olması firmaların iki ayrı gruba 
bölünerek davet usulünde tekliflerin alınması sırasında, Etiholding A.Ş. Satınalma ve İhale 
Yönetmeliğinin 5/b ve 6/a maddelerinde aranan "açıklık ve rekabetin sağlanması" ve "yetkili 
ihale komisyonlarınca firma tespitinin yapılması" ilkesine aykırı olarak alındığı anlaşılan 14 
Mayıs 1998 tarih, 4/34 sayılı Yönetim Kurulu Karan nedeni ile ayrıca Emet Borik Asit 
İhalesini kazanan firmanın korunduğu iddialarını doğrular mahiyette görüldüğünden 
ihalenin verilmesi sırasında davet usulüne dönülmesi hususlarında Genel Müdür ve Yönetim 
Kurulu üyelerinin mevzuata aykırı işlemleri ile ilgili Bakanlık Teftiş Kurulunca soruşturma 
yürütüldüğü de göz önüne alınarak, 

Yukarıda açıklanan heriki olayla ilgili Etiholding A.Ş. uygulamalarının açıklığa 
kavuşturulabilmesi için 4.1.1.1.4.3. nolu maddede önerilen Araştırma Komisyonu 
kapsamında konunun incelenmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. 

4.1.1.1.4.3. Madencilik Araştırma Komisyonu Kurulması, Madencilik 
Uygulamaları ile ilgili Öneriler 

(Özel Rapor 4/16- sayfa 884- 849, EK - 4.16) 

Madencilikte alınması gereken önlemler, önceki yasama döneminde yapılan genel 
madencilik politikası, bor ve altın madenleri ile ilgili çalışmalarında dikkate alınması 
madenlerin özelleştirme uygulamalan ile bor madenine ait ruhsat hukuku, Özelleştirme 
İdaresine devredilen tesislerde denetimsizlik nedeniyle yolsuzluğun ulaştığı boyutlar hakkında 
Anayasa'nın 98., İçtüzüğün 104. maddesi uyarınca Meclis Araştırması açılması 
kanaatine varılmıştır. 

4.1.1.1.5. TKİ-Karaelmas Soruşturmaları 
(Özel Rapor 4/17- sayfa 890-891 , EK - 4.17) 

Türkiye Kömür İşletmeleri'nde kömür çahnmalan, ihalelerde sözleşme ve teknik 
şartnamelere aykın uygulamalar ve "kara elmas" yolsuzluk operasyonu ile ilgili devam eden 
soruşturma ve davalara konu olan kurum zararlannın geri döndürülmemesi hakkında 
Komisyonumuza intikal eden dilekçenin tetkikinde, sözleşme ve teknik şartnamelere aykın 
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uygulamalardan sorumlu kurum personeli ile bunlar hakkında gerekli idari işlemleri 
yapmayan Teftiş Kurulu ve TKİ yönetimi kurum kayıplarının geri döndürülmemesinden 
sorumlu olabileceği düşüncesinden hareketle, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
müfettişinin koordinatörlüğünde madencilik kurumlarından oluşturulacak bir 
komisyon marifetiyle, zaman aşımı göz önünde bulundurularak kurum zararlarının 
geriye döndürülmesi amacı ile öncelikle özel rapordaki konularm, daha sonra da 
TKİ'nin dekapaj, iş makinelerinin yedek malzemelerinin alımı ve yer teslimlerinin 
incelenmesi ve soruşturulması kanaatine varılmıştır. 

4.1.1.1.6. Türkiye Elektrik Üretim A.Ş.-Değirmen Plakaları İhalesi 
(Özel Rapor 4/18 - sayfa 892- 893, EK - 4.18) 

Termik santrallerde kullanılan değirmen plakaları ve diğer parçaların radyografik 
muayenesinin usul ve esaslara uygun yapılmaması konusundaki bilirkişi raporları dikkate 
alındığında, ihale bedeli yaklaşık 40 milyon USD bulan yolsuzluk yapıldığı iddiasımn, bu 
konuda tesellüm ile sorumlu olan ilgili birimlere ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na 
bildirilmesine rağmen, özel rapor ekindeki bilirkişi incelemesi dikkate alınarak, konunun 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulunca yeniden değerlendirilmesi 
gerektiği kanaatine varılmıştır. 

4.1.1.2. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI UYGULAMALARI 

4.1.1.2.1. İller Bankası Genel Müdürlüğü, Yatırım İnşaatlarında Uygulanan 
İndirim Oranları; Gerçekleştirilen Ek Sözleşme Uygulamaları ve Keşif Artışları 

(Özel Rapor 4/19- sayfa 894- 935, EK - 4.19) 

Banka Yönetim Kurulu tarafından alınan ve yıllardır Yüksek Denetleme Kurulu 
Raporlarında konu edilen sınırsız keşif artışları ve ek sözleşme uygulamalarının sona 
erdirilmiş olmasına, ilgili Bakanlık teftiş ve inceleme raporları 1995 yılı içerisinde olumlu 
sonuç vermiş olmasına rağmen, aksi bir tutumla 1997 yılından itibaren İlgili Bakan Olurları 
ve Yönetim Kurulu kararlarıyla 1. ek sözleşme kararlan tekrar uygulamaya konulmuş, 2000 
yılından itibaren ise 2. ek sözleşme uygulamalarına başlanmış, 2000 ve 2001 yıllarında dört iş 
için ikinci ek sözleşme yapılmıştır. Bu husus rekabet ortamını ortadan kaldırmanın 
yanında yatırım sürelerinin uzamalarma dolayısıyla kullanım ömrü smırlı olan 
altyapıların ekonomik kullanımını engelleyerek, yatırımdan yeterli istifadeyi sağlamayı 
engellemektedir. İşin ikmalini hedefleyen, cüzi artışları amaçlayan İller Bankası İhale 
Yönetmeliğinin 30'uncu maddesi amacı dışı yorumlanarak, İller Bankası Genel 
Müdürlüğü'nün 31.03.1998 tarih ve 91 sayı ile Bakan'dan almış olduğu "ek sözleşme keşif 
bedelinin ana sözleşme keşif bedelinden daha fazla olmaması şartıyla ek sözleşme 
yapılabilmesi" hususundaki Olur, bahis konusu kararların alınmasında en büyük etken 
olmuştur. 

İller Bankası Genel Müdürlüğü bünyesinde 1997 yılından itibaren Banka İhale 
Yönetmeliği cüz'i iş artışlarını amaçlayan 30. maddesinin amacı dışında yorumlanarak 200 ün 
üzerinde 1. ek sözleşme uygulamaları yanında; dört ayrı inşaatta da 2. ek sözleşme yapılması 
kararlaştırılmış olup, söz konusu 1. ve 2. Ek sözleşme uygulamalarının incelenmesi sonucu, 
1999-2003 yıllan arasında yatınm programı çerçevesinde devam eden veya Marmara deprem 
bölgesinde yapılan ek sözleşmeler ile (ana sözleşme %30 u hariç) yeterli rekabet ortamı 
oluşturulmadan ve ihalesiz olarak müteahhitlere 1. keşfin yapıldığı yıl fiyatlanna göre toplam 
86.1 Trilyon TL.) (2003 yılı dönüşümü yaklaşık 838,0 Trilyon TL.) lik iş verilmiş olup, bu 
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günkü kur üzerinden (1$= 1.450.000.-TL alınırsa) yaklaşık 577 Milyon USD dolarına tekabül 
etmektedir. 

1997 yılından itibaren İlgili Bakan Olurları ve Yönetim Kurulu Kararlanyla 1. ek 
sözleşme kararlan tekrar uygulamaya konulması yanında, 2000 ve 2001 yıllarında dört iş için 
ikinci ek sözleşme yapılması, sözleşmelerin kapsamı işlerin ilk keşiflerine oranla kat kat fazla 
olmuştur. 

Öte yandan, İller Bankası Genel Müdürlüğü bünyesinde Banka İhale Yönetmeliği 
çerçevesinde, 1997 yılı ikinci yansından 1999 yılı ilk aylanna kadar kapalı teklif usulü (İlan) 
yolu ile yapılan ihalelerin incelenmesi sonucu "bu ihalelere yüksek sayıda katılım sağlandığı, 
ortalama %40-45 ihale indirim oranının gerçekleştiği izlenmiştir". Ancak, 1999 yılı ikinci 
yansından başlamak üzere, 2000, 2001 yıllan boyunca ve 2002 yılı ortalanna kadar yapılan 
ihalelerde Kapalı teklif usulü (İlan) yerine Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif Usulü 
(Davet) kullanılarak rekabet ortamının ortadan kaldınldığı, ihalelere katılımın 5-10 istekli 
arasında ve indirim oranlanmn düşük seviyelerde olduğu, ortalama ihale indirim oranının 
%13-15 seviyelerinde olduğu ve indirim oranlan ortalamalannda idare "aleyhine" 
sayılabilecek %20-25 luk bir sonucun söz konusu olduğu görülmüştür. Bu durumun Banka 
ihale yönetmeliğinin 4. maddesinde "İhalede açıklık ve rekabet sağlanması esastır" 
ilkesine tamamen ters olduğu ve rekabet ortamını ortadan kaldırdığı kanaatine vanlmıştır. 
Aynca, ihalelerde müteahhit firmalann kendi aralarında anlaştığı konusu Bayındırlık ve İskan 
eski Bakanı Koray Aydm'ın Komisyonumuza verdiği beyanda da mevcuttur. 

1999-2003 yılları arasında "Belli istekliler arasından kapalı teklif usulü" ile 
yapılan ihalelerde müteahhit firmaların kendi aralarmda anlaşarak ihalelerde indirim 
oranlarını düşürdüğü iddialarının, katılan isteklilerin firma geçmişi de dikkate almarak 
ihale öncesi, ihale sırası ve ihale sonrası aşamalarını kapsayacak şekilde bütün yönleri 
ile incelenmesi, 

İller Bankası İhale Yönetmeliği 30. maddesine aykırı ve ilgili Bakanlıkça yapılan 
İnceleme Raporlarına karşı 2. ek sözleşme kararlarının alınması ve uygulanmasının, 
1997 yılında başlatılan 1. ek sözleşme uygulamalarını da içerecek şekilde bütün yönleri 
ile birlikte incelenmesi ve sorumluluklarının belirlenebilmesi için Anayasa'nın 98., 
İçtüzüğün 104. maddesi uyarınca Meclis Araştırması açılması gerektiği kanaatine 
varılmıştır. 

4.1.1.2.2. Karayolları Genel Müdürlüğü Keşif Artışları 
(Özel Rapor 4/20 - sayfa 936-939 , EK - 4.20) 

Karadeniz Sahil Yolu İnşaatında farklı sözleşme kapsamındaki işlere, %30 üzeri keşif 
artış Olurlannın usulsüz verildiği konulannın incelenmesi için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
Müfettişlerince düzenlenen inceleme raporlanna istinaden, 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 63. maddesine, işlerin sözleşmelerine, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu dışında 
ihale edilen işler için Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 19. maddesine aykın olarak 
temel, tünel, doğal afetler ve benzeri işler ile projenin uygulanması esnasında zeminden 
kaynaklanacak keşif artışlan dışındaki işler bu kapsamda değerlendirilemeyecektir. 
Karadeniz Sahil Yolu İşlerinde 2886 sayılı Kanunun 63. maddesine aykırı olarak Olur 
alınması, İzmit Gölcük Yolunda kilometre başına maliyetin diğer yollarda ortalama 
olarak 1 milyon dolar olmasına rağmen, bu yolda 3,1 milyon dolar olması, bu eylemlerin 

711 



T.C.K. nm 240. maddesindeki görevi kötüye kullanma suçunu oluşturabileceği gerekçesi 
ve bu uygulamalarda sorumluluğu bulunduğu düşüncesi ile Bayındırlık ve İskan Eski 
Bakanları Koray Aydm ve Prof. Dr. Abdülkadir Akçan hakkında Anayasa'nm 100., 
İçtüzüğün 107. maddesi uyarmca Meclis Soruşturması açılması kanaatine varılmıştır. 

4.1.1.2.3. Emlak Bankası Bahçeşehir Projesi 
(Özel Rapor 4/21 - sayfa 940- 944, EK - 4.21) 

Bahçeşehir projesinde Bankanın sürekli zarar etmesi, inşaat maliyetlerinin çok yüksek 
miktarlara çıkması, sözleşmelerde usulüne uygun hiçbir değişiklik yapılmadan ve bir kısmımn 
da Yönetim Kurulu Karan dahil alınmadan üretilen konut miktarı I. Etapta 4374 adede 
çıkarılmış ve süresi de 1997 yılına kadar uzatılmıştır. Banka Ana Statüsünde değişiklik 
yapılmasına dair 10.09.1998 tarihli 98/T-48 sayılı Yüksek Planlama Kurulu karan ile 
Bankanın inşaat faaliyetlerine devam etmesi, karann yürürlük tarihi itibariyle akde bağlanmış 
projeler hariç olmak üzere son verilmesi kararlaştınlmıştır. 

Bahçeşehir Projesi'ne yapılan yatınm ve hasılat bedeli; 
a) Projenin başından beri yapılan (Türkiye Emlak Bankası A.Ş. dönemi de dahil) 

yatınm bedeli; 
56.404.080.-USD Dolan 1-Arsa Bedeli 

2- Müteahhitlere ödenen hakediş 
2a- Mesa Mesken Sanayi A.Ş. 
2b- Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. 

3- Müşavire ödenen hakediş bedeli 
olup, toplam 

445.646.303.-USD Dolan 
451.248.836.-USD Dolan 
35.875.806.-USD Dolan 

989.175.025.-USD Dolan'dır. 

b) Konut satışlanndan elde edilen bedel : 645.717.000.-USD Dolan 
Stoktaki 340 adet konutun tahmini bedeli: 93.354.000.-USD Dolan 

Toplam : 739.071.000.-USD Dolandır. 

Bu bedelden de İdare payına düşen hasılat tutan: (739.071.000.X0.86) 635.601.060.-
USD Dolandır. 

Bahçeşehir Projesinin baştan beri yapılan toplam yatınm bedeli: 989.175.025 USD 
Dolan 

Gelirleri : 635.601.060.USD Dolan olup, 
Zaran : 353.573.965 USD Dolandır. 

Bu inşaatlann zaranndaki esas neden maliyet artı kar sistemine göre ve bugünkü 
hesapla Bahçeşehir Projesinde 31.05.2003 tarihi itibariyle II. Etapta m2 cinsinden maliyet 
tutan, villa için 2.048.197.700 TL/m2, konut ve dükkanla için 1.177.125.100 TL/m2 olduğu, 

Projenin mevcut sözleşmeler çerçevesinde aynen yürütülmesi halinde Toplu Konut 
İdaresinin zarannın vadeli satışlarda (1.757.356-966.914) 790.442 trilyon TL ve peşin 
satışlarda ise (1.757.356-870.222) 887.134 trilyon TL olacağı belirlenmiştir. 

Emlak Bankası'nın Bahçeşehir Projesinde zararın iki katrilyona yakın olması 
sebebiyle sorumlulukların belirlenebilmesi için Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 
incelenmesi/soruşturulması gerektiği kanaatine varılmıştır. 
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4.1.1.2.4. Konut Edindirme Yardımı (KEY) Hesapları 
(Özel Rapor 4/22 - sayfa 945- 948, EK - 4.22) 

KEY hesabındaki bakiyenin büyük bir kısmı yıllarca Banka tarafından çok düşük 
oranlarda nemalandınldığından KEY hak sahiplerinin çok büyük bir zararı oluşmuştur. 
Tasfiyeye karar verildiği 29.12.1999 tarihi itibariyle KEY hesaplarına Toplu Konut İdaresinin 
borcu 61.106.849.315.069.- TL.na, Kamu Ortaklığı Fonu'nun borcu 83.980.125.000.000.-
TL.na ulaşmıştır. Emlak Bankası KEY hesaplarmı kötü nemalandırdığı gibi, 
kaynaklarını İstanbul'da Bahçeşehir, Ataşehir, İzmir'de Mavişehir, Ankara'da 
Konutkent ve Bilkent gibi lüks konut projelerinin finansmanında kullanmıştır. 588 
Sayılı K.H.K. ile Türkiye Emlak Bankası, nedeni ne olursa olsun, sonuç itibariyle reel 
değerini çok düşük düzeylere indirmiş olduğu bir fonun yükümlülüğünü üzerine almayarak 
bunun yerine likiditesi düşük ve üzerinde takyidatlar bulunan belirli bir miktardaki 
gayrimenkulu Emlak Konut A.Ş. ne devrederek kendisi sistemden çekilmiş ve fondan alacaklı 
kesimlerle Toplu Konut İdaresini karşı karşıya bırakmıştır. Bu işlem sonucunda Toplu Konut 
İdaresi bir yandan KEY hesabından alacaklı olan kesimin direk muhatabı olmuş, diğer yandan 
da üzerinde çeşitli takyidatlar bulunan ve likiditesi oldukça düşük olan bir gayrimenkul 
stokuna sahip olmuştur. Yapılan incelemede Banka kayıtlarında hak sahiplerinin tek tek 
belirlenemediği anlaşılmıştır. Yapılan hatalı uygulamalarda sorumlulukların 
belirlenebilmesi için Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca incelenmesi/soruşturulması 
gerektiği kanaatine varılmıştır. 

4.1.1.2.5. Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Diğer Uygulamaları 
(Özel Rapor 4/23 - sayfa 949- 968, EK - 4.23) 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünün 
imar uygulamalarının ve kıyılardaki dolgu alanları uygulamalarının, belediyelerin imar 
uygulamaları için kurulması düşünülen Araştırma Komisyonunca incelenmesi 
kanaatine varılmıştır. 

Sayıştay Denetçileri tarafından Karadeniz Sahil Yolunda tespit edilen fazla 
ödemelerin, Hopa-Sarp Yolu İnşaatındaki kaya dolgu ile ilgili ödemeler konusunun ve 
Ayvalık-Sanmsaklı-TM6 Atıksu İnşaatı ile ilgili iddiaların Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığınca incelenmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. 

4.1.1.2.6. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Uygulamaları 
(Özel Rapor 4/24 - sayfa 969-970, EK - 4.24) 

Koray Aydın'ın döneminde Bayındırlık ve İskan Bakanlığındaki yolsuzluklar ile 
ilgili olarak açılan kamu davasının 31.10.2001 tarihli 1. iddianamesinde, içinde 
Bakanlığın üst düzey bürokratlarının da bulunduğu 361 sanıklı davada sanıklar "çıkar 
amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüt adına faaliyette bulunmak, bilerek hizmet 
yüklemek, üye olmak, devlet alım-satımında ihaleye fesat karıştırarak çıkar sağlamak, 
görevi kötüye kullanmak, ihaleye fesat karıştırmak 3628 sayılı yasaya muhalefet 
suçlarından yargılanmakta olduğu bilinmektedir. 

Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Koray AYDIN hakkında; 
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Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde ilan yolu ile yapılan 17 adet ihalede indirim 
oranlarının % 6.3 - 9.50 arasında olduğu, bu ihalelerde organizasyon olduğu, ilan yolu ile 
gerçekleştirilen 28 ihalede ve davetiye ile gerçekleştirilen 37 ihalede, ihalelerin Bakanlık içi 
ve Bakanlık dışı organizasyonlarda kimlere verileceğinin ve çıkma tabir edilen rüşvet 
miktarının önceden belli olduğundan bahsedilerek Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığınca 
bazıları anılan Bakanlık üst düzey görevlisi olan 361 sanık hakkında dava açıldığı göz önünde 
bulundurularak; 

Operasyon sonucu elde edilen çok sayıda doküman, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
Eski Müsteşar Yardımcısı Sedat Aban 'm ve Bakan Danışmanı Sadrettin Dinçer 'in; DGM 
Başsavcısı Cevdet Volkan, DGM Savcıları Cengiz Koksal ve Ömer Süha Aldan, Organize 
Suçlar Şube Müdürü ile ilgili emniyet görevlilerinin huzurunda verdiği ifadelerin baskıdan 
uzık, rahat bir ortamda verildiği, video kayıtlarında kişilerin net olarak kendilerinden başka 
hiç kimsenin bilemeyeceği konularda itiraflarda bulunarak, Sedat Aban'ın "ihalelerde 
Bakan, kendisi bir firma adı vererek ihalede bunu da değerlendirin diye bana veya 
Genel Müdürüne söyleyebildiği gibi Danışmanı Sadrettin Dinçer vasıtası ile bu şekilde 
talimatları olmaktadır" şeklinde, Sadrettin Dinçer'in "Bakan Koray Aydm'a zaman zaman 
siyasi kişiliği olan Milletvekilleri veya partiden bir takım insanlarla birlikte müteahhitlerin 
gelip gittiği olurdu, bunlardan gelen müteahhitler ihale almak için gelirdi, şu anda 
hatırladığım kadanyla Sakarya Merkez Hükümet Konağı inşaatı ihalesini alan Dabak inşaatın 
sahibi Daniş PAKOGLU, Sakarya Pamukova ilçe Jandarma komutanlığı bina inşaatını alan 
Başkurt hafriyat sahibi Abdullah BAŞKURT, Yalova Çınarcık Esenköy ilçe Jandarma 
Komutanlığı binası inşaatı ihalesini alan SKG.Yapı İnşaat şirketi sahibi Hızır SARAL, 
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Sakarya il müdürlüğü hizmet binası inşaatı ihalesini 
alan Hascan İnşaat Sahibi Hasan CANSIZ ve Diyarbakır Bismil Devlet Hastanesi ikmal 
inşaatı ihalesini alan Fatih Petrol inşaat şirketi sahibi Ali ÇAKMAKLI ile ilgili olarak 
"Bakan Koray AYDIN bana telefon açtı, telefonda şirket sahiplerinin isimlerini vererek 
Sedat ABAN'ı arayıp bunlara yardımcı olmasını söylememi istedi, bende bunlarla ilgili 
olarak Sedat ABAN ı arayıp ismi verip Bakan Bey'in talimatı olduğunu, bunlara 
yardımcı olunmasını söyledim. Bu söylediklerim bir sefer de olmamıştır zaman 
içerisinde olmuştur. Burada yardımcı olunmasından ne kast edildiğini tam olarak 
bilemiyorum, ancak Bakan Bey'in emri alt kadrolar tarafından yerine getirilir" 
şeklindeki beyanları da dikkate alınarak, 

TCK mn 366. maddesi ve Bakanlığında meydana gelen ihalelerdeki yolsuzluk 
iddialarını zamanında tahkikini yaptırmayarak TCK nın 240. maddelerine aykırı davrandığı 
kanısına varıldığından; 

Aynı zamanda; yukarıda anlatılan fiillerinin mal varlığında haksız bir artışa sebebiyet 
verme ihtimali bulunduğundan 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve 
Yolsuzlukla Mücadele yasasına aykırılıktan; 

Koray Aydın hakkında Anayasa'nm 100., İçtüzüğün 107. maddesi gereğince 
Meclis Soruşturması açılması kanaatine varılmıştır. 

4.1.1.2.7. Karayolları Genel Müdürlüğünün Diğer Uygulamaları 
(Özel Rapor 4/25 - sayfa 971-971, EK - 4.25) 

Karadeniz Sahil Yolunun devamı olan yolların ihalesinde, 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 89. maddesine başvurularak Bakanlar Kurulu Karan ile Kanun kapsamından 
çıkanlmıştır. Kapalı teklif usulü ihale yapılsa idi, yüzlerce firmanın başvuracağı bu ihalelere 
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davetiye usulü ihale yapılarak önce sadece 11 daha sonra 5 ilave ile 16 firma davet edilmiştir. 
Davet edilen firmaların benzer iş deneyimlerinin olduğu konusunda Karayolları Genel 
Müdürlüğü yetkililerinin açıklamalarına itibar edilmiş, geçmiş yıllarda Karayolları Genel 
Müdürlüğü bünyesinde ve yurt dışında benzer işleri yapan firmaların sayısı ve varlığı 
konusunda bir araştırma yapılmamıştır. Firmaların kendi aralarında anlaştığı, hangi ihalenin 
kimin tarafından alınacağının noter kanalıyla tespit edilmiş olmasına rağmen bu tespitlere 
itibar edilmemiştir, ihaleye davet edilen on beş firma ikili üçlü konsorsiyum oluşturarak altı 
adet işi almışlardır. Beşinci ve altıncı işlerin ihalesinde (bir iş alan firma ikinci iş alamaz 
şartname hükmü gereği) rekabet ortamı tamamen ortadan kaldırılmıştır. Çünkü, son iki işte iş 
alamayan iki konsorsiyumun bu işleri alacakları ihaleden önce görülmektedir. Bu nedenle 
ihalelerde indirim oranlan birbirine yakın olarak çok düşük kalmış olup, rekabet koşullan 
oluşturulmamıştır. Bu işlerin ihalelerinde müteahhit firmalar arasında anlaşma yoluyla 
alındığının başka bir göstergesi de, bir ihaleyi alan herhangi bir firmanın bir sonraki ihaleye 
teklif vermeyip, teşekkür mektubu vermiş olmasıdır. Aynca, ortaklıklan bir önceki ihalede 
görülen iki firmanın bir sonraki ihaleye katılarak ihaleye fesat kanştırmış olmalandır. Buna 
rağmen herhangi bir araştırma yapılmamıştır. Söz konusu ihaleler kapalı teklif usulü rekabete 
açık bir ortamda yapılsa idi ihale indirimleri 20-30 puan daha yüksek seviyelerde 
olabilecektir. Aradaki fark müteahhit fırmalann haksız kazancı ve devletin zarandır. Dış 
kredili bu işlerde Hazine garantisi sağlanması işlemleri tamamlanmadan ihaleler yapılarak 
müteahhit firmalara bir nevi garanti sağlanmıştır. Dış kredi bulunmasındaki esas amacın 
işlerin kısıtlı Hazine imkanlan ile kısa sürede bitirilememesi olduğu halde, söz konusu işler 
yüksek oranlardaki keşif artışlanna rağmen bugüne kadar sonuçlandınlamamıştır. Bugün 
itibariyle işlerin çoğuna % 400 'lere varan oranlarda keşif artışı verilmiştir. Keşif artışı 
verilmesi işlerin projelerinin sağlıklı hazırlanmadığının göstergesidir. Şartname ve sözleşme 
hükümleri müteahhit fırmalann lehine hazırlanmış, ikincil işler sözleşme ile ihale indirimine 
tabi tutulmamıştır. İhaleleri kimin alacağı noterde tespit edilmesine ve bu konuda düzenlenen 
müfettiş raporlanna rağmen, ihaleler iptal edilmemiştir. 

Karadeniz Sahil Yolu işlerinin ihalesinde müteahhit firmaların önceden 
anlaştıklarının bilinmesine rağmen, fiyatları ayarlamak ve rekabete meydan 
vermeyerek devleti büyük ölçüde zarara uğratarak firmalara menfaat sağladığı 
gerekçesiyle Türk Ceza Kanununun 205. maddesine uyan fiili nedeniyle Bayındırlık ve 
İskan Eski Bakanı Yaşar Topçu hakkında Anayasa'nın 100. ve İçtüzüğün 107. maddesi 
gereğince Meclis Soruşturması açılması, bu çerçevede ilgili bürokratların 
sorumluluğunun da belirlenmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. 

4.1.1.3. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI UYGULAMALARI 

4.1.1.3.1. Türk Telekom-GSM Operatörleri Arabağlantı Sözleşme Ücretleri 
(Özel Rapor 4/26 - sayfa 972- 974, EK - 4.26) 

406 Sayılı Kanun'un 10. maddesinde; taraflar arasında arabağlantı konusunda anlaşma 
olmaması halinde, Telekomünikasyon Kurulu'nun anlaşmanın sağlanması ve gerekli gördüğü 
diğer tedbirleri alabilmesi esası getirilmiştir. Buna göre Telekomünikasyon Kurulu'nun 
standart arabağlantı referans ücretlerini yayınlaması gerekmektedir. Fakat bu görevini 
yaklaşık 2 yıldır yerine getirmeyerek; Aria ve Aycell'e nazaran (bu iki operatörle yapılan 
imtiyaz sözleşmelerinde arabağlantı ücretleri Türk Telekom ile simetrik olarak 
paylaşılmaktadır.) Turkcell ve Telsim çok avantajlı bir paylaşım sistemiyle arabağlantı 
ücretini paylaştıklan için haksız rekabet ortamına sebep olunmuştur. İmtiyaz sözleşmesinin 
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yürürlüğe girdiği Mayıs 1998'den günümüze kadar, Türk Telekom ile Telsim ve Turkcell 
arasındaki telefon trafiğinin 15 milyar dakikadan fazla olduğu ve her dakika için 5-10 cent 
fazla ödeme yapıldığı hesaplanırsa, 750 milyon Euro ile 1.5 milyar Euro arasında fazla ödeme 
yapıldığı iddia edilmektedir. Bu konudaki uyuşmazlık Ağustos 2001'de Telekomünikasyon 
Kurulu'na bildirilmesine rağmen sözkonusu Kurul, 23.05.2001'e kadar (Erişim ve Ara 
Bağlantı Yönetmeliği'nin yayım tarihi) yaklaşık iki yıl bu konudaki görevini yapmamıştır . 
Öncelikle Telekomünikasyon Kurulu'nun son iki yıldır görevini yapmayan yöneticileri 
ve kurul üyelerinin idari, cezai ve mali sorumluluklarının tam olarak tespit edilebilmesi 
için, Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun koordinatörlüğünde, bir Başbakanlık Müfettişi, bir 
Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı, bir Ulaştırma Bakanlığı Müfettişinden oluşan 
der etçilerce yapılacak inceleme ve soruşturmanın uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 

4.1.1.4. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI UYGULAMALARI 

Toplam kamu harcamaları içinde çok önemli bir paya sahip olan ve aynı zamanda 
Türkiye'nin milli savunma ve güvenlik stratejileri açısından çok önemli olan savunma sanayi 
projeleri ile söz konusu stratejilerin geleceğe yönelik olarak değerlendirilmesi ve bu 
çerçevede Milli Savunma Bakanlığı ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı, TUSAŞ, TAİ gibi 
savunma sanayine yönelik harcamaların güvenlik ve gizlilik ilkesine uygun olarak Meclis 
Denetimine tabi tutulması ile ülkenin ekonomik şartlan ve Milli Savunma Sanayi stratejisi 
çerçevesinde gerekli özenin gösterilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

4.1.1.5. DİĞER İHALE VE YAPIM İŞLERİ 

4.1.1.5.1. TPAO ve bağlı ortaklıkları ile iştiraklerinde bazı yolsuzluk ve 
usulsüzlükler 

(Özel Rapor 4/28 - sayfa 977-979 , EK - 4.28) 

TPAO'nun, TPİC, Irak'tan motorin, fuel-oil ve ham petrol ticareti ile ilgili 
faaliyetlerinin, Mısır, Cezayir ve Kazakistan projeleri, TPAO ve BOTAŞ tarafından yürütülen 
Kuzey Marmara ve Değirmenköy sahaları yeraltı gaz depolama projesi ve Tuz Gölü Doğal 
gaz depolama projesi ile ilgili ihalelerin, Mülkiyeti TPAO'ya ait olan İstanbul Şişli akaryakıt 
istasyonunun kiralanması ile ilgili olarak yapılan ihale ve imzalanan sözleşmeleri, Motif 
firmasına verilen gaz sonucu Kurumun uğradığı 1,750 trilyon zarar, Trakya Baseni Ortak 
İşletme Anlaşması çerçevesinde TPAO ile Amtıy firması ile ortak işletilen sahanın TPAO 
tarafından gaz bulunmadığı gerekçesi ile terk edildiği ve daha sonra aynı sahaya ortak olması 
hususunda konunun bütünlük arz etmesi nedeniyle bütün yönleriyle ilgili Bakanlıkça 
soruşturulması gerektiği kanaatine varılmıştır. 

4.1.1.5.2. PETKİM - Uygun Yapılmayan İşlemler Nedeniyle Kurum Zararına 
Sebep Olunması 

(Özel Rapor 4/29 - sayfa 980-985, EK - 4.29) 

İthalatta sözleşmeler hilafına döviz kurunun bankalar lehine "yüksek" uygulanması 
sonucu meydana gelen kurum zaran, Petkim tarafından üretilen polipropilenin 6000 tonunun 
1999 şubat ayında bazı firmalara adil olmayan şartlarda ve ayncalıklı fiyatlarla tahsis ve 
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satışının yapılması, Petkim Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Yüce'nin sahibi olduğu şirketten 
ilave teknik hizmet alımında usulsüzlük yapılması, satın alınan sıvı kütle akış ölçerlerin 
kullanılamaması sonucu şirketin 408.500 USD Doları zarara uğratılması ve diğer bazı 
hususlarının Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu'nca incelenmesi ve soruşturulması 
gerektiği kanaatine ulaşılmıştır. 

4.1.1.5.3. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde İş Makineleri Yenileme projesi 
(Özel Rapor 4/30 - sayfa 986-987 , EK - 4.30) 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde İş Makineleri Yenileme projesi ve ihtiyaç fazlası 
ölü stok değerlendirilmesi ile Köy Güvenlik Yollan Projeleri adı altında ve son 10 yıl 
içerisinde yapılan ihalelerdeki yolsuzluklardaki siyasi ve bürokratik sorumluluğu bulunanlar 
hakkında görevlerini kötüye kullanarak çıkar sağlama amacıyla devleti ve kamuyu zarara 
uğratmalan hakkında iddialann ciddi olarak değerlendirilmesi nedeni ile Komisyonumuz 
sınırlı süresi ile tetkik etme imkanı bulunmadığı için tüm yönleri ile Tarım ve Köy İşleri 
Bakanlığı Teftiş Kurulunun teknik ve idari denetim elemanları katılımı ile 
oluşturulacak bir komisyonca soruşturulması gerektiği kanaatine varılmıştır. 

4.1.1.5.4. Türk Bank İhalesi 
(Özel Rapor 4/31 - sayfa 988-995 , EK - 4.31) 

Türkbank ihalesi ile ilgili olarak; 20.nci yasama Döneminde 9/43 esas numaralı 
soruşturma komisyonu kurularak, soruşturma sonucunda 8/7 oy çokluğu ile TCK 240.maddesi 
uyannca Görevin Kötüye Kullanılması suçundan Yüce Divana şevkine gerek olmadığına dair 
karar ile sonuçlandınlmış ise de; 

Devlet Denetleme Kurulu raporunun Meclis Soruşturma Komisyonunun karanndan 
sonraki bir tarihe rastlaması, yine ihale süreci ile ilgili yapılanlann ihaleye müdahale anlamını 
taşıdığı açık olduğundan ve sonradan elde edilen yeni deliller ve komisyonumuzca bilgisine 
başvurulan Mesut Yılmaz'ın kusurlu olduğunu kabul ettiğine ilişkin beyanlanndan, 

Korkmaz Yiğit ve Hayyam Gariboğlu ve Güneş Taner'in cevaplar doğrultusundaki, 
raporda yer alan belge ve bilgiler, 

Karara muhalefet eden üyelerin gerekçelerinin daha haklı mesnetlere dayandığı, 
Suçun niteliğinin TCK 240 anlamında olmayıp Başbakan ve ilgili bakanın "500 

milyon dolardan aşağı verirseniz iptal ederim" diyerek ihaleye direkt müdahalede 
bulunduklan, ihaleye katılanlardan biri hariç hepsi ile görüştükleri, birinden aldığı bilgiyi bir 
başkasına aktardıklan, raporun bu doğrultuda hazırlandığı halde karann fiile uygun olmadığı, 

Bu haliyle, Mülkiyeti TMSF'na ait olması sebebiyle Devlet malı olduğunda kuşku 
bulunmayan Türkbank'ın ihalesinde (Kapalı teklif usulü arttırma) anlatılan şekildeki 
eylemlerle ihale sürecinde malın satımında ve değerinde fesat oluşturacak ilişki ve 
görüşmelere girilmesinin Mesut Yılmaz ve Güneş Taner bakımından, TCK'nun 205 inci 
maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği düşüncesine ulaşılmıştır. 

Sonuç olarak Komisyonumuzca yapılan araştırma, inceleme ve yukanda anlatılan bilgi 
ve belgelere göre dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz ve Devlet Bakanı Güneş Taner'in 
fiillerinin TCK 205. maddesinde tarif edilen Devlet hesabına yapılan alım-satıma fesat 
karıştırma suçunu oluşturacağı düşüncesi ile haklarında Anayasanın 100, İçtüzüğün 
107. maddesi gereğince Meclis Soruşturması açılması gerektiği kanatine varılmıştır. 
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4.1.1.5.5. TEKEL Ankara Başmüdürlük İdare Ambar ve Genel Müdürlük Binası 
İnşaatı 

(Özel Rapor 4/32 - sayfa 996- 1005, EK - 4.32) 

Tekel ikiz binaları inşaatı ile ilgili olarak 2002 yılı sonu itibariyle yapılan ödeme tutan 
DİE'nin 2003 yılı deflatörlü hesabına göre yaklaşık KDV dahil 220 trilyon liradır. Binanın 
tamamlanabilmesi için yaklaşık 60 trilyon harcama daha yapılması gerektiği belirtildiğinden 
binanın toplam maliyetinin 2003 yılı fiyatları ile 280 trilyona ulaşacağı anlaşılmaktadır. 
Toplam proje alanı 147.500 m2 olan bu işte, Bayındırlık Bakanlığınca yayınlanan 2003 yılı 
Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Tebliğine göre V. Sınıfta A Grubu Bakanlık Binası yapılan 
için m2 birim fiyatı olan 558.000.000 lira esas alındığında, binanın olması gereken toplam 
maliyetinin yaklaşık 147.500m2x 558.000.000 = 82 trilyon 305 milyar olacağı, dolayısıyla 
280-82= 198 trilyon liralık maliyet fazlalığının söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. 

Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun koordinatörlüğünde, bir Başbakanlık Müfettişi, 
bir Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı, bir Sayıştay Denetçisi ve bir Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı Müfettişinden oluşan denetçilerce yapılacak inceleme sonucunda, binanın 
gerçek maliyetinin saptanması ve fazla ödemelerin tespiti halinde söz konusu 
miktarların geriye alınması ve usulsüz ödemelere yol açanlar hakkında inceleme ve 
soruşturmanın yapılması gerektiği kanaatine varılmıştır. 

4.1.1.5.6. Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Uygulamaları 

Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. uygulamalan hakkında ileri sürülen 29 ayn konudan 
oluşan iddialar Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca inceletilmiş ve kanunen suç teşkil 
ettiği belirlenen hususlarla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda 
bulunulması ve sonucundan TBMM Başkanlığı'na bilgi verilmesi gerektiği, 

Bundan başka birliklerin periyodik denetimlerinin sıklaştınlması için ilgili 
Bakanlıklara tavsiyede bulunulması gerektiği, 

Kanaatine ulaşılmıştır. 
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4.1.2. SİSTEMDE YOLSUZLUĞA ZEMİN OLUŞTURAN ZAAFLAR 

Kamu yatırımlarında ekonomik kaynak ve zamanın yitirilmesiyle sonuçlanan stok 
birikiminin, gerek projelendirmede gerekse uygulama aşamalarında ortaya çıkan sorunları; 
finansman, uygulama, koordinasyon eksikliği, hukuksal sorunlar, denetim eksikliği, siyasi ve 
ekonomik istikrarsızlıklar, siyasi müdahaleler ve personele ilişkin sorunlar şeklinde sıralamak 
mümkün olup bugün gelinen noktada en temel sorun, sınırlı bütçe olanakları ile çok sayıda ve 
öncelikleri iyi belirlenememiş projelerden oluşan bir kamu yatırım programının yürütülmeye 
çalışılmasıdır. Bu durumda, bir yandan projelerin ekonomiye kazandırılmasında gecikmeler 
ortaya çıkarken, diğer yandan da proje maliyetleri önemli oranda artmaktadır. 

Kamu yatırımlarının yer seçimi, projelendirilmesi, ve uygulamasında ekonomik ve 
teknik şartların hilafına, hükümetlerin ve politikacıların zaman zaman siyasi tercihlerini öne 
alarak müdahale ettikleri bilinmektedir. 

Ülke genelindeki yatırımlarla ilgili olarak bahsedilen problemler, yatırımların 
bitirilerek hizmete açılmalarını engellemekte, istenmeyen gecikmelerle 10-15 yıla varan 
sürelere neden olunmaktadır. Daha kuruluş aşamasında yapılan fizibilite hataları, kuruluş yeri 
tercihlerinin ekonomik ve sosyal gereklere uygun olmaması, yatırım karan ve teknoloji 
transferinde yapılan yanlışlıklar ile yatırım sürecinin çok uzaması gibi etkenler sonucu, 
rekabet gücü zayıf tesislerin ortaya çıkmasına, kimi işletmelerin ise üretime ve hizmete 
başlamadan atıl kalmasına yol açılmaktadır. Yapılan tüm bu yanlış yatınmlar, alternatif 
alanlarda kullanılabilecek kısıtlı kamu kaynaklannın yok olmasına neden olmaktadır 

Hızlı nüfus artışı, göç ve siyasi müdahaleler yüzünden yerleşim planlan kısa sürede 
değişikliğe uğramakta, bu durum plansız yapılaşmayı teşvik etmektedir. Plansız yapılaşma ve 
plan kararlannın sık sık değiştirilmesi alt yapı tesislerinin yapımını zorlaştırmakta, 
maliyetlerini artırmakta, ülke kaynaklannın israfına yol açmaktadır. 

İçme suyu, kanalizasyon (ve bunlara ait antma tesisleri, deniz deşarjı tesisleri) ve katı 
atık tesisleri gibi altyapı yatınmlannda en büyük sorunlardan biri finansman dar boğazıdır 
Söz konusu tesisler için de çok az miktarda yıllık yatınm payı aynldığından bu tesislerin 
yapımı çok uzun zaman almaktadır. 

Atık su ve katı atık alanlannda projelendirme, malzeme ve finansman temini, işletme 
konulannda maliyetleri ve inşaat sürelerini azaltacak teknolojik araştırmalar yetersizdir. 

Kamu kuruluşlan ve yerel yönetimlerde sınırlı sayıda uzman personel bulunmaktadır. 
Bu kuruluşlardaki yapılanma günün şartlanna uygun değildir. Bazı belediyeler etüdü 
hazırlanmadan alt yapı yatınmlanna girmektedir. Ülke bazında alt yapı problemlerinin doğru 
tanımını sağlayacak bir bilgi tabanı da oluşmamıştır. Bu tesisler pahalı ve uzun zamanda 
gerçekleştirildiği halde kalifiye eleman eksikliği nedeniyle gerektiği gibi işletilmemektedir. 

Şartnameler, proje yönetmelikleri, birim fiyat tarifleri ve genel fiyat analizleri yıllarca 
önce hazırlandığından günümüz şartlanna ters düşen hükümler ihtiva etmektedir. Buda eski 
teknolojiye yönelik yatınmlan teşvik eder bir sonuç doğurmaktadır. 

Mahalli idarelerin ihtiyacı olan yatmmlarla ilgili olarak; yatınmlann planlanması 
aşamasında, mahalli idarelerin ihtiyaç belirttikleri hizmet alanlannda, yerleşim birimine 
yapılacak yatınmın; öncelikli, sosyal fayda-zarar analizleri ile hızlı gelişmeye bağlı çarpık 
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yapılaşma ve bundan kaynaklanan çevre sorunları noktasında, tüm yerleşim birimlerinin 
mukayeseli değerlendirilmelerine dayalı öncelik tespitine ilişkin yeterli çalışma ve 
tahminlerin bulunmaması, bu nedenle bir çok yatırımın atıl hale gelmesi, verimli bir 
yatırımın, ancak iyi bir fizibiliteyle sağlanabileceği ilkesinin ihmal edilmesi nedeniyle tatbikat 
aşamasında ciddi boyutlara varan kaynak israflarına yol açılmaktadır. 

4.1.3. ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 

Genel olarak yatırımlarla ilgili önerilerin dışında, doğalgaz boru hattı yatırımlarının 
önümüzdeki yıllarda önemli hacimlere ulaşacağı ve aynı zamanda geçmişte bu konuyla ilgili 
şaibeler olduğu gözönüne alınarak, bu konuyu rekabete açarak BOTAŞ'ın tekelini kaldıran 
4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu hükümlerinin titizlikle ve gecikmeksizin 
uygulanmasının takip edilmesinde fayda görülmektedir. 

Etibank ile ilgili olarak yapılan işlemlerin özelleştirmeden öte bir tasfiye niteliği 
taşıdığı, Bankası, Sigorta, Mühendislik, deniz taşıma şirketleri ve tesisleri ile bir bütün 
halinde değerlendirildiğinde uluslar arası -bilhassa Japon- şirket modeline uygun bir yapıda 
olan Etibank'ın parçalanarak satılmasının ülkeye verdiği zararların tespit edilmesinin bundan 
sonraki özelleştirme uygulamaları için ışık tutacak nitelikte olduğu düşünülmektedir. 

Krom; ferrokrom, krom kimyasalları ve refrakter üretiminde kullanılır. Ferrokrom'un 
en büyük kullanım alanı ise paslanmaz çeliktir. Krom kullanıldığı alanlarda alternatifsiz bir 
maden olup silah sanayinin hammaddesidir. 

Türkiye'nin ferrokrom ihracatı Amerika'ya İsviçre kökenli tüccarlar eliyle yapılırken, 
2000 yılında Eti Amerika'nın kurulması ile bu tüccarlar devreden çıkarılmış ve en az % 25 
gelir artışı ile tesisin kar etmesi beklenirken, Elazığ ve Antalya ferrokrom tesisleri 
Özelleştirme İdaresine devredilmiştir. 

Ham cevher satışı yerine ferrokrom üretimine ağırlık verilip paslanmaz çelik üretimi 
aşamasına geçmeyi mümkün kılacak tedbirler alınmalıdır 

Eti Holding'in pazarlama ağı geliştirilmelidir. 

Kamu elindeki Madencilik Kuruluşlarının özelleştirme kapsamından çıkarılması, 
özelleştirme baskısından kurtarılarak rehabilite edilmesi, Özelleştirme İdaresine devredilen 
tesislerde denetimsizlik nedeniyle yolsuzluğun ulaştığı boyutlar ve Türkiye için stratejik 
öneme haiz başta bor ve krom madeni ve ferrokrom tesislerinin akibeti ile diğer madenlerle 
ilgili olarak, maden aramaları, işletilmesi, bağlantılı sanayi kollan, uluslar arası bağlantılar ve 
benzeri konulan kapsayacak şekilde bir Meclis araştırması açılması ve önceki yasama 
döneminde yapılan çalışmalar ile birleştirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 

Maden yasasında değişikliğe ilişkin tasannın Enerji, Sanayi ve Teknoloji 
Komisyonundaki son görüşmesinde Bakanlıkça bor aramalannın özel sektöre açılması için 
yapılan ilavenin bor madenlerinin dolaylı yollardan özel sektöre devredilerek bor tekelinin 
ortadan kalkmasına ve stratejik nitelikteki bu madenin ucuz fiyatlarla hammadde olarak ihraç 
edilmesi tehlikesi dikkate alınarak sözonusu Tasan yeniden gözden geçirilmelidir. 
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Yatınm programına alınacak projelerin kaynak israfına yol açmamak için, 
önceliklerin çok iyi belirlenmeli, siyasi nedenlerle öncelik yaratılmamalıdır. 

Yapı Sektöründe kalite gelişimini sağlamak amacıyla projecilik, müşavirlik ve 
müteahhitlik hizmetleri standartlannın AB standartlan ile zenginleştirilmelidir. 

Farklı sektörlerde yer alan projelerin birlikte değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için; 
kalkınma planlannda ön plana çıkanlan proje yeri, sektörü, yarattığı istihdam gibi kriterlere 
göre projeler arasında sıralama yapabilen bir program geliştirilmeli ve bu program yardımıyla 
projeler arasında, projenin bireysel özellikleri ile plan, program hedefleri arasındaki uyum da 
dikkate alınarak bir sıralama yapılmalıdır. 

Yatınm programına yeni alınacak, maliyeti belli büyüklüğün üzerinde olan projeler, 
aralannda projeyi inceleyen iki farklı branştan uzmanın da bulunduğu bir heyet tarafından 
değişik açılardan değerlendirilmelidir. 

Proje ihaleleri ve denetimi konusunda karşılaşılan güçlüklerin personel açısından 
telafisi için, olası baskılar ortadan kaldınlmalıdır. Bu amaçla, atama ve görev yönetmelikleri 
bir an önce uygulamaya konulmalı ve bu yönetmeliklerde denetim elemanlannın görevlerini 
layıkıyla yapmalan esnasında herhangi bir baskıya maruz kalmayacaklan hususu güvence 
altına alınmalıdır. 

Ülkenin yatınm ihtiyacının zamanında karşılanmasında etkinliği artırmak ve kamu 
dışı kaynaklardan da yararlanabilmek amacıyla, yeni finansman modelleri araştınlmalı ve 
bu yapılırken ulusal çıkarlan ön planda tutan ilke ve politikalardan ödün verilmemelidir. Bu 
çerçevede, özellikle Yap-İşlet-Devret Modeli ve benzeri modellerin uygulanması sürecinde, 
ülkenin kaynaklannı uzun vadeli olarak bağlayan, rekabet ortamını yok eden, uluslararası 
düzlemdeki muhtemel gelişmeleri (arz ve talep dengesi, dış ticaret dengesi, teknolojik 
gelişmeler vb.) göz önüne almayan yaklaşımlara, taraflar arasında yapılacak sözleşmelerde 
yer verilmemesine özellikle dikkat edilmelidir. 

Kamu yatınm projelerinin yanı sıra, tüm kamu hizmet projeleri de Fayda-Maliyet 
Analizine tabi tutulmalıdır. Hatta iktisadi planlama kapsamına girmeyen cari faaliyetler ve 
hizmetler (örneğin silah sistemleri, genel emniyet hizmetleri vb) bile dünya örneklerinde 
olduğu gibi bu kapsamda değerlendirilmelidir. 

Alt yapı hizmetlerinin nüfusun daha büyük bir kısmına yaygınlaşmasının sağlanması 
ana hedeflerin başında gelmektedir. Bu amaçla sektörler ve kuruluşlar arasında koordinasyon 
ile entegre planlama mantığı uygulanmalıdır. Uygun teknoloji, malzeme ve ekipman 
seçimiyle ilk yatınm ve işletme maliyetlerini halkın ödeyebileceği seviyelere çekmek, 
yatınmlann çevre dostu olmasını sağlamak mümkündür ve gereklidir. Böylelikle yatınmlann 
geri dönüşü sağlanabilir ve kirletenin bedelini ödeyebileceği bir sistem kurulabilir. 

Kaynaklann etkin kullanımı sağlanmalı, su kaçaklannda, evsel ve katı atıklann 
gideriminde batı standartlannda hedefler benimsenmelidir. Etkin ve verimli bir işletme için 
yatınm kararlan alma, tarife belirleme ve rasyonel yönetim ile işletme şartlannın 
oluşturulmasına imkan verilmelidir. Hizmet götürülen halk ve sanayicinin bu kararlara etkin 
kalıtımıyla hizmetin her yönüyle birleştirilmesi sağlanmalıdır. Bu seviyeye ulaşan pek çok alt 
yapı hizmetleri özel sektöre devredilebilir, yeni hizmetler için de prensipleri iyi belirlenmiş 
yap-işlet-devret yoluyla yeni kaynaklar oluşturulabilir. 
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Şehir alanlarının dolayısıyla alt yapı tesislerinin yer seçimi tabi afet bölgelerinden 
uzakta seçilmelidir. Sel yataklanndaki yapılaşma önlenmelidir. Ekolojik bir bütünlük içinde 
taşkın kontrolü barajlar, dere ıslahları, zonlama yoluyla ve ilgili kuruluşlar arasında yetki 
çatışmasını önleyerek ele alınmalıdır. Alt yapı hizmetleri yapılaşma başlamadan önce 
gerçekleştirilmeli, katılım paylan proje bedellerini karşılayacak ölçüde alınmalıdır. Bunun 
için yasal düzenlemelere gidilmelidir. 

Bürokratik işlemlerin asgariye indirilmesinin sağlanması, proje kontrollük hizmetleri 
için kamu görevlileri yanında ehil müşavirlik ve mühendislik bürolarına da yetki ve 
sorumluluk verilmesi çerçevesinde, gerektiğinde yanlış yapılan uygulamalar için cezai 
yaptırımları olan yasal düzenlemeler getirilmelidir. 

İhale edilecek işlerin projelerinin mutlaka tam olarak yapılması ve ödeneklerinin 
önceden ayınlması, işlerin sürüncemede kalmadan süratle bitirilmesini sağlayacaktır. Bu 
sistem yerleşinceye kadar rayiç ve sabit birim fiyatlar sağlıklı ve gerçeği yansıtacak şekilde 
özenle hazırlanmalıdır. Bunun olmadığı durumlarda anahtar teslimi projelerle yüksek 
teknolojili ve düşük işletme maliyetli ekonomik sistemler önerilebilir. 

Kanalizasyon ve antma tesislerinin ülke, bölge ve yerleşim koşullanna uyum 
sağlamasına, uygun teknoloji kullanımına sürekli işlerlik sağlanmasına özen gösterilmelidir. 

İmarsız yerlere yatınm yapılmamasına özen gösterilmelidir, imarsız bölgeye götürülen 
her yeni hizmet, imarsız yapılaşmayı, kaynaklann verimsiz kullanılmasını teşvik etmekte, 
ülke kaynaklanmn ziyanına ve devlete ait arsa ve arazilerin işgali ile birlikte haksız rant 
sağlanmasına neden olmaktadır. 

İller Bankası, Büyükşehir dışındaki belediyelerin, tarifeler, finansman, işletme ve 
jeolojik etütlerde daha etkin olmalanm sağlamak üzere yeni danışmanlık birimleriyle 
donatılmalıdır. 
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4.2. ÖZEL RAPORLAR 
4.2.1. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI UYGULAMALARI 

Özel Rapor 4/1 

4.2.1.1. Doğalgaz 

KONU: 1995, 2000, 2005, 2010 ve 2020 yıllan için talep tahmin projeksiyonlarının 
aşın yüksek yapılması nedeniyle ülkemizin "Take or Pay - Al yada Öde" riski ile karşı karşıya 
bırakılması, doğal gazın Türkiye'de kullanılması sürecinde sözleşme gereği yapılan fiyat 
revizyonlan, TURUSGAZ'ın kurulması ve fiyat formülü, Mavi Akım Hattı'nın fiyatının 
belirlenmesi ve alınacak gazın fiyat tespiti, Doğu Anadolu Hattının 40" ten 48"e çıkanlması 
ile Elektrik Enerjisi Fonu Yönetmeliği'nde değişiklik yapılarak Yap-İşlet-Devret Santrallanna 
ödeme yapılması hususlannın araştınlmasıdır. 

İNTİKAL ŞEKLİ: Komisyonumuza çeşitli vesilelerle ulaşan raporlar, şikayet 
dilekçeleri ile bu belgeler hakkında ilgili kamu kurum ve kuruluşlanndan temin edilen belge 
ve bilgiler. 

YAPILAN İŞLEMLER VE DOĞAN ZARAR İLE SORUMLULUĞUN TESPİTİ 

1. Doğal Gaz Kullanımı ve Arz/Talep Projeksiyonlan 

1970'li yıllarda yaşanan petrol krizinden sonra bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de alternatif enerji kaynaklan arayışlanna başlanmıştır. Ülkemizde doğalgaz ilk kez 1976 
yılında TPAO'nun Trakya ve Çamurlu sahalannda üretiminin başlamasıyla, bir kaç sanayi 
tesisinde kullanıma sunulmuştur. Doğal gazın değişik sektörlerde daha geniş kullanıma 
sunulması çalışmalan doğrultusunda; ülkemiz rezervlerinin yetersiz kalması nedeniyle 
öncelikle doğal gaz rezervlerine sahip komşu ülkelerle müzakerelere başlanmıştır. Türkiye ile 
eski S.S.C.B. arasında 1984 yılında Çerçeve, 1986 yılında Ticari Anlaşma imzalanmış ve bu 
Kontrat gereğince 1987 yılı itibariyle doğal gaz ithalatı başlamıştır. 

26 Ekim 1986 yılında Malkoçlar'da inşaasına başlanan Doğal Gaz Ana İletim Hattı, 
Ağustos 1988'de Ankara'ya ulaştınlmıştır. 23 Haziran 1987 yılında Hamitabat Doğal Gaz 
Kombine Çevrim Santralı'nda, Temmuz 1988'de İGSAŞ'da (gübre), Ağustos 1988'de 
Ambarlı Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı'nda, Ekim 1988'de Ankara'da konut ve ticari 
sektörde ve Ağustos 1989'da da hat güzergahı üzerinde bulunan çeşitli sanayi tesislerinde 
doğal gaz kullanımına başlanmıştır. 

Ülkemizde şehirlerde ve sanayide gaz kullanımı için gerekli alt yapının olmaması, 
doğal gazın yeterince tanınmaması ve yan sanayinin tam olarak organize olmaması, ilk 
yıllarda doğal gaz talebinin düşük olmasına neden olmuştur. Ancak sanayi sektöründeki 
teknolojik gelişmeler ile şehirlerdeki hava kirliliğinin artmasının da etkisiyle doğal gaza olan 
talep hızla artmıştır. 
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Tablo 1 - Yıllara göre sektörler itibariyle doğal gaz tüketim miktarları tablosu 
(milyon m3) 

YILLAR 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

2003* 

ELEKTRİK 
513 

1.017 
2.712 
2.555 
2.859 
2.588 
2.470 
2.745 
3.806 
4.050 
4.900 
5.333 
7.743 
9.420 

10.634 
11.241 
4.352 

GÜBRE 
-

149 
375 
493 
477 
641 
798 
608 
718 
802 
734 
472 
141 
110 
118 
481 
154 

KONUT 
-

0.05 
7 

49 
187 
369 
480 
639 
992 

1.484 
1.955 
2.185 
2.355 
2.724 
2.766 
2.883 
2.275 

SANAYİ 
-
-

4.7 
218 
538 
846 

1.167 
1.191 
1.149 
1.364 
1.830 
1.898 
1.801 
1.895 
2.006 
2.227 

899 

TOPLAM 
513 

1.166 
3.099 
3.315 
4.062 
4.444 
4.915 
5.183 
6.665 

. 7.700 
9.419 
9.889 

12.040 
14.148 
15.525 
16.855 
7.679 

2003 'de Nisan sonuna kadar gerçekleşen tüketim. 

Tablo 2 - BOTAŞ'ça 1993 yılında yapılan 
(milyon m3) 

YILLAR 
Elektrik 
Gübre 
Sanayi 
Konut 
Toplam 

1994 
2.800 

750 
1.823 

710 
6.083 

1995 
2.800 

750 
2.571 

983 
7.104 

1996 
2.800 

825 
3.203 
1.292 
8.120 

1997 
2.800 

825 
3.633 
1.533 

doğal gaz talep ta 

1998 
2.800 

825 
3.928 
1.715 

8.791 | 9.268 

1999 
2.800 

825 
4.160 
1.889 
9.674 

imin çalı, 

2000 
2.800 

825 
4.515 
2.054 

10.194 

jması tablosu 

2005 
2.800 

825 
5.057 
2.281 

10.963 

2010 
2.800 

825 
5.167 
2.349 

11.141 

2015 
2.800 

825 
5.242 
2.373 

11.240 

Tablo 3 - BOTAŞ tarafından 1996 yılında yapılan doğal gaz talep tahmin çalışması (milyon m3) 

YILLAR 
Elektrik 
Gübre 
Sanayi 
Konut 
Toplam 

1996 
4.251 

828 
1.702 
1.847 
8.629 

1997 
5.010 

819 
2.649 
2.020 

10.498 

1998 
7.882 

819 
3.286 
2.120 

14.107 

1999 
14.713 

819 
4.205 
2.338 

22.074 

2000 
16.470 

1.019 
5.133 
2.715 

25.336 

2005 
20.089 

1.949 
8.256 
3.560 

33.853 

2010 
24.081 

1.949 
9.792 
4.195 

40.016 

2015 
27.725 

1.949 
11.128 
4.891 

45.693 

2020 
31.554 

1.949 
13.108 
5.577 

52.189 

Tablo 4 - BOTAŞ tarafından 1999 yılında yapılan doğal ga2 
YILLAR 
Elektrik 
Gübre 
Sanayi 
Konut 
Toplam 

2001 
15.846 

844 
4.671 
4.463 

25.824 

2002 
17.058 

929 
6.195 
4.992 

29.174 

2003 
23.890 

929 
7.266 
5.718 

37.803 

2004 
27.709 

929 
7.700 
6.150 

42.488 

talep tahmin çalışması (milyon m3) 
2005 
30.038 

929 
8.054 
6.620 

45.641 

2010 
34.903 

929 
10.193 
8.390 

54415 

2015 
44.904 

929 
11.461 
9.396 

66.690 

2020 
56.904 

929 
14.370 
9.806 

82.008 
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Değişik tarihlerde aynı yıllara ait talep tahmin miktarları karşılaştırıldığında belirgin 
farklılıklar olduğu görülmektedir. Bu farklılıkların en büyük destekleyici unsuru doğal gaz 
çevrim santrallan olmuştur. 

Bu konu ile ilgili olarak; İstanbul Milletvekili Azmi Ateş tarafından 15 Ocak 2002 
tarihinde verilen yazılı soru önergesi ile; aşın doğalgaz talep projeksiyonları ile alınacak 
yüksek miktarlarda doğalgazın nasıl tüketileceği, Doğalgaz talebinin yüksek gösterilmesi 
nedeninin Mavi Akım Projesi olduğu iddialarının doğru olup olmadığı, fiyatı daha uygun 
olan Türkmen doğalgazının neden tercih edilmediği, DPT Müsteşarlannca gündeme getirilen 
aşın talep tahminleri ikazlarına neden uyulmadığı ve ülkemizde yaşanan 1999 deprem felaketi 
ile 2000 yılında yaşanan ekonomik krizden dolayı talep tahminlerinin neden revize 
edilmediği, Mavi Akım Hattının ülkemizin Trans-Hazar politikasına uygun olup olmadığı 
hususlannın, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan tarafından 
cevaplandınlması istenmiş, 

Verilen cevapta; Türkiye'nin gelişmekte olan bir ülke olmasının yanı sıra Doğalgazın 
yeni bir kaynak olarak enerji pazannda henüz yaygınlaşma sürecinde olduğu dikkate 
alındığında, Doğalgazın yaygın kullanıldığı ülkelerdeki talep artış oranlannı Türkiye için baz 
almanın yanıltıcı olacağı, Doğalgaz talep tahmin çalışmalan belli kriterler ve varsayımlar 
ışığında yapılmakta olduğundan, iddia edildiği gibi Mavi Akım Projesinden dolayı talep 
miktarlannın artınlmış olmasının söz konusu olmadığı, 

Deprem ve ekonomik krizler nedeniyle talep tahminlerinde bir azalma olmamasını, 
BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nün talep tahminlerinde yer alan miktarlann doğalgazın henüz 
ulaşmadığı bölgelerin potansiyel talebini de kapsamakta olduğundan, iletim ve dağıtım hatlan 
yatmmlannın tamamlanmasına paralel olarak gaz tüketim miktanndada artış olacağı, şeklinde 
açıklamalar yer almıştır (Ek. 1). 

Aynca, Doğalgaz Çevrim Santrallan ile yapılan Sözleşmelerle ilgili olarak; Gebze 
Elektrik Üretim Limited Şirketi ile imzalanan Doğal Gaz Satış Sözleşmesi'ne göre; 
15.12.2001 tarihinde gaz almaya başlayacak olan Gebze Santralına gaz arzı yapılamaması 
halinde, Sözleşme'nin "Gaz Verilememesi" başlıklı Madde 25 hükmü uygulanacaktır. 

BOTAŞ'in 15.12.2001 tarihinde gaz verememesi nedeni ile Ticari İşletmeye Geçiş 
Tarihini geciktirmesi durumunda her bir ay için, Elektrik Satış Anlaşmasındaki ilk yıl için 
verilen Yıllık Net Üretimin 12'de l'i kadar bir elektrik üretim geliri kaybına sebep olacağı 
varsayımı altında aylık ceza: (11,451,948,000 / 12) X (1.76 + 0.27) ~ 19.4 milyon USD 
Dolan olarak hesaplanmaktadır. 

Adapazan Elektrik Üretim Limited Şirketi ile imzalanan Doğal Gaz Satış 
Sözleşmesi'ne göre de, 15.03.2002 tarihinde gaz almaya başlayacak olan Adapazan 
Santralına gaz arzı yapılamaması halinde, Sözleşme'nin "Gaz Verilememesi" başlıklı Madde 
25 hükmü uygulanacaktır. 

BOTAŞ'ın 15.03.2002 tarihinde gaz verememesi nedeni ile Ticari İşletmeye Geçiş 
Tarihini geciktirmesi durumunda her bir ay için, Elektrik Satış Anlaşmasındaki ilk yıl için 
verilen Yıllık Net Üretimin 12'de l'i kadar bir elektrik üretim geliri kaybına sebep olacağı 
varsayımı altında aylık ceza: (5,750,659,000 / 12) X (1.64 + 0.32) = 9.4 milyon USD Dolan 
olarak hesaplanmaktadır. 
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Baymina Enerji A.Ş. ile imzalanan Doğal Gaz Satış Sözleşmesi'ne göre de, Ankara 
Santralına gaz arzı yapılamaması halinde, Sözleşme'nin "Gaz Verilememesi" başlıklı 25. 
madde hükmü uygulanacaktır. 

BOTAŞ'ın gaz verememesi nedeni ile Ticari İşletmeye Geçiş Tarihini geciktirmesi 
durumunda TEAŞ tarafından alım garantisi verilen elektrik üretim geliri kaybına sebep 
olacağı varsayımı altında aylık ceza 9,4 milyon USD Dolan olarak hesaplanmaktadır (Ek. 2). 

Sadece doğal gaz taleplerinin aşın yapılarak gereğinden fazla doğal gaz alımı yönünde 
anlaşma yapmakla yetinilmemiş, bunun yanında doğal gaz çevrim santrallan ile imzalanan 
doğal gaz alım satım anlaşmalannda, yukandaki örneklerden de anlaşılacağı üzere; kabul 
edilebilir marjlann çok üstünde cezalar öngörülmüş ve bu cezalar doğal gaz alım 
anlaşmalanna yansıtılmayarak BOTAŞ çok büyük miktarlarda cezai müeyyedelerle karşı 
karşıya bırakılmıştır. Bu davranışın, Borçlar Kanunu'nda ifade edilen "basiretli tüccar edası" 
ile bağdaşmadığı açıktır. 

Ülkemizde yaşanan ekonomik krizlerin sanayi sektörünü etkilemesi nedeniyle, 
tüketimin bir miktar azalması söz konusu olabilirse de, doğal gaz tüketim gerçekleşmeleri ile 
tahminlerdeki sapmalann, gerçekçi olmayan aşın talep tahminleri yapılmasından 
kaynaklandığı, hatta 1999 depreminden sonra revize edilerek düşürülmesi gereken talep 
miktarlannın artarak devam ettiği tablolardan görülmektedir. 

Enerji ve Tabii Bakanlığı, 1990 ve 1995 yıllannda yaptığı gaz talep ve tahmin 
çalışmalannda, 2010 yılı için ihtiyacımızı, 19 ve 31 milyar metreküp olarak tespit etmiştir. 
Devlet Planlama Teşkilatı ise, bu ihtiyacı. 2010 yılı için 30, 2020 yılı için ise 38 ilâ 40 milyar 
metreküp olarak tespit etmiştir. BOTAŞ'ın 1995 yılı sonu itibariyle yaptığı doğalgaz talebi 
tahminleri ise, 2010 yılı için 17 ilâ 25, 2020 yılı için ise, 38 ilâ 40 milyar metreküptür. 
Mavi Akım Projesinin gündeme gelmesiyle, Enerji Bakanlığının rakamları, 2010 yılı 
için 55, 2020 yılı için ise 82 milyar metreküp olarak değiştirilmiştir. 

DPT Müsteşan Orhan Güvenen'in Ekim 1999'da görevden ayrılmasından önce, 
DPT'nin rakamlan da Enerji Bakanlığıyla uyumlu hale getirilmiştir. Oysa dönemin DPT 
Müsteşarı Orhan Güvenen'in 30 Haziran 1999'da Enerji Bakanlığı'na gönderdiği yazıda 
özetle; "Müsteşarlığımızca yapılan çalışmada, 2005 yılı itibariyle elektrik enerjisi 
sektöründe yaklaşık 15 milyar metreküp doğalgaz ihtiyacı gözükmesine karşılık BOTAŞ 
Genel Müdürlüğü tarafından 2005 yılı için aynı amaçla 30 milyar metreküp gazın 
tüketilmesinin planlandığı ve buna göre gaz alım bağlantılanna gidildiği görülmektedir. 
Bu durumda, 2005 yılında yine yaklaşık 15 milyar metreküp gazın ihtiyaç olmaması 
nedeniyle tüketilemeyeceği ve bedelinin "take or pay" (al veya öde) şeklindeki 
anlaşmalar gereğince ödenmek durumunda kalınacağı, gazın tüketilmek istenmesi 
halinde de gereksiz santral yatınmlanna girileceği anlaşılmaktadır. Bu nedenle BOTAŞ 
Genel Müdürlüğü tarafından ortaya konmuş olan tablonun gözden geçirilerek ihtiyaç 
olmayan santral projelerinin listelerden çıkarılmasında, buradan hareketle yıllar itibariyle 
ülkemizin doğalgaz ihtiyacının, konut ve sanayi sektörlerinin ihtiyaçlan da dikkate alınarak, 
gerçekçi bir şekilde belirlenmesinde ve doğalgaz alım anlaşmalarıyla iletim ve dağıtım 
projelerinin buna göre planlanmasında ve yapılmasında, ülkemizin menfaatinin 
bulunduğu; aksi takdirde, sağlıksız gözüken doğalgaz planlama çalışmalarının, gelecekte 
ekonomiye ciddi bir yük getireceği anlaşılmaktadır" denilmektedir. 
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DPT'nin 30 Haziran 1999 tarih ve 260/2253 sayılı yazısının 4. sayfasında yer alan 
açıklamaları enerji planlaması çalışmalarının ciddiyetle yapılmadığı, Bakanlığın listelerinde 
yer alan bir çok projenin değerlendirmeye alınmasının mümkün olmadığı, BOTAŞ Genel 
Müdürlüğü tarafından gönderilen bir çok bilginin eski çalışmalara dayanan geçerliliği 
kalmayan bilgiler olduğu, DPT elemanları ile yapılan çalışmalarda aynı kuruluş elamanlannca 
dile getirilen kendi bilgileri ile çeliştiği, toplantılar sonucu gündeme getirilmiyen bazı 
projelerin eklendiği ve birçok projenin tamamlanma tarihlerinin gerçekçi olmadığının 
müşahade edildiği, örneğin Mavi Akımda 2000 yılında Gaz alınabileceği tahmininin gerçekçi 
olmadığı, İrandan alınan gazın İğdır'da kurulacak 500 Mw.lık santralla eliminesi 
öngörüsünün mümkün olmadığı, zira bu santralın yapımının 2004'te ön görüldüğü, Denizli 
doğal gaz santralının da aynı şekilde planlandığı ve burada da 2009 yılına kadar elektrik 
enerjisine ihtiyaç duyulmadığı halde planlandığı, kısacası öngörülen elektrik tahmin 
tüketimleri ile doğal gaz tahminlerinin hayali olarak yükseltildiği belirtilmiştir. 

Yine benzer ikaz ve tenkitler DPT'nin 20 Eylül 2000 tarih ve 406/3635 sayılı Akın 
İZMİRLİOĞLU (Müsteşar) imzalı yazısında da yer almıştır. Bütün detaylarıyla ve rakamlarla 
ülkemizin nasıl bir tehlikeye maruz kalacağı konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
ikaz edilmesine karşın, bu projelerin ne pahasına olursa olsun gerçekleştirilmeye 
çalışılmasının nedenlerinin açıklığa kavuşturulması gereğine işaret edilmiştir. (Ek. 3) 

Dünya Enerji Ajansı, Dünya Bankası ve büyük enerji şirketleri, 2000 yılı itibariyle 2010 
yılında Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacını 35 milyar metreküp civarında tahmin etmişlerdir. 

Mavi Akım olarak isimlendirilen anlaşmaya göre; ülkemize 2001 yılında 2 milyar 
metreküple başlamak üzere, yıllar içinde giderek artan bir biçimde 2008'de 16 milyar 
metreküp gazın transferi amaçlanmıştır. 

Türkiye'nin enerji ve buna bağlı gaz talebinin yüksek hesaplanması, plansız olarak 
santral inşa taahhüdüne girilmesi, buna bağlı olarak kısıtlı kaynakların, gereksiz ya da 
gereğinden fazla yatırımlara yönlendirilmesi, devlet adına gaz temin taahhüdünde 
bulunulması nedenleriyle, bu anlaşma yapılırken Türkiye'nin temel stratejik 
çıkarlarının göz önüne alınmadığını söylemek mümkündür. 

Komisyonumuza çeşitli şekillerde ulaşan bilgi ve belgeler ile komisyonumuza davet 
edilen bazı şahısların yaptıkları açıklamalar çerçevesinde, doğal gazla ve petrolle ilgili bazı 
hususların tetkik veya tahkik edilerek gerekli işlemlerin yapılması maksadıyla, ciddi bulunan 
ve belgeye dayanan iddialar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yazılı olarak intikal 
ettirilmiştir (Ek. 4). 

Bununla beraber, kamuoyuna malolmuş ve siyasi sorumluluklara da işaret olunan, 
ciddi belgelerle desteklenen iddialarla ilgili olarak; Batı hattından alman Rus gazının fiyat 
değişiklikleri, TURUSGAZ şirketinin kuruluşu ve bu şirket aracılığıyla doğal gaz alınması, 
Doğu Anadolu hattının 48" olarak inşa edilmesi, Mavi Akım anlaşmasının imzalanması ve 
Türkiye topraklarında kalan kısmın inşası ile Elektrik Enerjisi Fonu Yönetmeliği'nde 
değişiklik yapılarak bazı şirketlere haksız ödeme yapılması hususlan siyasi sorumluluklara da 
işaret edilerek aşağıda ayrıntılı bir şekilde tetkik edilmiştir. 
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2. Batı Hattından Rus Doğal Gazı Alınması Sürecindeki Gelişmeler 

BOTAŞ ile GAZ EXPORT arasında yapılan 14.2.1986 tarihli sözleşmeye göre, 1987 
yılından beri Rusya Federasyonu'ndan (o zamanki adıyla SSCB ) doğal gaz satın 
alınmaktadır. Rusya Federasyonu doğal gazı, RAO GAZPROM adlı ana şirkete bağlı bir 
ihracat Şirketi olan GAZEXPORT eliyle satmaktadır. 

Anlaşmanın Fiyat Revizyonu maddesinde fiyat revizyonuna ilişkin koşullar 
belirlenmektedir Bu maddede yeralan hükümler aşağıda verilmektedir: Taraflar Batı Avrupa 
enerji pazarında fiyatı etkileyen tarafların kontrolü dışında oluşmuş bir değişiklik olduğunda 
ve veya fiyat formülünden çıkan fiyat bu gelişmeleri yansıtmıyorsa yazılı ve nedene dayalı 
bildirimde bulunarak fiyat revizyonu isteme hakkına sahiptir. Taraflar fiyat revizyonunu 
yaparken Batı Avrupa'daki uzun dönemli ve büyük miktarlı anlaşma fiyatlarını dikkate almak 
zorundadırlar. Ancak, doğal gaz fiyatı her halükarda Türkiye'de enerji pazarında doğal gaza 
rakip yakıtlar ile rekabet edebilir seviyede olmak zorundadır. Taraflar doğal gaz teslimatları 
başlamadan altı ay önce ilk fiyat revizyonunu talep edebilir. Doğal Gaz teslimatının başlangıç 
tarihinden itibaren her iki tarafında ilk 10 yılda ikişer defa ve ikinci on yılda ise yine ikişer 
defa fiyat revizyon isteme haklan olup, iki fiyat revizyonu arasında en az üç yıllık bir süre 
olmak zorundadır. Taraflar aksini kararlaştırmadıkça, yukanda belirtilen süre kısıtlan dikkate 
alınmadan fiyat revizyonu yapılamaz. 

Bu çerçevede ilk fiyat revizyonu, Botaş tarafından gaz alım başlangıcından önce talep 
edilmiş ve kontrattaki fiyat formülü hiç uygulanmadan fiyat revize edilmiştir. 1 Haziran 1987 
tarihinden itibaren geçerli olan fiyat revizyonu ile Botaş tarafı fiyatı yaklaşık %19 oranında 
indirmiş bulunmaktadır. (30 Temmuz 1987 tarihli Addendum No:l) Bu indirim hesabı 1987-
1994 yıllan arasındaki ortalama fiyatlardan yapılmıştır. 

İkinci fiyat revizyonu Rus tarafının talebi üzerine 1.1.1994 tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere yapılmıştır. Bu revizyon ile fiyat, 1.1.1994 itibariyle yaklaşık % 25 oramnda 
artınlmış olup, 1994'ten 2002 dördüncü döneme kadarki fiyatlann ortalamalanndan 
hesaplandığında yaklaşık % 10'dur ( 24.3.1994 tarihli Addendum No:2). Yine 24.3.1994 
tarihinde imzalanan Protokol ile 1994-1995 yıllan için her 1000 m3 başına 3 dolar ilave 
yapılmıştır. (24.3.1994 tarihli Protokol) 24.03.1994 tarihinde imzalanmış olan protokolle 
alım fiyatı 54,06 USD/1000Cm3 den, formülde yapılan değişiklik ile % 25 oranında 
arttınlarak 67,52 USD/1000Cm3'e çıkartılmış, buna ilave olarak 1992-1995 yıllan arasında 
(önceki döneme ilişkin sağlıklı kayıtlar bulunamamıştır.) teslim basıncından kaynaklanan 
13.235.780 USD alacaktan vazgeçilmiştir. Ancak, bu değişikliklerin yapılabilmesi hususunda 
her iki belgeyi imzalayan Genel Müdür Hayrettin Uzun ve Doğal Gaz Daire Başkam Gökhan 
Yardım'ın önceden yetkilendirilmedikleri anlaşılmıştır. 

Zira, 14.02.1986 tarihinde SOJUZGAZEXPORT ile imzalanan yılda 6 Milyar m3 
doğal gazın alımına ilişkin Sözleşmenin 12. maddesi 7. bendi gereğince; Sözleşmenin 
geçerlilik kazanabilmesi için BOTAŞ Yönetim Kurulunun onayı gerektiğinden, hukuki 
tabiriyle "usulde ve yetkide paralellik" ilkesi gereğince, sözleşmede yapılacak her türlü 
değişikliğin de hukuken geçerlilik kazanabilmesi için, bu değişikliklerin de BOTAŞ Yönetim 
Kurulunun onayına sunulması veya bu belgelerin imzalanması hususunda önceden yetki 
vermesi gerekmektedir. 

BOTAŞ ve Gazexport arasında 24.03.1994 tarihinde imzalanan bu Zeyilname'de 
Anlaşma kapsamında daha önce 30.07.1987 tarihinde yapılan Zeyilname I'de değiştirilmiş 
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bulunan 5. maddenin tekrar tadili yapılmış ve sözleşmenin fiyat formülü yeniden belirlenmek 
suretiyle fiyat revizyonu gerçekleştirilmiştir. Aynı protokol ile 1994-1995 yıllan için her 
1000 m3 başına 3 dolar ilave yapılmıştır. 

Yukarıdaki gelişmelerden de görüleceği üzere, bu oranda artış şartlarının oluşup 
oluşmadığına bakılmaksızın doğal gaz fiyatının % 25 oranında artırıldığı, buna ilave olarak 
fiyata 3 dolar ilave edildiği, bunlarla birlikte, sözleşme gereği BOTAŞ'a ödenmesi gereken 
13.235.780 USD alacaktan da vazgeçildiği görülmektedir. Ayrıca, 1992 yılından önceki 
dönemde de kayıtların sağlıklı tutulmamasmdan dolayı kayıplar olabileceği düşünülmektedir. 

Bu tutarlara ilave olarak, TURUSGAZ'm; 7,5 Milyar m3/yıl doğal gaz alımına 
ilişkin ilk sözleşmesi kapsamında hesaplanan ve bakiye kalan tutar olan 1.875.816,- USD 
ilave edildiğinde, TURUSGAZ Firmasından, 2000 yıl sonu itibariyle bakiye indirim tutarları 
alacağımız toplam olarak 1.958.044,- USD 'ye ulaşmaktadır. 

Doğal gaz alım sözleşmelerinin ilgili hükümlerinden kaynaklanan, Teslim Basıncı ve 
Eksik Miktarlara ilişkin indirim tutarlannın, satıcılar tarafından, öngörülen dönemlerdeki 
faturalarda gösterilmemiş olması, genel anlamda sözleşmeye aykırı bir durum teşkil 
etmektedir. 

Yapılan ikinci fiyat revizyonunda, ülkemiz menfaatlerinin korunması yoluna 
gidilmediği, Rus tarafının bu revizyondan fevkalade avantajlı çıktığı anlaşılmaktadır. Bu 
revizyonu imza eden BOTAŞ Genel Müdürü ve Daire Başkanının Yönetim Kurulundan yetki 
almadan bu işlemi yapmış olmaları da bu revizyonun normal bir revizyon olmadığını 
göstermektedir. 

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi ve tespitler komisyonumuza ulaşan 25.06.2003 tarih ve 
512 sayılı yazı ekindeki inceleme raporunda yer almaktadır. (Ek. 5) 

3-TURU S GAZ'm Kurulmasından Önceki ve Sonraki Gelişmeler 

Türkiye'nin Rusya'dan 1990 yılından itibaren ilave doğal gaz talep ettiği ve bu 
maksatla görüşmelerin sürdürüldüğü bir sırada, RAO GAZPROM Türkiye'de de bir ortaklık 
tesisi yoluna gitmiş, Rusya'daki genel müdürlük binasının inşaatını yapan GAMA şirketler 
grubu ile ortak bir şirket kurmuştur. 

2 Temmuz 1993 tarihinde 2 milyar TL sermaye ile Ankara'da kurulan "GAMA 
GAZPROM Taahhüt, Pazarlama ve Ticaret A. Ş '"nin % 45 hissesi RAO GAZPROM' a, 
% 55 hissesi de GAMA Grubuna dahil 4 şirkete aittir. Şirketin faaliyet konusu, "Türkiye'deki 
Rus doğal gazının satışı, proje çalışmalarının gerçekleştirilmesi, Rusya ve Türkiye'de doğal 
gaz boru hatları, gaz rafinerileri inşası, işletilmesi ve Türkiye'den demir-çelik ürünleri, 
inşaat malzemeleri, kimyasal ürünlerin vb. satın alınması"dır. 

Rusya, Türkiye'nin talep ettiği ilave doğal gazı, ancak kurulacak bir "Türk-Rus ortak 
Şirketi"aracılığı ile verebileceğini bildirmiştir.Bu konuda birkaç yıl süren 
görüşmeler yapıldıktan sonra GAMA GAZPROM A.Ş.; BOTAŞ, RAO GAZPROM ve 
GAMA'nın ortak olduğu TURUSGAZ A.Ş. unvanlı bir şirkete dönüştürülmüştür. 

Görüleceği üzere Rusya Federasyonu, doğal gazı RAO GAZPROM adlı ana şirkete 
bağlı bir ihracat Şirketi olan GAZEXPORT eliyle satmakta olmasına rağmen, yeni bir 
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aracı şirket kurulması gündeme gelmiştir. Şirketin % 45 hissesi RAO-GAZPROM'a, % 35 
hissesi BOTAŞ'a, % 15.6 hissesi de GAMA grubuna dahil üç şirkete aittir. Hisselerin kalan 
% 4.4'ü "hamiline" olup, halen GAMA'mn elindedir. Türk mevzuatına göre Ankara'da 
kurulmuş olan şirket, 1998 yılından bu yana Rusya'dan gelen (GAZPROM) ve sınırda teslim 
aldığı gazı yine sınırda teslim etmek suretiyle BOTAŞ'a satmış görünmektedir. 

Dönemin Başbakanı Tansu ÇİLLER ile Rusya Federasyonu Başbakanı Victor 
CHERNOMYRDIN arasında Moskova'da 9 Eylül 1993 tarihinde imzalanan protokolde, 
Taraflar 1996 yılından başlayarak doğal gazın miktarını 2 milyar metreküp artırmayı kabul 
etmişlerdir. 

11-14 Mayıs 1994 tarihlerinde Moskova'da yapılan görüşmeler sonrasında, BOTAŞ 
Genel Müdürü Hayrettin UZUN ile RAO GAZPROM Yönetim Kurulu Başkanı V.V. 
REMIZOV arasında imzalanan protokol ile Rusya'dan 1997 yılından itibaren yılda 2 
milyaı m3 ilave doğal gaz alınması ve GAMA GAZPROM'un 1995-1998 yıllarında toplam 
2 milyar m doğal gazı BOTAŞ'a satması kararlaştırılmıştır. Protokole göre, ilave 2 milyar 
m3 doğal gaz 1999 yılından itibaren BOTAŞ tarafından doğrudan, RAO GAZPROM'dan 
alınacak, Tuz Gölü Havzasında bir yer altı deposu tesis edilmesi çalışmalarına RAO 
GAZPROM'un katılımının 1 Ağustos 1994 tarihine kadar bildirilmesi halinde, ilave 2.5 
milyar m3 doğal gaz daha BOTAŞ'a teslim edilecektir. 

RAO GAZPROM' un Yönetim Kurulu Başkanı R.I. VYAHIREV, BOTAŞ Genel 
Müdürü Hayrettin UZUN'a 6.9.1994 tarihinde bir mektup yazarak, Rusya Federasyonu 
Başbakanı V.S. CHERNOMYRDIN ile T.C. Başbakanı Tansu ÇİLLER arasında 9.9.1993 
tarihinde imzalanan protokolle kararlaştırılan hususların bir gelişimi olarak 14.5.1994 
tarihinde bir protokol imzalandığını, ancak bunda mutabık kalman hususların henüz yerine 
getirilmediğini belirterek Türkiye'ye yapılacak ilave 2 milyar m3 doğal gaz sevkiyatınm 
bu nedenle ertelendiğini ifade etmiş, RAO GAZPROM ile BOTAŞ arasında ortak şirket 
kurulması çalışmalarında somut adımlar atılmasını istemiştir. 

Yukarıda belirtilen protokoller doğrultusunda çalışma grupları oluşturulmuş ve izleyen 
yıllara da sirayet eden çeşitli toplantılar yapılmıştır. 3-5 Ocak 1995 tarihinde yapılan 
görüşmeler sırasında, BOTAŞ'in isteği hisse oranım % 50, yani karşı tarafla eşit 
oranda tutmaktı. Buna karşın Ruslar, kurulacak şirket hisselerinin % 39'unu 
BOTAŞ'ın, % 41'ini RAO GAZPROM'un; % 20'sini ise GAMA GAZPROM'un alması 
önerisinde bulunmuştur. Ancak daha sonra BOTAŞ'ın % 35 hisseyi kabul ettiği ve 
Gama- Gazpromun yerini Gama'nın aldığı görülmektedir. 

Bu arada, 31.3.1995 tarihli Birinci Olağanüstü Genel Kurul'da % 4.4 oranında hisse 
"hamiline" hale dönüştürülmüş ve GAMA GAZPROM A.Ş.'nin sermayesi 10 milyar TL'na 
çıkarılmıştır. 

15.6.1995 tarihinde Moskova'da yapılan görüşmeler sonunda RAO GAZPROM 
tarafından hazırlanan " BOTAŞ, RAO GAZPROM ve GAMA Şirketleri Arasında Ortak Şirket 
Kurulması Konusunda Yapılan Görüşmelere İlişkin Tutanak" taslağında, kurulması öngörülen 
ortak şirkette RAO GAZPROM'un hissesi % 50, BOTAŞ' in hissesi % 35 ve 
GAMA'nın hissesi % 15 oranlarında öngörülmüştür. Önceki toplantılarda Rus tarafı RAO-
GAZPROM'un hissesini % 41 olarak önerirken, bu kez % 50 önermiş; daha önce % 39 
olarak kabul ettiği BOTAŞ'ın hissesini bu kez % 35'e indirmiştir. Ayrıca, daha önce 
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GAMA GAZPROM için önerilen diğer hisseler bu kez sadece GAMA Grubu için 
önerilmiştir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam Şinasi ALTINER ile RAO - GAZPROM Yönetim 
Kurulu Başkanı R.I. VYAHIREV arasında 29.12.1995 tarihinde Moskova'da imzalanan protokolde 
"Türkiye Cumhuriyetine sevk edilecek İlave Rus doğal gazı (mevcut mukaveleye göre vapılan 
6 milyar m3'ün üzerindeki şevki yat) Türk-Rus ortak şirketi GAMA GAZPROM Sanayii ve 
Ticaret A.Ş. aracılığı ile gerçekleşecektir." ifadesine yer verilmiş, 6 milyar m3 olan yıllık doğal 
gaz alımının 2001 yılında 7 milyar m3; 2002 ve izleyen yıllarda ise 8 milyar m3 daha artırılması, 
artan miktarın 2 Milyar m3 'ünün BOTAŞ tarafından, bakiyenin ise GAMA GAZPROM 
tarafından dağıtılması kararlaştırılmıştır. 

BOTAŞ tarafından 6.2.1996 tarihinde RAO GAZPROM'a yazılan bir yazı ile, 
BOTAŞ yönetiminin o tarihe kadar olan gelişmeleri değerlendirdiği belirtilerek, "mevcut 
ana kontrat uygulamasında olduğu gibi GAZEXPORT ile BOTAŞ arasında imzalanacak 
yeni bir kontrat ile ilave gaz teslimatının hala mümkün olup olmadığı" sorulmuş; 1993 
tarihinde kurulmuş olan GAMA GAZPROM'a başka Türk firmalarının katılımının 
mümkün olup olmadığının ve mümkün ise bunun kriterlerinin ne olduğunun bildirilmesi 
istenilmiştir. 

18.3.1996 tarihli cevabında, RAO GAZPROM, 29.12.1995 tarihli protokole 
göndermede bulunmakta, 6 milyar m3'ün üzerindeki ilave gazın teslimatının GAMA 
GAZPROM şirketi tarafından yapılacağını belirterek, ilave gazın teslimatının kullanıcılara 
hem BOTAŞ hem de GAMA GAZPROM tarafından yapılacağı konusunda mutabakat 
bulunduğunu ifade etmektedir. RAO GAZPROM kendi çalışmalarında tamamen bu 
anlaşmaları esas almakta olduğunu da beyan ederek, GAMA GAZPROM'a yeni 
kurucular olarak diğer Türk şirketlerinin girmesi konusunda somut önerilerin gelmesi 
halinde, tüm ortakların onayı ile karar vereceklerini belirtmektedir. 

27.5.1996 tarih ve 579/4 nolu BOTAŞ Yönetim Kurulu Kararı ile BOTAŞ'ın 
GAMA GAZPROM şirketi ile şartlar uygun bulunması halinde ortaklık kurabilmesi için 
233 sayılı KHK'nin 58/3 maddesi gereği zorunlu olan Bakanlar Kurulu kararına esas teşkil 
edecek çalışmaları, yapması konusunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır. 

21-23 Ağustos 1996 tarihinde yapılan görüşmelere ilişkin protokole göre; 
"Türkiye'deki tüketiciler için verilen Rus doğal gazının miktarı 2010 yılında 30 Milyar m3 

seviyesinde olacaktır. 30 Milyar m3 üzerinde taraflar nihai olarak m3 mutabıktırlar. Söz konusu 
miktarlarda RAO GAZPROM un da iştiraki ile kurulacak olan yeni elektrik santrallerinin 
gaz ihtiyaçları, Karacabey - İzmir gaz hattı ve yer altı gaz deposu inşaatı da dikkate 
alınmıştır. Batı yönünden verilecek, olan 8 milyar m m3/yıl miktarındaki "ilave" Rus doğal 
gazı Türkiye pazarında TURUSGAZ (GAMA GAZPROM'a BOTAŞ'ın iştiraki ile 
kurulacak olan şirket) tarafından satılacaktır. Doğu güzergahında, gaz teslimatına yönelik 
boru hatlannm inşası ile ilgili yatınmlann gerçekleştirilmesi (Türkiye sınınna kadar) RAO 
GAZPROM 'un sorumluluğundadır". 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hüsnü DOĞAN imzası ile Yüksek Planlama Kurulu 
(YPK Sekreteryası olan Devlet Planlama Teşkilatı'na ( DPT ) 20 Haziran 1996 tarih ve 10299 
sayılı bir yazı yazılarak, BOTAŞ'ı, GAMA GAZPROM A. Ş. ye % 35 hisse ile ortak olması 
konusunda Kurul karan alınması istenmştir. DPT'nin önceki hükümet döneminde önerilen 
ancak sonuçlandınlamayan söz konusu işlemin devamına gerek görülüp görülmediğini soran 
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24.07.1996 tarih ve 2914 sayılı yazısına cevaben gönderilen 5 Ağustos 1996 tarih ve 12649 
sayılı bir yazı ile söz konusu işlemin devamına İhtiyaç duyulduğu bildirilmiştir. 

10 Aralık 1996 tarihinde Doğal Gaz Alım Satım Anlaşması Gazexport ve Turusgaz'ın 
müstakbel ortaklan arasında imzalanmıştır. Bu Anlaşma'da fiyat formülünde %3,5 kükürtlü 
fuel oil'in baz değeri, FOı olarak yeralmaktadır. Fiyat maddesinin tanımlar kısmında ise %3,5 
kükürtlü fuel oil'in baz değeri FOo olarak ve sabit bir katsayı olarak tanımlanmaktadır. 28 
Nisan 1997 tarihinde Turusgaz-BOTAŞ Anlaşmasına esas Fiyat Protokolü Gazprom, BOTAŞ 
ve Gama arasında T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Recai Kutan'ın şahitliğinde 
imzalanmıştır. Aynı tarihde BOTAŞ Şirketinin girişi de dikkate alınarak GAMA-GAZPROM 
Şirketinin faaliyetleri ile ilgili Sözleşme ve Turusgaz Ortaklar Sözleşmesi; GAZPROM, 
BOTAŞ VE GAMA arasında imzalanmıştır. 

20-24 Şubat 1997 tarihinde yapılan görüşmelerde BOTAŞ'ın TURUSGAZ'a katılımına 
ve hisselerin devrine ilişkin hususlar ele alınmış, Mart 1997'de yapılacak görüşmelerde 
imzalanmak üzere gerekli dokümanların hazırlanması kararlaştırılmıştır. Buna göre Şirketin 
sermayesi 10 milyar TL'ndan 80 milyar TL.'na çıkarılacak ve beheri 1 milyon TL olmak üzere 
80.000 hisseye bölünecektir. GAZPROM'un % 45 oranıdaki hissesi ile % 4.4 oranındaki, 
"hamiline" hisselere ilişkin hükümler ise aynen kalmıştır. 

"Türkiye Cumhuriyeti'ne batı varyantından gelecek olan ilave Rus doğal gazı teslimatı 
10.12.1996 tarihinde 643/00157629/210286 no ile TURUSGAZ A.Ş.'nin müstakbel ortaklan ve 
VEP GAZEXPORT arasında imzalanmış olan kontrata uygun olarak, TURUSGAZ A.Ş. kanalı 
ile gerçekleşecektir." denilmiş, böylece BOTAŞ, GAMA GAZPROM şirketinin % 35'ini teşkil 
eden hisse senetlerini satın alarak TURUSGAZ'a katılmayı, Genel Müdür Mustafa Murathan 
tarafından imzalanan söz konusu 28 Nisan 1997 tarihli ortaklar sözleşmesi ile taahhüt etmiştir. 

11 Temmuz 1997 tarihinde şirketin sermayesi 80 milyar TL'sma çıkanlmış; hissedarlar 
ve hisse oranlarında, imzalanan protokollerin hayata geçirilebilmesini temin edecek 
şekilde değişiklikler yapılmıştır. Ancak RAO GAZPROM'un % 45 hissesi ile % AA olan 
"hamiline" hisselerde bir değişiklik yapılmamıştır. Keyfiyet, 15 Temmuz 1997 tarih ve 4332 
sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde (TTSG) yayınlanmıştır. 

11.12.1997 tarih, 635/8 nolu BOTAŞ Yönetim Kurulu Karan ile TURUSGAZ 
A.Ş. kurulması hususunda Genel Müdürlük (BOTAŞ ) yetkili kılınmıştır. Bundan hemen 
sonra da GAMA GAZPROM A.Ş.'nin unvanı, "TURUSGAZ Taahhüt, Pazarlama ve 
Ticaret A.Ş." olarak değiştirilmiş ve keyfiyet 12.1.1998 tarih ve 4459 sayılı TTSG'de ilan 
edilmiştir. BOTAŞ, GAMA Grubundan % 35 hisseyi satın almış, buna ilişkin ana sözleşme 
tadilatına, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 1.10.1999 tarih ve 8180 sayılı yazısı ile izin 
verilmiştir. Ana sözleşme tadilatı, Ticaret Siciline tescil edilerek 13.12.1999 tarih ve 4939 
sayılı TTSG'de yayınlanmıştır. 

Öte yandan, ortak bir şirket kurmaya yönelik olarak yapılan ve yıllar süren 
görüşmelerin başlangıcında Rus tarafının, kendisinin % 41 hisseye, BOTAŞ'm % 39, 
GAMA GAZPROM'unda % 20 hisseye sahip olmasını önerdiği anlaşılmaktadır. Bu 
öneriye göre, GAMA GAZPROM'un % 20 hissesinin içindeki payından dolayı GAMA 
Gurubu toplam % 11 paya sahip olacaktı. BOTAŞ, başlangıçta bu öneriyi kabul etmeyip % 
50 hissede ısrar ederken bir süre sonra % 35 hisseye razı olmuştur. GAMA Grubunun 
payı ise başlangıçtan beri kendilerinde bulunan % AA "hamiline" hisse ile birlikle toplam 
% 20'ye çıkmıştır. Görüşmelerin zaman içinde GAMA Grubu'nun lehine bir seyir izlediği 
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ve başlangıçta % 11 olarak öngörülen hisse oranının "hamiline" hisseler hariç % 15.6'ya, 
bunlar dahil % 20'ye çıktığı açıklıkla görülmektedir. Görüşme tutanaklarında, protokolerde 
ve konu ile ilgili diğer yazışmalarda, bu değişikliklerin nedenlerine ve gerekçelerine ilişkin 
hiçbir ifadeye yer verilmemiştir. Diğer yandan, bir özel sektör firmasına, hiçbir maliyet ve 
risk unsuruna katlanmadan, önemli tutarlarda ve sürekli kazanç sağlayan böyle bir ortaklığın 
tesisinde, Rus tarfının bu konudaki kararlı tutumları dışında başka hangi etkenlerin rol 
oynadığı konusu ise belirsizdir. 

12.1.1998 tarihinde GAMA GAZPROM şirketinin adı TURUSGAZ olarak 
değiştirilmiştir. 

18.2.1998 tarihinde Doğal Gaz Alım Satım Anlaşması imzalanmıştır. 18.2.1998 
tarihinde bu Anlaşma'nm Ek'ini teşkil eden Side Letter BOTAŞ ve Turusgaz arasında 
imzalanmıştır. Side Letter'da Anlaşma'nm yıllık 2 milyar metreküp olan miktan 8 milyar 
metrekübe çıkarılırken, 1 yıl olarak öngörülen alım satım taahhüdü süresi de 2021 yılına 
kadar gayri kabili rücu olarak uzatılmıştır. Aynı zamanda müşterilerin devri ile birlikte 
Anlaşma'nm sona erme koşullan belirlenmektedir. Aynca 10.12.1996 tarihli Gazexport ile 
Turusgaz'ın muhtemel ortaklan arasında yapılan ve BOTAŞ yetkililerinin de imzası olan 
anlaşmadaki fiyat formülünün, Side Letter'da göz önüne alınmayarak yeni bir fiyat formülü 
konulduğu, yeni fiyat formülünün kamuflesine yönelik olarak da 18.2.1998 tarihinde 
hazırlanarak imzalanan ve BOTAŞ yetkililerinin imzalannın bulunmadığı 10.12.1996 
tarihinin atıldığı, böylece 1996 yılında imzalanan ve fiyatı belirleyen anlaşmanın fiyat 
formülü değiştirilerek 1998 tarihli bu metne 10.12.1996 tarihinin atıldığı, yani aynı tarih ve 
no.lu farklı imzalann bulunduğu formülleri değişik iki anlaşma mevcuttur. Bu nedenle de 
1998 yılında imzalandığı halde 10.12.1996 tarihi atılan anlaşma metninin hiçbir hukuki 
değerinin olmaması gerektiği, Side Letter'da yer alan formülün de hukuken uygulanmasının 
zor olduğu sonucuna vanlmaktadır. 

26.11.1998 tarihli Botaş ile TURUSGAZ arasında Anlaşma'ya ve Side Letter'a 
yönelik iki adet Zeyilname imzalanmıştır. Anlaşma'ya yönelik Zeyilname Anlaşma'nm 
miktar ve süresi ile ilgilidir. Side Letter'a yönelik Zeyilname'de ise Turusgaz'a müşteri 
devrine ilişkin hükümde değişiklik yapılmakta ve aynca Anlaşma'nm miktar ve süresi ile 
ilgili hükümler iptal edilmektedir. 

29.11.1999 tarihinde 18.2.1998 tarihinde BOTAŞ ve TURUSGAZ arasında imzalanan 
Doğal Gaz Alım Satım Anlaşması'nın yıllık anlaşma miktannı 500 Milyon m3 azaltan 
Zeyilname ve yine aynı tarihte TURUSGAZ'dan yılda 500 Milyon m3 doğal gaz alımına 
ilişkin Doğal Gaz Alım Satım Anlaşması BOTAŞ ile Turusgaz arasında imzalanmıştır. 

TURUSGAZ'dan 500 milyon metreküp doğal gaz alımından vazgeçilip, aynı 
tarihlerde yine TURUSGAZ'dan 500 milyon metreküplük yeniden gaz alımına yönelik 
anlaşma imzalanmasının ve bu doğal gazın bugün için daha pahalı bir fiyata alındığı 
düşünüldüğünde ülke menfaatlerine aykın böyle bir işlemin tesisinin nedenini anlamak 
mümkün değildir. 

Bu işlemin yapılması için, işlemde imzası olan Uğ\ır Başerin Gn. Md.Yrd.) ve Ayşe 
İnkaya'nın (Daire Bşk) yetkilendirildiklerine dair Yönetim Kurulu Karan da 
bulunmamaktadır. 

733 



25.4.2002 tarihinde Side Letter'a yönelik Zeyilname imzalanmıştır. Zeyilnamede 
müşterilerin devri ile birlikte Anlaşma'nm sona ermesine ilişkin 365 günlük süre 730. güne 
ötelenmiştir. 

Bu Anlaşma çerçevesinde, ilk fiyat revizyonu BOTAŞ tarafından Temmuz 2000 
tarihinde talep edilmiş olup, fiyat revizyon görüşmeleri 2002 yılı Ağustos ayına kadar devam 
etmiş ve fiyat indirimini de içeren bir paket halinde fiyat revizyon görüşmeleri 26 Ağustos 
2002 tarihinde imzalanan Protokol ile nihai hale getirilmiştir. 

Gerek, GAMA-GAZPROM A.Ş.'nin kurulduğu; gerekse ana sözleşmede söz konusu 
değişikliklerin yapıldığı tarihlerde yürürlükte bulunan ve 18 04 2001 tarih ve 4646 sayılı 
Doğal Gaz Piyasası Kanununun 13. maddesinin (c) bendi ile yürürlükten kaldırılan 397 sayılı 
Doğal Gazın Kullanımı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 1. maddesinde 
"Doğal gazın (sıvılaştırılmış hali de dahil) ithali, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim 
Şirketi (BOTAŞ tarafından yapılır, ithal edilen doğal gaz i le BOTAŞ tarafından satın 
alınan yerli doğal gazın satışı, satış fiyatının tespiti ve ülke içinde dağıtımı yetkisi BOTAŞ'a 
aittir." hükmü yer almaktadır. 

Yasal değişikliğin 4646 sayılı Kanun ile 2001 yılında yapılmasından çok daha 
önce; BOTAŞ'in tekel hakkı olan alanlarda, 1993 yılında GAMA GAZPROM şirketinin 
Türk yasalarına göre ve Türkiye'de faaliyet göstermek üzere kurulduğu, yine aynı şekilde 
1998 yılında bu ortaklığın BOTAŞ'in da iştiraki ile TURUSGAZ adını alarak ticaret 
siciline kaydedildiği anlaşılmıştır. TURUSGAZ Rusya'dan doğal gaz satın alarak sınırda 
BOTAŞ'a satmaya başlamıştır ve bu halen devam etmektedir. BOTAŞ ve TURUSGAZ 
yetkilileri bunu TURUSGAZ tarafından yapılan bir ithalat olarak kabul etmemekte; 
Rusya içinde TURUSGAZ tarafından satın alınan doğal gazın BOTAŞ tarafından 
TURUSGAZ'dan ithali olarak nitelendirmekteyseler de; esasen TURUSGAZ 
tarafından fiilen doğal gaz alınıp satılması sözkonusu olmayıp, daha önceki 
sözleşmelere dayanılarak Rus Şirketi GAZEXPORT'tan doğal gaz alımı yapılan giriş 
noktasından, aynı şekilde doğal gaz girişi yapılmakta, sadece kayıtlar üzerinde 
TURUSGAZ devreye girmektedir. Belge düzeninde satıcı olarak GAZEXPORT yerine 
TURUSGAZ görülmektedir. Bu yönüyle ithalat işlemleri TURUSGAZ tarafından 
değil, BOTAŞ tarafından yapılmakta; TURUSGAZ Türkiye'de kurulu bir şirket 
olmasına rağmen Rusya içinde doğal gaz satın alıp BOTAŞ'a sınırda teslim suretiyle 
satmış olarak görünmektedir. 

Süreç içinde; Bürokratik kademede zaman zaman bazı tereddütlerin yaşandığı 
anlaşılmaktadır. Örneğin, 30 Haziran 1995 tarihli görüşmeler sonunda hazırlanan protokol 
taslağı, zamanın BOTAŞ Genel Müdürü Hayrettin UZUN tarafından imzalanmamış ve 
sorunun çözümü bakan veya başbakan düzeyinde yapılacak görüşmelere bırakılmıştır. Yine, 
BOTAŞ, 6 Şubat 1996 tarihli yazısı ile GAZPROM'a aracı bir şirket olmadan ilave doğal gaz 
teslimatının mümkün olup olmadığını sormuş fakat olumsuz cevap almıştır. Bu tereddütlerin 
aşılabilmesi için siyasi mekanizmalar devreye sokulmuştur. Örneğin ortak şirketin kurulmasına 
ilişkin çalışmaların BOTAŞ tarafından yeterince hızlı bir şekilde yürütülmediği kanaatinde olan 
Rus tarafı ile GAMA yetkilileri, konuyu en üst seviyeye taşımışlardır. Dışişleri Bakanlığı 
tarafından doğrudan BOTAŞ Genel Müdürlüğü'ne gizli kaydı ile gönderilen 07.05.1997 tarih ve 
1605/60903 sayılı yazıya ekli " Cumhurbaşkanımızın GAZPROM şirketi Yönetim Kurulu 
Başkanı Vyahirev ile görüşmesine ilişkin tutanaktan VYAHIREV'in Türk-Rus ortak 
şirketinin kuruluşuna ilişkin formalitelerin tamamlandığından bahisle Türkiye'de bir devlet 
kuruluşu olan BOTAŞ dışında hiç kimse doğal gaz ithal edip satma hakkına sahip değildir. 
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Konuyla ilgili kanun hükmünde kararnamede yapılması öngörülen değişikliklerde bazı 
sıkıntılar var" dediği anlaşılmaktadır. Aynı şekilde, 21 Kasım 1997 tarihinde GAMA 
Endüstri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erol ÜÇER tarafından Cumhurbaşkanı Süleyman 
DEMİREL'e yazılan bir yazıda TURUSGAZ'ın kuruluşuna ilişkin bilgiler verildikten sonra 
"8 milyar m3 ilave Rus doğal gazı teslimatı ile ilgili gaz alım/satım kontratı TURUSGAZ ile 
GAZPROM'un bir yan kuruluşu olan GAZEXPORT arasında Aralık 1996 tarihinde imzalanmış 
olmasına karşın aylarca müzakere edilerek mutabakata varılmış, her türlü müsaadelerin 
alınmış ve yasal prosedürlerin tamamlanmış olmasına rağmen BOTAŞ'ın TURUSGAZ'a 
iştiraki anlaşması BOTAŞ'ın Yönetim Kurulunca önemsiz ve yersiz nedenler öne 
sürülerek oyalanmakta ve onaylanmamaktadır" denilmiş ve "Anlaşmanın BOTAŞ 
Yönetim Kurulunca acilen onaylanmasında ve muamelatın hızlandmlması hususunda 
tavassutu istenmiştir. 

Ne var ki, başlangıçta BOTAŞ ve RAO GAZPROM'un yanında üçüncü ortak olarak 
GAMA GAZPROM ileri sürülürken, sonradan bu değişecek ve yerini doğrudan GAMA 
alacaktır. BOTAŞ tarafından GAMA GAZPROM'a yazılan ve şirket kurma 
yönündeki çalışmalann BOTAŞ ve GAZPROM arasında yürütüleceğini ifade eden yazının 
hemen akabinde RAO GAZPROM tarafından BOTAŞ'a yazılan ikaz mahiyetindeki 
yazı, GAMA Grubunun Rus tarafı üzerindeki etkisini göstermektedir. Anlaşılan odur ki, 
GAMA kurulacak şirketin doğrudan ortağı olma konusunda taraflara baskı uygulamış ve 
sonuç da almıştır. Bunun sonucu olarak; başlangıçta, GAMA GAZPROM aracılığı ile yeni 
şirketin ortağı olması düşünülen GAMA, sonradan doğrudan ortak olma imkanı elde 
etmiştir. 

Öte yandan, görüşmeler sürecinin ilk zamanlarında 3-5 Ocak 1995 tarihinde 
yapılan toplantılarda Rus tarafı kurulacak şirkette RAO GAZPROM'un % 41 ve 
BOTAŞ'ın % 39 oranında hisseye sahip olmasını önerir ve BOTAŞ % 50 oranında hissede 
ısrar ederken; sonradan BOTAŞ'ın hissesinin neden % 35 olarak önerildiği ve buna 
BOTAŞ'ın hangi gerekçelerle razı olduğu da anlaşılamamıştır. Rusların teklifi, kendi 
ifadelerine göre, her iki tarafın kurulacak şirkette % 50 oranında temsil edilmesi 
anlayışına dayanmaktaydı. RAO GAZPROM'un % 41 oranındaki hissesine, % 45 
oranında temsil edildiği GAMA GAZPROM'un alacağı % 20 oranındaki hissedeki % 9 
pay ilave edildiğinde Rusların payı % 50 olacak; kalan hisselerin % 39'u BOTAŞ'a; % 
11'i de GAMA Grubuna olmak üzere % 50 pay da Türk tarafına ait olacaktı. Daha 
sonraki gelişmeler sonucunda oluşan nihai yapıda, halen GAMA'nın elinde olduğu anlaşılan 
% 4.4 hisse ile birlikte Türk tarafının hisseleri toplamı % 50'yi geçmekle birlikte 
BOTAŞ'ın hissesi % 39'dan % 35'e düşmüş, GAMA'nın payı ise % ll'den % 20'ye 
çıkmıştır. 

Aynı şekilde, başlangıçta, kurulacak şirketin hisselerinin RAO GAZPROM, 
BOTAŞ ve GAMA GAZPROM arasında dağıtılması öngörülmüş ve yapılan görüşmelerde 
"hamiline" hisse çıkan İmasından hiçbir şekilde söz edilmemiş iken, 31 Mart 1995 tarihinde 
yapılan ana sözleşme tadili ile GAMA GAZPROM'un bazı hisselerinin "hamiline" haline 
dönüştürülmesinin ve BOTAŞ'ın iştiraki sırasında da bu durumun devam ettirilmesinin nedeni 
anlaşılamamıştır. Görüşmelerde her hangi bir tarafın "hamiline" hisse çıkarılmasını önerdiğine 
ve buna ilişkin bir gerekçe açıkladığına dair hiçbir ifadeye rastlanılmadığı gibi, ana sözleşme 
tadilinden sonra BOTAŞ'ın iştirakinin görüşüldüğü toplantılarda Türk yetkililerin 
"hamiline" hisselere karşı çıktığını veya açıklama istediğini belirten herhangi bir ifadeye de 
rastlanılmamıştır. 
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GAMA GAZPROM'un ve TURUSGAZ'm 397 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 
aykırı bir şekilde kurularak Turusgaz'ın faaliyet gösterdiği, 18.02.1998 tarihinde imzalanan 
Side Letter'daki formülün ve fiyatın belirlenmesine ilişkin 10 Aralık 1996 tarihli anlaşmanın 
değiştirildiği, bu nedenle uygulanması gereken formüle göre bugüne kadar alınan doğal gaz 
miktarı dolayısıyla, Mayıs 2003 sonu itibariyle yaklaşık 388 milyon USD fazladan ödeme 
yapıldığı, bununla da yetinilmeyerek 10 Aralık 1996 tarihli anlaşmaya binaen imzalanan 
18.02.1998 tarihli anlaşma da yer alan, alınacak doğal gaz miktarının 2 milyar metreküpten 8 
milyar metreküpe çıkarıldığı, 1999 yılından itibaren alım/satım taahhüdünün yenilenmesi 
tarafların isteğine bırakılmış olduğu halde, Side Letter'da alım taahhüdünün 2021 yılma kadar 
gayri kabili rücu olarak düzenlendiği, buna ilave olarak müşteri devirlerine ilişkin maddenin 
iptal edilerek Turusgaz lehine yeniden düzenlendiği tespit edilmiştir. 

Bu işlemlerin mümzilerinin dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam Cumhur 
Ersümer ile BOTAŞ Genel Müdürü Nevzat ARSEVEN ve Doğal Gaz Daire Başkam Gökhan 
YARDIM olduğu anlaşılmıştır. Nevzat ARSEVEN komisyonumuza yapmış olduğu 
açıklamalarda, ülkemiz aleyhine olan bu kadar önemli bir belgeyi nasıl imzaladığı hususuna 
makul bir açıklama getirememiştir. 

Komisyonumuza ulaşan 19.05.2003 tarihli ve 484 sayılı belge muhteviyatı ile konu ile 
ilgili diğer belgeler raporumuza eklenmiştir (Ek. 6 - 7). 

4. Batı Hattı ve TURUSGAZI İçin Yapılan En Son Fiyat Revizyonu 

Üçüncü fiyat revizyonu BOTAŞ tarafından Temmuz 2000 tarihinde talep edilmiş olup, 
fiyat revizyon görüşmeleri 2002 yılı Ağustos ayına kadar devam etmiş ve fiyat indirimini de 
içeren bir paket halinde fiyat revizyon görüşmeleri 26 Ağustos 2002 tarihinde imzalanan 
Protokol ile nihai hale getirilmiştir. Bu Protokol doğrultusunda Anlaşma'ya yönelik yapılan 
Zeyilnameler 23 ve 24 Eylül 2002 tarihlerinde imzalanmıştır. (23-24 Eylül 2002 tarihli 
Addendum No:8 ve Addendum No:9) (Ek. 8). 

Doğal Gaz Alım Satım Sözleşmelerinde fiyat revizyonlarının hangi şartlarda ve nasıl 
yapılacağı açıkça belirlenmiştir.Bu şartlar gerçekleştiğinde tarafların, her 10 yılda 3'er yıldan 
az olmamak kaydı ile ikişer defa fiyat revizyonu isteme hakkına sahip olacakları, fiyat 
revizyon görüşmelerinin 2-3 yıl gibi çok uzun sürelerde tamamlanabildiği, bu yüzden 
istenilen fiyat indirimi veya artışlarının, tarafların birbirlerine fiyat revizyonu isteklerini yazılı 
bildirdikleri tarihten itibaren geçerli olduğu, bunun da geçmişte örneklerinin bulunduğu ve 
Türkiye'nin Gaz Anlaşmalarının yürürlüğe girdiği 1987 yılından bu yana Fiyat Revizyon 
isteklerinin üretici ülkeye bildirildiği tarihten itibaren fiyat indirimi ve/veya artışı olarak 
yürürlüğe konulduğu bilinmektedir. 

Ağustos 2002 tarihinde Rusya ile yapılan Fiyat Revizyonunda ise; Temmuz 2000 
tarihinde BOTAŞ'in, hem GAZEXPOT hem TURUSGAZ için fiyat indirimi isteğini yazılı 
bildirdiği halde, BOTAŞ Yönetiminin bu durumu dikkate almadan fiyat indirimini anlaştıkları 
tarih olan Eylül 2002'den başlattığı, Temmuz 2000 Eylül 2002 tarihleri arasında Rusya 
Federasyonu'ndan 2 yıl 2 aylık toplu olarak alınması gerekenyaklaşık 166 Milyon $ dan 
vazgeçildiği, fiyat indirimlerinin seçimlere yetiştirilmesi kaygısı ile düşük oranda tutulduğu, 
indirim oranının ortalama % 6 olduğu, 1994 yılında Ruslar'a % 25 fiyat artışı verildiği ve 
toplu para ödendiği, karşılıklılık ilkesine göre en aşağı % 12-15 indirim alınmasının gerektiği, 
fiyat revizyonlarının bir sonraki fiyat görüşmelerine kadar sürdüğü ve bu sürenin minimum 3 
yıl olduğu sözleşmede yer almasına karşın, yapılan fiyat revizyonunun Eylül 2002 -
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01.01.2005 tarihleri arasında geçerli kılındığı, yani 2 yıl 4 ay gibi kontrata uymayan bir süre 
ile sınırlandırıldığı, bundan da öte yapılan fiyat revizyonu ile 1.1.2005 tarihinde hiç bir 
görüşme ve müzakere yapmadan Ruslara otomatik % 6 gibi bir fiyat artışı verilerek bir 
sonraki fiyat pazarlığının bu fiyat üzerinden yapılmasına imkan sağlandığı, Kontrattaki 54 
bar'lık basıncın 51 bar'a indirildiği, bu nedenle BOTAŞ'ın işletme masraflarının artacağı, 
BOTAŞ'ın da bu artışı nihai tüketiciye yansıtacağı, BOTAŞ Asgari Alım Taahhüdü kadar 
doğal gazı ancak alabilir iken bütün rakamları daha yüksek olan kontrat miktarından 
hesaplayarak elde edilecek kazançlann yüksek gösterildiği, buna ilave olarak 10 yılda iki fiyat 
revizyon hakkının da tek fiyat revizyonu kullanımına indirildiği anlaşılmıştır. 

5. Doğu Anadolu Doğal Gaz Boru Hattının Çapının Büyütülmesi 

İran'la yapılan anlaşmalar çerçevesinde 1995 yılı yatırım programında yer alan 
Türkiye doğal gaz boru hattı projesinin Doğu Bayazıt - Erzurum doğal gaz boru hattı 
25.11.1996 tarihli Genel Müdür oluru ile ihaleye çıkılmış ve 28.02.1997 tarihine kadar 16 
teklif mektubu verilmiş olup, bunlardan 14'ü şartnameye uygun bulunarak uygun teklifin 
değerlendirilmesi sonucunda, BOTAŞ Yönetim Kurulu'nun 28.03.1997 tarih ve 611/10 nolu 
Karan ile, kredisiz olarak, 117.556.000 Dolar bedelle FERNAS/STFA ENERKOM 
Konsorsiyumuna ihale edilmiş ve 29.04.1997 tarihinde "Sözleşme Protokolü" 
imzalanmıştır. 

"Sözleşme Protokolü"nün imzalanmasından kısa bir süre sonra, Türkmenistan ile 
imzalanan 13.05.1997 tarihli "mutabakat zaptı" çerçevesinde Türkmen gazının Türkiye ve 
Avrupa'ya ulaştınlmasında kullanılacak boru hattının kapasitesinin artmlması gündeme 
gelmiştir. 

Bunun üzerine, 04.11.1997 tarih ve 634 nolu müzekkere hazırlanarak Yönetim 
Kurulu'na sunulmuştur. Müzekkerede "hat borulannın imalatına başlanacağının 
BOTAŞ'a bildirildiği sırada, Türkmenistan Doğal Gazının da aynı hattan taşınmasının 
görüşülmesi, İran - Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı kapasitesinin artması, Irak'ta bulunan 
doğal gaz rezervlerinden Türkiye'nin pay alarak Güney Hattının gündeme gelmesi, Rusya 
Federasyonu'ndan Karadeniz geçişiyle gelecek 16 milyar m3 doğal gazın taşınacağı bir 
boru hattının planlanması ve yeni LNG terminallerinin kapasitelerinin netlik kazanmamış 
olması gibi hususlann, ülkemizin arz ve talep dengelerinde çok büyük değişiklikler meydana 
getirdiği; yeni yapılan analiz çalışmalan sonucu Doğubayazıt-Ankara arasında doğal gaz 
naklini sağlayacak olan boru hattı sisteminin Doğubayazıt - Kayseri kısmının 48" olarak, 
Kayseri - Ankara kısmının da 40" olarak inşa edilmesinin uygun görüldüğü" belirtilmiş; 
"Doğubayazıt - Erzurum Doğal Gaz Boru Hattına ait boru çapının 40"den 48"e çıkanlması 
sonucu meydana gelecek fiyat değişikliklerinin, iş programı değişikliğinin ve süre 
uzatımının, siparişi verilmiş borular için yapılmış sözleşmenin BOTAŞ'a devrinin ve yeni 
sözleşme Protokolünün hazırlanması için müteahhit firma olan FERNAS/STFA 
ENERKOM Konsorsiyumu ile görüşmelerin başlatılması" yetkisi istenmiştir. (Ek-9) 

Boru çapının 40"den 48"e; "et kalınlığı"nın ise 12.7 mm'den 14.3 mm'ye çıkması 
nedeniyle oluşacak fiyat farkını tespit etmek üzere, BOTAŞ yetkilileri ve müteahhit 
Konsorsiyum temsilcileri arasında çeşitli görüşmeler yapılmıştır. 

Pazarlıklar sonucu, boru maliyeti 127.365.871 Dolara indirilerek, 172.100.000 
Dolar toplam bedel üzerinde, 16.02.1998 tarihinde anlaşmaya varılmıştır. Yönetim 
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Kurulu, 04.03.1998 tarih ve 645 nolu Kararı ile bu bedeli onaylamış; düzenlenen "Ek 
Sözleşme" 17.03.1998 tarihinde Ankara On Birinci Noterliği'nce tescil edilmiştir. 

Konsorsiyum boruların kesin siparişini vererek işe başlamış, 2000 yılı içinde 
fiilen tamamlanan boru hattının "geçici kabulü", 30 Haziran 2001 tarihinde yapılmıştır. 

Doğal Gaz Boru hattının (DGBH) 40" den 48" e dönüştürülmesinin getirdiği 
maliyet artışı 54.544.000 Dolar olmuştur (172.1000.000-117.556.000). 

İncelememize konu projeden sonra ihale edilen 48" çaplı Erzurum - İmranlı ( Sivas) 
DGBH ve İmranlı(Sivas)-Kayseri DGBH işlerine verilen teklifler, 18.03.1998 
tarihinde açılmıştır. Tekliflerin açılma tarihi, Doğubeyazıt- Erzurum DGBH işinin sözleşme 
bedeli üzerinde anlaşma sağlanmasına ilişkin 16.02.1998 tarihli Komisyon kararından bir ay, 
Ek Sözleşme'nin imzalanmasına onay veren 04.03.1998 tarihli Yönetim Kurulu Karannın 
alınmasından ise iki hafta sonradır. Ek Sözleşme, tekliflerin açılma tarihinden bir gün önce, 
17.03.1998 tarihinde noterlikçe tescil edilmiştir. 

Teklif mektupları Ek Sözleşme'nin imzalanmasından kısa bir süre sonra açılan söz 
konusu projeler, yaklaşık % 17-19 daha düşük "hat birim maliyeti" ile sözleşmeye 
bağlanmıştır. Erzurum - İmranlı (Sivas) DGBH, 474.000 Dolar/km; İmranlı (Sivas) -
Kayseri DGBH ise 461.000 Dolar/km "hat birim maliyeti" ile ihale edilmiştir. Sadece 
"boru maliyeti" esas alınarak bir mukayese yapıldığında ise söz konusu işlerin % 16.5 - 23 
oranlarında daha düşük boru maliyetleri ile ihale edildiği görülmektedir. Konsorsiyum ile 
yapılan Ek Sözleşme, 48" çapındaki boru maliyetini toplam 127.365.871 Dolar olarak 
öngörmektedir. Buna göre "boru birim maliyeti", 423.142 Dolar/km olmaktadır. Oysa aynı 
maliyet Erzurum - İmranlı (Sivas) hattında 353.472 Dolar/km, İmranlı (Sivas) - Kayseri 
hattında, 323.709 Dolar /km.dir. Söz konusu işlere verilen tekliflerde yer alan boru 
maliyetlerinin ortalamaları alındığında ise 391.107 Dolar/km ve 374.902 Dolar/km 
değerlerine ulaşılmaktadır. 

Bu durumda, "hemen hemen aynı arazi şartlarına sahip" olduğu ifade edilen 
Erzurum - İmranlı (Sivas) DGBH işinin sözleşme bedelinden hesaplanan boru 
maliyetinin % 16.5 oranında, bu işe verilen tekliflerin ortalaması alınarak hesaplanan boru 
maliyetinin ise % 7.5 oranında Doğubayazıt- Erzurum DGBH boru maliyetinden düşük olduğu 
görülmektedir. Anılan işin sözleşme bedeli üzerinden hesaplanan 474.000 dolar/km "hat birim 
maliyeti" baz alınarak yapılacak bir mukayese ile Doğubayazıt-Erzurum DGBH işinin 
"emsal bedeli" 142.674.000 Dolar olmaktadır. Ek Sözleşme bedeli olan 172.100.000 Dolar 
bu tutardan 29.426.000 Dolar daha yüksektir. Ortaya çıkan fark bununla sınırlı kalmayıp, 
proje gerçekleştirme aşamasında yaklaşık 11 Milyon Dolar ilave harcama yapıldığı göz 
önüne alındığında, ihaleli yapılan diğer iki hatta oranla yaklaşık 40 Milyon Dolar pahalı 
yaptırıldığı görülmektedir. 

Gerek, 172.100.000 Dolarlık bedeli uygun bulan Komisyon Kararının, gerekse bu 
karan onaylayan Yönetim Kurulu Karannın, mevsim şartlannın işe hemen başlanmasına 
müsait olmadığı tarihlerde alınmış olması nedeniyle, bir an önce işe başlamak 
düşüncesiyle pazarhklann sonuçlandınlması gibi bir yaklaşımla hareket edilmesine gerek 
olmadığı ve yakında yapılacağı bilinen emsal işlere ilişkin ihalelerin sonuçlarının 
beklenmesi gerektiği ileri sürülebilir. Komisyon karannda, ilgili müzekkere ve Yönetim 
Kurulu Karannda, pazarhklann zaman kazanma amacıyla sonuçlandınldığına ilişkin her hangi 
bir ifadeye rastlanmamıştır. 
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Ancak, birkaç hafta daha beklenmesi halinde, "benzer işler" olan Erzurum -
İmranlı (Sivas) DGBH ve İmranlı (Sivas) - Kayseri DGBH işlerine verilecek teklif 
mektuplarında istekliler tarafından belirtilen "boru maliyeti" rakamlarının emsal olarak 
kullanılması mümkün olmasına rağmen ve mevsim işe başlamaya elverişli olmamasına 
rağmen ihalelerin neticesi beklenmemiştir. 

Doğu Anadolu Hattı çapının büyütülmesinin asıl nedeninin projenin geciktirilerek 
İran'dan alınacak doğal gazın Türkiye'ye geç intikal etmesinin sağlanması ve Mavi Akım 
Projesinin bundan önce hayata geçirilmesinin amaçlanması olduğunu söylemek 
mümkündür. Bununla beraber, Mavi Akım Hattının inşasına dair fiyat belirlenirken, Doğu 
Bayazıt - Erzurum Hattına ait birim fiyatlar emsal alındığından fiyatın yüksek tutulmasının 
amaçlandığı söylenebilir. 

Bir taraftan Doğu Bayazıt - Erzurum Hattı fiyatının emsal hatların maliyetlerine 
göre 40 Milyon Dolar daha pahalı olması yanında, Samsun - Ankara Hattının fiyatı 
belirlenirken bu hattın fiyatı emsal alındığından yaklaşık 65 Milyon Dolar da bu hattın 
pahalı yaptırıldığı , diğer taraftan Mavi Akım Projesinin gerçekleştirilmesinin amaçlandığı 
anlaşılmaktadır. Olumsuzluklarda, BOTAŞ Yatırımlar Daire Başkan Yardımcısı Fuat 
Celepçi'nin Başkanlığında oluşturulan üst komisyon üyeleri ve dönemin BOTAŞ Genel 
Müdürü Nevzat ARSEVEN'in sorumlulukları bulunmaktadır. 

Yukarıda izah olunduğu üzere, emsal projelere göre yaklaşık % 25 pahalı yaptırıldığı 
görülmektedir. Ancak bu projenin pazarlık usulü ile pahalı olarak yaptırılması, asıl problemi 
teşkil etmemektedir. Zira Türkmenistan'la yapılan mutabakat zaptı kapsamında, 
Türkmenistan tarafında henüz hattın gerçekleştirmesi yönünde ciddi adımlar atılmadan ve 
karşılıklı taahhütler alınmadan, bahse konu hattın acilen çapının değiştirilmesine karar 
verilmiştir. 

Doğu Anadolu hattının 48 inç'e çıkartılması ile ilgili olarak; bu konuda, 
Komisyonumuzca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca inceleme ve soruşturma 
yapılması talep edilmiş olup, bu bağlamda yapılacak soruşturma neticesine göre işlem 
yapılması uygun mütalaa olunmaktadır. 

Bununla beraber Anahtar Teslimi olarak yaptırılan Boru Hattı İhalelerinde; 
Müteahhitlere döşemedikleri boru ve işçilik parası olarak yaklaşık 29 milyon USD ödendiği 
yer almış olup, mesnetsiz ödemede bulunulması ve sözleşmelerde muğlak ifadelere yer 
verilerek, müteahhitlerin Tahkime gidip haksız kazanç elde ettikleri iddialarının, incelenmek 
üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bildirimde bulunulması gerektiği 
düşünülmektedir. 

6. Mavi Akım Hattı 

15 Aralık 1997 tarihinde, Başbakan Mesut YILMAZ, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Cumhur ERSÜMER, Rusya Federasyonu Başbakanı Y. ÇERNOMIRDIN ve Rusya 
Federasyonu Enerji ve Yakıt Başkanı S.KIRIYENKO arasında, "Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Rusya Federasyonu arasında Rus Doğal Gazının Karadeniz Altından Türkiye 
Cumhuriyetine Sevkiyatına ilişkin Anlaşma" imzalanmıştır. 
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Anlaşmaya göre; "Söz konusu doğal gaz boru hattı, Rusya Federasyonu'nun 
topraklarında ve Karadeniz'in altında RAO-GAZPROM tarafından; Türkiye 
Cumhuriyeti'nin topraklarında ise RAO-GAZPROM'un ana inşaat şirketi ile Türk 
şirketlerinin oluşturacağı bir konsorsiyum tarafından inşa edilecektir." 

Rus şirketi STROYTRANSGAZ, BOTAŞ'a 18 Aralık 1997 tarihli bir mektup yazarak 
Turan Hazinedaroğlu inşaat ve Ticaret A.Ş. ve Öztaş İnşaat ve Ticaret A.Ş. firmaları ile bir 
konsorsiyum (OHS KONSORSİYUMU) kurduğunu bildirmiştir. 2 Aralık 1997 tarihinde -
Rusya Federasyonu ile henüz anlaşma imzalanmadan önce - kurulan bu Konsorsiyumun lideri 
STROYTRANSGAZ'dır. Henüz sözleşme yapılmamış olduğundan; 29 Ağustos 1997 tarihli 
anlaşmada, inşaatın kimler tarafından yapılacağı hususu kararlaştınlmamıştır. Esasen iki ülke 
Enerji Bakanlıkları arasında imza edilmesi gereken ve Mavi Akım Anlaşması gibi çok boyutlu 
ve çok önemli bir anlaşmanın devletin üst kademelerinin bilgisi dışında ve onayı olmadan, 
kamuoyunda tartışmaya açılmadan, RAO GAZPROM Yönetim Kurulu Başkanı ile T.C. Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhur ERSÜMER tarafından imza edilmiştir. (Ek-10) 

6.1. Mavi Akım Hattının Türkiye Kısmının Yapımı İle İlgili Gelişmeler 

OHS KONSORSIYUMU'na yaptırılacak işin teknik ve mali boyutlarını kapsayan bir 
fizibilite çıkarılmasına ihtiyaç duyulmuş; Ortaklık ile kısa bir süre sonra pazarlık 
yapılacağından, fizibilite çalışmasının bir an önce tamamlanması maksadıyla, pazarlık usulü ile 
yapılan bir ihale sonucunda TÜMAŞ ile bir sözleşme imzalanmıştır. 

TÜMAŞ tarafından hazırlanan "İlk Fizibilite Etüdü"ndeki maliyet tahminleri BOTAŞ 
yetkililerinin katılımı ile 08.10.1998 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda değerlendirilmiştir. 
Değerlendirme sonucunda BOTAŞ yetkililerince "raporun tarafınıza da aktarılan çerçevede 
revize edilmesi uygun görülmüştür" denilmiş; TÜMAŞ tarafından cevaben yazılan 12.10.1998 
tarihli yazıda, "Fizibilite Etüdü Raporu"nda % 15 oranında "beklenmeyen giderler" 
öngörülmüş olduğu ifade edilerek raporun % 10 oranında "beklenmeyen giderler" esas alınarak 
revize edileceği bildirilmiştir. Revize Rapor, "Nihai Fizibilite Raporu" olarak 15.10.1998 
tarihinde BOTAŞ'a verilmiştir. 

26.11.1998 tarih ve 669 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında; "TÜMAŞ'ın "Samsun -
Ankara Doğal Gaz Boru Hattı ile ilgili BOTAŞ için hazırladığı fizibilite raporu hakkındaki 
çeşitli menfi mütaalalann nazari itibare alınarak Bakanlık soruşturmasının yazılı olarak talep 
edilmesine" karar verilmiş, BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nce Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı'na yazılan 30.12.1998 tarih ve 31549 sayılı bir yazı ile soruşturma istenmiştir. 
Yazıda "..TÜMAŞ Genel Müdürü ile Kurum Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu 
üyesi arasında yapıldığı belirtilen bir sohbette Müşavir Mühendislik firmasınca belirlenen 
maliyet fiyatının bir BOTAŞ yetkilisinin talebi üzerine % 25 oranında yüksek belirlendiğinin 
firma Genel Müdürünce ifade edildiğinin ileri sürüldüğü ve bu iddiaya bağlı olarak meydana 
gelen gelişmeler neticesinde, Müşavir Mühendislik firmasından boru hattının 48"lik olması 
durumuna göre yeni bir alternatif teklif talep edilirken, bir kısım Yönetim kurulu üyesince 
fizibilite raporu ile ilgili iddiaların Bakanlıkça soruşturulmasının istenmesi üzerine bu hususun 
Yönetim Kurulu kararına bağlandığı" belirtilmektedir. 

Bakan M. Cumhur ERSÜMER imzası ile Teftiş Kurulu Başkanlığından BOTAŞ Genel 
Müdürlüğüne gönderilen 08.01.1998 tarih ve 280-14 sayılı cevabi yazıda ise;".. . kanıtlama ve 
belgeleme olanağı bulunmayan dedikodulann dışında, ortada konuya ilişkin olarak, somut 
hiçbir karar ve işlem mevcut değilken incelenecek ve soruşturulacak bir hususun bulunmadığı, 
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şayet incelenecek ve soruşturulacak bir husus varsa o da, ilgili kuruluş BOT AŞ yetkililerinin 
üzerlerine düşen yükümlülük ve sorumlulukları görev bilinci içinde zamanında yerine 
getirmeden iç sorunlarını Bakanlık makamına taşımalarıdır." denilerek, herhangi bir inceleme 
ve soruşturmaya izin verilmemiştir. 

Bakanlık tarafından soruşturulması istenilen husus; BOTAŞ Genel Müdür 
Yardımcılarından birinin TÜMAŞ Genel Müdüründen, fizibilite etüdü hazırlanırken maliyet 
tahminlerinin % 25 oranında yüksek tutulması yolunda bir talepte bulunduğunu belirten 
TÜMAŞ Genel Müdürünün; "Biz esasen 394 milyon Dolar bedel tespit etmiştik. Ancak 
BOTAŞ'tan gelen talep üzerine bu bedeli % 25 artırdık" yolunda beyanda bulunduğu iddiasıdır. 
Böyle bir talebin vuku bulup bulmadığı konusu ancak ilgili tarafların ifadelerine başvurulması 
halinde anlaşılabilirdi. Bununla birlikte, BOTAŞ Genel Müdürü Nevzat ARSEVEN 
tarafından TÜMAŞ Genel Müdürü Çetin ATUK'a yazılan 19.11.1998 tarihli bir yazı ile 
"detaylı" bir açıklama istenmiş; Adı geçen tarafindan cevaben yazılan 24.11.1998 tarihli yazıda; 
"...yatırım tutarı hesabında bulunan maliyetin üzerine beklenilmeyen giderler, kar ve risk payı 
olarak % 25 mertebesinde bir ilave yapılması Bayındırlık Bakanlığı Devlet İhale Kanunu"uda 
yer alan bir uygulamadır. Tarafımızca hazırlanan fizibilite çalışmasında da bulunan maliyet 
üzerine yukarıda tarifienen uygulamaya bağlı olarak % 25 ilave yapılmıştır. Adı geçen 
kokteylde ifade edilmeye çalışılan ancak yanlış yorumlanan konu bundan ibarettir" denilmek 
suretiyle bir yanlış anlama olduğu belirtilmiştir. 

TÜMAŞ, Genel Müdürü Çetin ATUK tarafından ifade edildiği gibi, maliyet 
tahminlerine % 25 oranında ilave yapmakla, esasen Bayındırlık Bakanlığı tarafından birim 
fiyatların tespiti sırasında yapılan uygulamadan farklı bir uygulama yapılmış olmaktadır. 
Çünkü Bayındırlık Bakanlığı "birim fiyat" uygulamasında, çıplak maliyet rakamlarına % 25 
ilave yapılması söz konusudur. Oysa TÜMAŞ, proje maliyetini tahmin ederken, boru 
maliyeti dışındaki iş kalemlerinin büyük bir bölümü için, BOTAŞ tarafından daha önce ihale 
edilen işlere istekliler tarafından verilen tekliflerin ortalamalarını emsal olarak almıştır. Bu 
işlere verilen teklifler ise % 25 oranında olmasa bile makul bir oranda "beklenmeyen gider", 
"genel gider ve müteahhit kan" ve "risk" payı taşımaktadır. Bunların üzerine yeniden% 25 
oranının tatbiki, belli bir ölçüde "mükerrerlik" ve % 25'in çok üzerinde bir ilave anlamına 
gelmektedir. 

TÜMAŞ yetkilileri, yaptıktan çalışmanın bir fizibilite etüdü olduğunu ve yapılacak 
yatınmlann rantabl olmasını sağlayacak gerekli teknik ve ekonomik kriterlerin belirlenmesini 
amaçladıklarını ifade etmiş; "maliyet tahmini" yapılırken, bir tür "muhammen bedel" tespit 
etmek gibi bir yaklaşımlarının olmadığını ve kendilerine böyle bir talep iletilmediğini 
belirtmişlerdir. 

Oysa, Fizibilite Etüdü ihalesine çıkılması için, Doğal Gaz Grup Başkanı Gökhan 
YARDIM tarafından Genel Müdürlük Makamına yazılan yazıda; "...projenin 
gerçekleştirilmesi amacıyla yakın bir gelecekte BOTAŞ ile anılan Konsorsiyum arasında proje 
kalemlerini ve fıyatlannı da içeren pazarlık müzakerelerine başlanacaktır. Dolayısıyla, 
sonuçlanndan söz konusu müzakereler sırasında faydalanılabilmesini teminen Proje 
Fizibilitesinin bu müzakereler öncesinde BOTAŞ'ın elinde olması büyük önem 
arzetmektedir.", denilmektedir. Etüdün hazırlattınlmasındaki amaçlardan biri de OHS ile 
yapılacak pazarlıklar öncesinde bir nevi "muhammen bedel" tespiti olduğuna göre bu hususun 
işe ilişkin şartnamede ve iş tammmda daha açık bir şekilde belirtilmesi gerekirdi. Aynca 
yapılacak işin inşaat işi olması nedeniyle, bu iş için de BOTAŞ bünyesinde Yatıranlar (İnşaat) 
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Daire Başkanlığı olmasına rağmen, proje ile ilgili çalışmalar Doğal Gaz Daire Başkanlığı 
tarafından yürütülmüştür. 

Neticede; TÜMAŞ firmasının yapmış olduğu fizibilite etüdü ile ilgili çalışmanın, ihale 
pazarlıklan sırasında kullanılması mümkün olmamıştır. Bu iş için TÜMAŞ 'a yaklaşık 
270.000 USD ödenmiştir. 

BOTAŞ Yönetim Kurulu, 26.11.1998 tarih ve 669/7 no.lu karan ile OHS 
Konsorsiyumunun yapılan pazarlık neticesinde düşürdükleri son flyatlannın dahi, kabul 
edilemez seviyede olduğu ve teklif fiyatının makul seviyeye indirilmesi hususunun son bir 
kere daha yazılı olarak bildirilmesini ve alınan neticenin Yönetim Kuruluna getirilmesini 
istemiştir. OHS, 15.12.1998 tarihine kadar sözleşme imzalanması şartıyla fiyatı 376.000.000 
Dolara indirmiştir. Neticede, görevlendirilen alt komisyon 1998 yılı içinde 48" olarak ihale 
edilen Doğu Bayazıt - Erzurum, Erzurum - İmranlı(Sivas) ve İmranlı(Sivas) - Kayseri boru 
hatlan ile Doğu Bayazıt CS-1 ve Ambarlı CS-2 kompesör istasyonu projelerini göz önüne 
alarak Samsun - Ankara DGBH için alternatif fiyat tespitleri yapmıştır. Komisyon, ortaya 
çıkan 9 ayn alternatiften Doğu Bayazıt - Erzurum DGBH projesi için daha önce tespit edilen 
maliyetin esas alınmasını önermiş; Erzurum - İmranlı(Sivas) ve İmranlı(Sivas) - Kayseri 
hatlan daha düşük bedellerle ihale edildikleri halde "henüz çalışmalara başlanılmamış olması 
nedeniyle nasıl bir durumun ortaya çıkacağının bilinmiyor olması gibi sebeplere bağlı 
kalarak" bu hatlara ilişkin maliyet rakamlanna itibar etmemiştir. Söz konusu alt ve üst 
komisyonlar tarafından hazırlanan raporlarda yer verilen maliyet tahminini esas alarak, 
toplam 341.266.000 Dolar proje maliyeti tespit etmiş ve OHS İş Ortaklığı, 30.04.1999 tarih ve 
99/04/147 sayılı bir yazı ile teklifini 339.750.000 Dolara indirmiş, üst komisyon tarafından 
söz konusu tutar benimsenerek anlaşma imzalanmıştır. (Ek-11) 

Yukandaki süreç incelendiğinde; TÜMAŞ'a yaptınlan ve yüksek bulunarak OHS ile 
yapılacak pazarlıklarda kullanılmayan proje etüd çalışması akim kalmıştır. OHS 
Konsorsiyumunun pazarlıklara 420 milyondan başlayıp, önce 395 milyon Dolara inmesi sonra 
sözleşme imzalanması şartı ile 376 milyon Dolara inmesi ve nihayet 339.750.000 Dolara razı 
olması ve her fiyatta fedakarlık yapılacak marj olmadığını belirtmiş olması yöntemi 
kullanılarak, rekabet şartlannda ihalesi yapılan ve olağanüstü şartlarda (ihale edilmiş ve işe 
başlanmış hattın tadil edilerek yeniden fiyatı belirlenen) fiyatı pazarlıkla belirlenen ve yapım 
aşamasında bir çok problemin yaşandığı Doğu Bayazıt-Erzurum hattı fiyatının emsal alınması 
sağlanmıştır. Böylece konuya yeterince hakim olmayanlann çetin pazarlıklar neticesinde 
fiyatın belirlendiğini düşünmeleri sağlanmıştır. Halbuki, normalde kendi çıkannı düşünen bir 
tüccann rekabet şartlan ile oluşmuş olan en uygun fiyat üzerinden pazarlıklann başlatılmasını 
önermesi gerekirdi, zaten 29.07.1997 tarihinde imzalanan anlaşmada da fiyatın rekabet 
şatlanna uygun olarak belirleneceği yer almıştır. 

Bunun yanında, STROYTRANSGAZ KAPALI TİP ANONİM ORTAKLIĞI, OHS 
İŞ ORTAKLIĞI'ndan borç kullanmamış olmakla birlikte, OHS İŞ ORTAKLIĞI adına 
açılan 4.000.000 USD tutarındaki vadeli döviz tevdiat hesaplan üzerine rehin koydurulmak 
suretiyle, Turan HAZNEDAROGLU tarafindan Yapı ve Kredi Bankası Bahrain Şubesinden 
4.000.000 USD kredi kullanılmış ve bu tutar Rus Şirketine müşavirlik işi yaptığı savı ile İsviçre'de 
kurulu AGAT TRADHNG LTD. Şirketinin banka hesabına EFT yapılmıştır. AGAT TRADING 
LTD. ŞİRKETİ'nin İsviçre'de kurulu bir firma olması, STROYTRANSGAZ KAPALI TİPİ 
ANONİM ORTAKLIĞFnın 4.000.000 USD'ı doğrudan kendi hesabına geçirmek yerine bu 
tür bir yöntem kullanılmıştır (Ek. 6'ya dönülecek), (Ek-12). 
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6.2. Mavi Akım Fiyat Formülü İle İlgili Gelişmeler : 

29 Ağustos 1997 tarihinde Rus Doğal Gazının Karadeniz'den Türkiye'ye Teslimatına 
İlişkin İşbirliği Anlaşması dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer ile 
Gazprom yetkilileri arasında imzalanmıştır. İşbirliği Anlaşması'nda, "Taraflar, Doğal gaz 
fiyatının Samsun teslimi olarak 10 Aralık 1996 tarihinde GAZEXPORT ile TURUSGAZ'ın 
müstakbel ortaklan arasında imzalanan Kontrat'taki fiyat ve fiyat formülünden daha yüksek 
olmayacağına karar vermişlerdir" hükmü bulunmaktadır. 

Bu doğrultuda 24 Eylül 1997 ve aynca 3 Ekim 1997 tarihlerinde BOTAŞ ve 
GAZEXPORT, Mavi Akım Doğal Gaz Alım Satım Anlaşması'mn fiyat maddesini, 10 Aralık 
1996 tarihli Gazexport ile Turusgaz'ın müstakbel ortaklan arasındaki Doğal Gaz Alım Satım 
Anlaşması'nda fiyat maddesinde yeralan fiyat formülü doğrultusunda belirleyerek 
paraflamışlardır. Burada yeralan fiyat formülünde %3,5 kükürtlü fuel oil'in baz değeri, FOı 
olarak yeralmaktadır. Fiyat maddesinin tanımlar kısmında %3,5 kükürtlü fuel oil'in baz değeri 
FOo olarak ve sabit bir katsayı olarak tanımlanmaktadır. (24 Eylül 1997 tarihli paraflı metin, 
3 Ekim 1997 tarihli paraflı metin) 

15 Aralık 1997 tarihinde Rus Doğal Gazının Karadeniz Altından Türkiye 
Cumhuriyeti'ne Sevkiyatına İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma imzalanmıştır. Hükümetlerarası 
Anlaşma'nın 2. Maddesi kapsamında "Rusya Federasyonu'ndan Türkiye'ye Karadeniz 
altından döşenecek boru hattı ile ilave 16 Milyar m3 doğal gaz teslimatının teknik, ticari, idari 
ve uygulama koşullan, işbu Hükümetlerarası Anlaşma ve 29 Ağustos 1997 tarihli Rus Doğal 
Gazının Karadeniz'den Türkiye'ye Teslimatına İlişkin İşbirliği Anlaşması çerçevesinde, 
BOTAŞ ve VEP GAZEXPORT-RAO GAZPROM arasında imzalanan alım satım kontratı ile 
belirlenecektir." hükmü bulunmaktadır. 

Hükümetlerarası Anlaşma'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 1 Nisan 1998 
tarihli ve 4357 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunmuş ve 30 Nisan 1998 tarihinde 
Bakanlar Kurulu tarafından 12 Mayıs 1998 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

15 Aralık 1997 tarihinde Mavi Akım Doğal Gaz Alım Satım Anlaşması imzalanmıştır. 
Doğal Gaz Alım Satım Anlaşması'nm Fiyat Maddesi içinde yeralan fiyat formülü, 29 Ağustos 
1997 tarihli İşbirliği Anlaşması ve 15 Aralık 1997 tarihli Hükümetlerarası Anlaşma 
doğrultusunda belirlenmiştir. Bu anlaşmadaki fiyat formülünde %3,5 kükürtlü fuel oil'in baz 
değeri, FOı olarak yeralmaktadır. Fiyat maddesinin tanımlar kısmında %3,5 kükürtlü fuel 
oil'in baz değeri FOo olarak ve sabit bir katsayı olarak tanımlanmaktadır. 

GAZEXPORT İLE BOTAŞ arasında 15 Aralık 1997 tarihinde imzalanan Doğal Gaz 
Alım Satım Anlaşması kapsamında, 2003 yılı Şubat ayında gaz alımı başlamıştır. Anlaşma 
çerçevesinde ilk fatura BOTAŞ'a geldiğinde anlaşmada yer alan formül fiyatı ile 
GAZEXPORT VE SNAM TRADİNG B.V. tarafından gönderilen fatura fiyatlan arasında 
farklılık olduğu tespit edilmiştir. Botaş tarafından faturalara itiraz edilerek, ödemeler Gaz 
Alım Satım Anlaşmasında yazan mevcut formül fiyatı üzerinden yapılmıştır. Öte yandan 
sözkonusu Anlaşmanın başlangıç döneminde, Alıcı tarafına verilmiş olan gaz alımı 
konusundaki esneklik dikkate alınarak, 12 Mart 2003 tarihinde gaz alımı durdurulmuştur. 
Halihazırda gaz alımı yapılmamaktadır. 

29 Ağustus 1997 tarihinde imzalanan anlaşma, iki ülke arasında yapılan sözleşme 
niteliğinde olmayıp, bir şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ile bir ülkenin Bakanı arasında 
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imzalanan mutabakat zaptı nitelikli ileriye yönelik kesin olmayan taahhütler içeren bir 
metindir. Ülkemiz üst düzey yöneticileri ile diğer ülkelerin üst düzey yöneticileri arasında 
buna benzer birçok anlaşma imzalanmış oluptır. Sözleşme niteliğinde olmayan bir metinle, 
sözleşmenin ana unsurları sayılabilecek alım miktarı ve teslimat süreleri, doğal gazın fiyatı, 
hatta hangi tarihte sözleşme imzalanacağı hususlarına yer verilmiştir. 

Bu anlaşmada Mavi Akım projesi kapsamında alınacak gazın fiyat formülünün; 10 
Aralık 1996 tarihinde TURUSGAZ'm müstakbel ortaklan olarak, BOTAŞ ve GAMA 
GAZPROM ile GAZEXPORT arasında imzalanan anlaşmadaki fiyat formülüne göre 
belirleneceği ve fiyatın her halükarda bu fiyatı geçmeyeceği belirlenmiştir. 

18 Şubat 1998 tarihinde hazırlanıp 10 Aralık 1996 tarihi konulan ve TURUSGAZ'm 
% 35 hissesine sahip (Altın Hisse) BOTAŞ (Türkiye) yetkililerinin imzası bulunmayan sahte 
bir belge ile GAZEXPORT ile TURUSGAZ arasındaki formülün GAZEXPORT lehine 
yeniden düzenlendiği, buna bağlı olarak TURUZGAZ ile BOTAŞ arasındaki Doğal gaz 
Alım/satım Anlaşmasın yer alması gereken formülün de 18 Şubat 1998 tarihli Side Letter'da 
değiştirilen hali ile yer aldığı, ancak Side Letter metninde formülün değiştirildiğine veya 
yeniden düzenlendiğine dair herhangi bir ibare bulunmadığı anlaşılmıştır. (Ek. 12). 

10 Aralık 1996 tarihinde imzalanan anlaşma ile TURUSGAZ'm müstakbel ortaklan 
ile GAZEXPORT arasında kararlaştınlan fiyat formülünün Mavi Akım kanalıyla alınacak 
doğal gaz için de uygulanacağı bilinmesine rağmen, doğal gaz transferi başlayıp ilk fatura 
düzenlenene kadar Rusya tarafından herhangi bir itiraz ya da formülde revizyon iddiası 
gündeme gelmemiştir. 

Mavi Akım Anlaşmasının 4. Maddesine baktığımızda; "Rusya Federasyonundan 
Türkiye Cumhuriyetine sevk edilen doğalgaz, taraflann karşılıklı mutabakatı olmaksızın 
üçüncü ülkelere ihraç edilemeyecektir." hükmü yer almaktadır. Rusya, Türkmenistan'dan 
doğalgazı alacak, istediği miktarda Türkiye'ye verebilecek, bu anlaşma gereği, Türkiye bu 
gazı Rusya'nın oluru ve onayı olmadan, bir başka ülkeye pazarlayamayacaktır. 

Mavi Akım Projesi, Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra, Rusya 
Federasyonunun, kaybedilenlerin kazanılması doğrultusundaki devlet politikası gereği ve 
bu politikanın bir parçası olarak yürürlüğe konulmuş projedir, kanaatine varılmıştır.. 

Mavi Akım Projesinin Türk topraklannda bulunan kısmının inşa edilmesi; Bu hattın 
yapımı sürecinde, usulsüz avans ödenmesi ve TÜM AŞ Firmasına Proje Etüdü yaptmlması 
konulannda, yargılama sürecinin devam etmekte olduğu, 

Ancak, Mavi Akım Hattının emsallerine göre yaklaşık 75 milyon USD daha pahalı 
yapılması, sözleşmede öngörülen ölçüm istasyonunun da değiştirilerek, basınç düşürme ve 
ölçüm istasyonu olarak yapılması sonucunda, ortaya çıkan ilave ödemenin, BOTAŞ 
tarafından karşılanmasına karar veren, dönemin BOTAŞ A.Ş Yönetim Kurulu üyelerinin 
sorumluluklannın tespiti hakkında inceleme yaptırılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığına bildirimde bulunulması gerektiği düşünülmektedir 

7. Elektrik Enerjisi Fonundan Yapılan Bazı Ödemeler 

Elektrik Enerjisi Fonu'ndan Yap-İşlet-Devret Santrallarına yapılan 
125.897.418. USD Yedek Yakıt Telafi Ödemesi ile ilgili olarak aşağıdaki hususlar 
tespit edilmiştir (Ek. 13). 

Ödemelerin Botaş Tarafından Yapılması İçin Bakanlıkça Talepte Bulunulması 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Marmara bölgesindeki YİD modeli ile 
yaptırılan 3 adet doğal gaz santralına gaz arzında yapılan kesinti nedeniyle, yapılan 
kesinti mücbir sebep olarak değerlendirilmediğinden, tesislerde yedek yakıt 
kullanarak üretilen enerji için talep edilen meblağın BOTAŞ tarafından tazmin 
edilmesini istemiştir. 

BOTAŞ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan; BOTAŞ'ca firmalara 
yapılması istenen ödemelere konu bedellerin TEAŞ'a rücu edilmesini talep etmiştir. 

Başbakanlık 1.2.2000 tarihli dağıtımlı yazısında; doğalgaz ikmalinde hissedilir 
azalmalar olduğundan, elektrik enerjisi kesinti ve kısıntısına gidilmemesi için ilk 
etapta elektrik santralleri ile sanayi tesislerinde önlemler alındığını, alternatif yakıta 
dayala olan ısıtma sistemlerinin alternatif yakıtla çalıştırılma zorunluluğu olduğunu 
belirtmiştir. 

BOTAŞ, 21.03.2002 tarih, 007985 sayılı dağıtımlı yazısı ile (Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı'na) gaz arzındaki kesinti ve/veya 
kısıntıya gidilmesinin bir temerrüd sonucu değil, bir mücbir sebep hali sonucu ortaya 
çıktığını ve bu durum nedeni ile BOTAŞ'in hiç bir ödeme yükümlülüğünün 
bulunmadığını belirtmiştir. 

BOTAŞ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na; YİD şirketlerine yapılan 
mücbir sebep ihbarlarına konu olayların, BOTAŞ'in bu şirketlerle arasındaki gaz satış 
anlaşmaları kapsamında mücbir sebep olayları olduğunu, mücbir sebep halleri altında 
BOTAŞ'in gaz satış anlaşmalarının diğer taraflarına karşı herhangi bir ödeme 
yükümlülüğü bulunmadığını belirtmiştir. 

Bunun üzerine, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Enerjisi Fonu 
Yönetim Kurulu, 22.02.2000 tarih ve 200/02 no.lu karan ile; 

1 -31 Aralık 1999 tarihleri arasında BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından ileri sürülen 
"üretici ülkelerden yeterli gaz gelmemesi ve Akdenizdeki kötü hava koşullan nedeniyle 
Mücbir Sebep İlanı" üzerine yedek yakıt kullanarak elektrik üreten UNI-MAR Enerji 
Yatınmlan A.Ş., Doğa Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. ve Trakya Elektrik Üretim ve 
Ticaret A.Ş.'ne; Aynca Teaş Genel Müdürlüğü tarafından ileri sürülen "Enerji Nakil Hatlannı 
tamamen devre dışı bırakan ve önceden tahmini mümkün olmadığı belirtilen sis nedeniyle 
Mücbir Sebep İlanı" üzerine TEAŞ tarafından teslim alınamayan emre amade enerji bedeli 
olarak Doğa Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. ile UNİ-MAR Enerji Yatınmlan A.Ş.'ne 
toplam 8.595.128,97 USD 'lık tutann Fon Anlaşmalannın İhtilaflı Ödemeye ilişkin 
hükümlerine göre (İhtilafın gündeme getirilip getirilmeyeceği hususu aynca ele alınmak 
üzere) ilgililere ödenmesine karar vermiştir. 

Fon Yönetim Kurulu 10.08.2000 tarih ve 2000/08 no.lu karan ile de; 

Yap-İşlet-Devret modeli çerçevesinde inşa edilenek işletmeye açılan Marmara Ereğlisi 
Trakya Kombine Çevrim Doğalgaz Elektrik Santralı, Marmara Ereğlisi Uni-Mar Kombine 
Çevrim Doğalgaz Elektrik Santralı, Esenyurt Doğalgaz Çerim Elektrik Santrali ve Gebze 
Dilovası Kombine Çevrim Elektrik Santrali Projeleri'nde; BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nün; 
Gaz temini amacı ile imzaladığı sözleşmeler kapsamında bir mübcir sebep vukuu nedeniyle 
(Rusya Federasyonu'ndan yeterli gazın gelmemesi, kötü hava koşullan ve teknik anza 
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nedeniyle Cezayir'den LNG kargo gemisinin gelmemesi gibi) ve Elektrik enerjisi arzının 
yetersizliği ve kötü hava koşullan nedeniyle alınacak önlemlere ilişkin 01.02.2000 tarihli 
Başbakanlık Genelgesi nedeniyle taahhüt edilen miktarda gazı temin edememesi ve bu 
santrallerde ilgili sözleşme hükümlerine istinaden yedek yakıt kullanıma geçilmesi talimatı 
sonucu ortaya çıkan maliyet artışlarının, anılan Genel Müdürlük tarafından "mücbir sebep" 
ilan edilerek Fon Anlaşması hükümleri uyarınca Fon tarafından ödenmesi gerektiğini 
belirtmesi ve sözkonusu "mücbir sebep" ilanlarının BOTAŞ Genel Müdürlüğü ve ilgili 
Şirketler tarafından ihtilaf konusu yapılmış olmasına rağmen ilgili Şirketler tarafından Fon 
Anlaşması hükümlerine göre Fon'a "Para Çekiş Bildirimi" göndermeleri üzerine, aşağıda 
ayrıntılı olarak gösterilen tutarların; ülkenin kredibilitesinin olumsuz etkilenmemesi amacı ile 
Fon Anlaşmalarının "İhtilaflı Ödeme" matlaplı maddeleri uyannca UNI-MAR, TRAKYA 
ELEKTRİK ve DOĞA ENERJİ Yap-İşlet-Devret santrallanna toplam 117.302.298,62 
USD'lık tutarın ödenmesine ve Sözkonusu ihtilafların gündeme getirilip getirilmeyeceğinin 
bilahare görüşülerek karara bağlanmasına karar vermiştir. 

Doğal Gaz arz-talebinin dengelenebilmesi ve/veya arzın talebi karşılamaması 
durumunda uygulanmak üzere BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan kesinti ve 
kısıntı prosedüründe; 

"1999 Aralık-2000 Mart tarihleri arasında 4 aylık dönemde "Doğal Gaz Ana İletim 
Hattımızın hidrolik şartları dolayısıyla taşınabilen gaz miktarının talebi karşılamaması" 
ve/veya "Arzın, Talebi karşılamaması" ve "01.12.1999 tarihinden itibaren Mücbir Sebep 
nedeniyle IGSAŞ Tesisinin gaz kullanamadığı ve TÜPRAŞ ile TÜGSAŞ'ın da çok az gaz 
kullandıkları" durumları dikkate alınarak uygulanacak stratejiye göre: 

1- NUH ÇİMENTO'dan başlamak üzere, tüm Kesintili Sanayi Müşterilerinin 
(Otoprodüktörler hariç) gaz arzı durdurulacaktır. Aynı zamanda OSB ve Şehir Dağıtım 
Şirketleri'nden, Kesintili Kategori'den gaz sattıkları Sanayi Müşterilerini devreden 
çıkarmaları istenecektir. 

2- Kesintili Kategori 'den gaz kullanan Otoprodüktör Müşterilerinin gaz arzı, her gün 
pik saatler olan 18.00-22.00 saatleri arasında durdurulacaktır. Aynı zamanda OSB ve Şehir 
Dağıtım Şirketleri'nden, Kesintili Kategori'den gaz sattıkları Otoprodüktör Müşterilerinin 
gaz arzını hergün, pik saatler olan, 18.00-22.00 saatleri arasında durdurulacaktır. 

3- Kesintisiz Kategori'den olup-alternatif yakıt sistemi olan ve 18.00-22.00 saatleri 
arasında gaz arzı kesilmesi teklif edilen ve alternatif yakıt kufllanmayı da kabul eden 
Otoprodüktör Müşterilerinin gaz arzı hergün, pik saatler olan, 18.00-22.00 saatleri arasında 
durdurulacaktır. 

Aynı zamanda OSB ve Şehir Dağıtım Şirketleri 'nden. Kesintisiz Kategori 'den olup-çift 
yakıt sistemi olan ve 18.00-22.00 saatleri arasında gaz arzı kesilmesi teklif edilen ve alternatif 
yakıt kullanmayı da kabul eden Otoprodüktör Müşterilerinin gaz arzını durdurmaları 
istenecektir. 

4- TEAŞ (Ambarlı) Santralinin gaz arzı, TEAŞ Milli Yük Tevzii ile görüşülmek 
suretiyle azaltılacak ve gerekmesi halinde durdurulacaktır (Ambarlı 'nın önce 4 ünitesi 'nin 2 
Ünitesi Yedek Yakıta geçecek, gerekmesi halinde diğer 2 Ünitesi de Yedek Yakıta dönecektir). 
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TEAŞ Milli Yük Tevzii, Ambarlı Santrali içni istenen azaltma veya durdurmanın 
tamamının veya bir kısmının; Hamitabat Santrali veya Ovaakça Santrali 'nden yapılmasını 
ister ise; bu takdirde uygulama, TEAŞ Milli Yük Tevzii ile varılan mutabakat çerçevesinde 
yapılacaktır. 

5- TEAŞ Milli Yük Tevzii ile mutabakat sağlanarak; Yap-İşlet-Devret Modeli (BOTAŞ 
Modeli) Santrallere, BOTAŞ'ın ihtiyacına binaen (kısmen, 1 Türbin veya tamamının) Yedek 
Yakıt 'a dönmeleri bildirilerek, gaz arzı azaltılacak ve gerekmesi halinde durdurulacaktır. ", 

Hususları yer almaktadır (Ek 14). 

Yukarıda belirtilen ve neticede Elektrik Enerjisi Fonu'ndan Yap-İşlet-Devret 
Santrallarma yapılan 125.897.418 USD'lık Yedek Yakıt Telafi Ödemesi ile ilgili olarak; 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca öncelikle BOTAŞ'tan sözkonusu bedellerin 
ödenmesi talep edilmiş, aylar süren yazışmalar ve yapılan toplantılar sonucu BOTAŞ'ın 
hukuken ödeme yapamayacağı anlaşılınca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'mn 
21.06.2000 tarih ve 12228 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu Kararı ile Elektrik Enerjisi 
Fonu Yönetmeliği'nin 12. maddesinin (b) bendi 23.08.2000 tarihinde yapılan değişiklikle; 
01.01.2000 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirilmiş, bu değişiklikle sel, yangın, 
deprem, sıcak savaş halleri gibi mücbir sebep halleri arasına "ikincil yakıtla çalışabilen doğal 
gaz santrallerine ikincil yakıta geçmeleri için Bakanlık'ça talimat verilmesi" hususu da ilave 
edilmiştir. 

Yap-İşlet-Devret ve Yap-İşlet Santrallanna Yedek Yakıt'a geçmeleri hususunda 
talimat verildiğinde kısıntı kesinti prosedürünün önceki maddelerinin uygulanıp 
uygulanmadığının ve sözkonusu santrallann yedek yakıta geçmeleri için şartlann tam olarak 
oluşup oluşmadığının tesbiti için BOTAŞ ve TEAŞ Genel Müdürlüklerinde araştırma 
yapılması, şayet keyfi uygulamalar sözkonusu ise müsebbiplerinin belirlenmesi amacıyla 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca inceleme ve gerektiğinde soruşturma yapılması 
gerekli görülmektedir. 

DİZİ PUSULASI (Ekler EK-4.1 de sunulmuştur) 

Sıra No. Ek Adedi Mahiyeti 
1 16 Doğal gaz arz/talep tahmin tablolan ve Azmi Ateş 

tarafından verilen soru önergesi ve cevaplan. 
2 26 BOTAŞ ile Yap İşlet Santrallan arasında yapılan 

sözleşmelerdeki cezai hükümler. 
3 17 DPT'den ETKB'na yazılan doğal gaz talep tahminleri 

hakkındaki yazılar. 
4 9 Komisyonumuzca ETKB'na gönderilen yazılar. 

5 58 Komisyonumuza intikal eden 25/6/2003 tarih ve 512 
sayılı yazı ve ekleri. 

6 113 19/5/2003 tarih ve 484 sayı ile kayda alınan rapor 
muhteviyatı ile 48" olarak döşenen boru bedellerine ait 
tablolar. 

7 209 Turusgaz'ın kuruluşu ve gelişimiyle ilgili doküman. 
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8 87 Üçüncü fiyat revizyonu ile ilgili doküman. 
9 47 Doğu Anadolu Hattının 48" olarak yapılmasına ait kararlar. 
10 36 OHS'nin kuruluşu ve avansa ait belgeler. 
11 5 Mavi Akım Hattının Türkiye tarafimn yapım kararlan evrakı. 
12 76 Mavi Akım'm fiyat formülü ile ilgili doküman. 
13 53 Elektrik Enerjisi Fonundan yapılan ödemelere dair kararlar, 

ETKB ile BOTAŞ arasındaki yazışmalar ve yönetmelik 
değişikliğine dair doküman. 

14 38 BOTAŞ 'in kesinti-kısmtı prosedürüne dair doküman ve doğal 
gaz kesinti ve basınç düşüşünü gösteren tablolar. 

14 790 Toplam 790 adet Ek'ten ibarettir. 



4.2.1.2. Enerji Politikaları, Santraller ve İmtiyaz Sözleşmeleri 

Özel Rapor 4/2 
4.2.1.2.1. Enerji Politikaları 

I. YAPILAN İŞLEMLER VE DOĞAN ZARAR: 
a) Konu ve Komisyonumuza İntikali: 

Enerji Politikalarının yanlışlığı ve tutarsızlığı yüzünden Türkiye'nin 'Pahalı Elektrik1 

ürettiği, şeklindeki medya haberleri ve kamuoyundaki yakınmalar ile enerji sektörü 
ihalelerindeki yolsuzluk iddialarının soruşturulduğu 'Beyaz Enerji' operasyonlannda 
gündeme getirilen konular nedeniyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan talep edilip 
Komisyonumuza gönderilen Enerji Politikaları'na (Yap-İşlet-Devret 'Y.İ.D', Yap-İşlet 'Y.İ.', 
İşletme Haklarının Devri 'İ.H.D.', Otoprodüktör ve Mobil 'Yüzer-Gezer' Santral İhaleleri, 
bunlara paralel olarak imzalanan Doğalgaz ithalat anlaşmaları) dayalı evraklar üzerinde; 

Y.İ.D., İ.H.D. kapsamında yapılan sözleşmelerinin, 20-30 yıllık işletme süreleri 
boyunca % 100 alım garantilerine göre hazırlandığından, ihtiyacın üzerinde ve fazla 
miktardaki projelerin önceden bağıtlanmış olması, yeni kurulacak Elektrik Piyasasının hedefi 
olan rekabet ortamına geçilmesini engelleyeceği, 

Özellikle Doğalgaz türbinlerinde teknoloji çok hızlı ilerlediği ve verimleri 
yükseldiğinden, 8-10 yıl sonra ihtiyaç duyulacak projelerin eskalasyonlu tekliflerinin önceden 
alınarak ve sözleşmeleri önceden yapılarak, ileride yeni teknolojilerin getireceği verim 
artışları ve tesis maliyetlerindeki düşüşler dikkate alınmadan, eski teknolojilere gereksiz yere 
daha fazla ödeme yapmak durumunda kalınacağı, bu şekilde projelerin önceden anlaşmalara 
bağlanmasının büyük zarara yol açacağı, 

Her Y.İ.D. santrali için farklı Uygulama veya İmtiyaz Sözleşmesi ve Enerji Satış 
Anlaşması yapıldığı, belirli bir standart olmadığı için de uygulamada karışıklığa yol 
açılabileceği, 

İmtiyaz sözleşmeleri idari sözleşmeler olmasına rağmen teknik maddelerin ve 
fiyatların bu sözleşmeler yerine enerji satış anlaşmalarında yer almadığı ve aynı tip santraller 
için aynı şartlan içeren tip sözleşmelerin yapılmasının düşünülmediği, 

Özelleştirme amacıyla uygulanan Y.İ.D. modeli kapsamında gerçekleşen ve 
gerçekleştirilmek istenen yatınmlann tarifeleri, özelleştirme amacına ulaşılabilmesi için en 
fazla TEAŞ tarafından aynı dönemde yapılan santral yatınmlannın tarifelerine eşit veya daha 
düşük olması gerekirken bu şekilde gerçekleşmenin yapılabilmesi için teşebbüste 
bulunulmadığı, 

TEAŞ'ın geçmiş dönemde Bakanlığa ve Hazineye sunduğu, gelecek 5 yıl için yapmış 
olduğu Kurum Performans Planında hesaplanan TEAŞ'ın (TETAŞ'ın) ve TEDAŞ'ın satış 
fiyatının giderek artacağı görülmesine rağmen bunlara çözüm geliştirilmediği, 

Yapılan bu uygulamalar ile özelleştirmenin 10-20 yıl engellendiği, 
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1998 yılında Dünya Bankası tarafından; ülkemizdeki elektrik tarifelerinin OECD 
ülkeleri ortalamasına ulaştığı belirtilerek daha fazla arttınlmaması tavsiye edilmesine rağmen 
fiyatları düşürecek bir çözümün üretilemediği, üretilmesi için de çaba gösterilmediği, 

İ.H.D. modeliyle gerçekleştirilen projelerin krediden kaynaklanan tüm borçlarının 
EÜAŞ tarafından yüklenildiği, böylece karşılığı olmayan bir ödeme yükünün EÜAŞ üzerinde 
kaldığı, İ.H.D. projelerinin tarifeleri ile ilgili bir değerlendirme yapılırken bu durumun da 
dikkate alınması gerekirken alınmadığı, 

Uzun dönem sözleşmelerde benimsenen elektrik enerjisi birim fiyatları baz alınarak 
ilgili şirketlere yapılacak olan ödemelerin, aynı boyutlarda bir yatırım ve aynı koşullarda bir 
üretimin kamu tarafından gerçekleştirilmesi halinde oluşacak fark konusunda bir inceleme 
yaptırılmadığı, 

Enerjinin planlama gerektirdiği, aksi takdirde tüketilemeyecek olup gereğinden fazla 
kapasite ortaya çıkacağı ya da tüketimi karşılamak için yeterince kapasite oluşturulamayacağı 
çok açık iken, imzalanan enerji sözleşmelerinin ulusal bir plana göre değerlendirilmeden 
imzalandığı, 

Y.İ. (Yap-İşlet) ve Y.İ.D. (Yap-İşlet-Devret) modeli ile yapılıp üretimde bulunan 
santrallere % 85, % 100 gibi oranlarda alım garantisinin verilmesi ve sözleşmelerinin 15-20 
yıl gibi uzun süreli yapılması; rekabet kurallarının işletilmesini engellemesine, ekonomik yük 
tevzi prensiplerini yok etmesine ve ülke kaynaklarının ekonomik olarak kullanılmasını 
engellemesine (suların bol, talebin az olduğu durumda suların boşa akıtılabileceği gibi) 
rağmen yoğun bir şekilde ve anılan tipteki projelerin sayılarının arttırıldığı, 

Elektrik sistemi için gerekli olan ilave kapasitenin kaynak ve ülke çeşitlendirilmesi 
yapılmadan, hidrolik ve termik ayırımı politikalanna dikkat edilmeden, teklifiyle gelen her 
Y.İ.D. projesinin değerlendirmeye alınarak ülke kaynaklarının ve dengelerinin gözetilmediği, 

Y.İ.D uygulamalarında rekabete önem verilmeyerek pahalı teklifler alındığı, 

Plansız uygulamaların sonucu olarak oluşan doğalgaza dayalı, Y.İ.D., Y.İ., 
Otoprodüktör santralleri ve İ.H.D. projeleri ile yaratılan uzun vadeli 'Alım Garantili' elektrik 
enerjisi arz fazlasının 2003-2007 yıllarında etkisini göstererek ülkemiz ekonomisini olumsuz 
etkileyeceği, 

4628 sayılı Elektrik Piyasası Yasasının hazırlıklarına 1994 yılında başlanıldığı halde 
geciktirilerek, bu arada birçok 'al-yada öde' ilkesine dayalı doğalgaz ve 'alım garantili1 elektrik 
enerjisi üretimi anlaşmalannın imzalandığı, nihayet Yasanın 2001 yılında çıkanlabilmesine 
rağmen uygulamada, söz konusu anlaşmalann varlığı nedeniyle pek çok sorunun çıktığı, daha 
sonra da çıkacağı, önceden verilmiş imtiyazlar nedeniyle rekabetin sağlanamayacağı, 

Elektrik Piyasası Yasasının hazırlıklan sürerken, bu Kanunla uyumsuz ve Hazineyi, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, TEAŞ'ı, BOTAŞ'ı, E.E.F.yi (Elektrik Enerjisi 
Fonunu) çok ağır yükümlülükler altına sokan 'al ya da öde' anlaşmalannın imzalandığı, 

4628 sayılı Elektrik Piyasası Yasasında, daha önce imzalanmış bulunan 'al ya da öde' 
anlaşmalannın ve yine bu şirketlerin serbest piyasaya uyumunu sağlayan düzenlemelerin yer 
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almadığı, oysa, şirketlerin menfaatine ters düşen pek çok konuda lehlerine Yasa ve 
Yönetmelik değişikliğine gidildiği, 

Ülkemizin stratejik enerji planlamalarım ve plan alternatiflerini araştırıp 
değerlendirme görevi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına ait olduğu halde bunun etkin 
biçimde yerine getirilmediği, 

Elektrik enerjisi kullanımında tasarruf ve verimlilik artırıcı uygulamalar için hiç bir 
ciddi adım atılmadığı, bunun yerine hep yeni yatırımlara yönelindiği, 

Yap-İşlet-Devret (Y.İ.D.) modeli çerçevesinde faaliyet gösteren, alım garantili elektrik 
santrallerinin, elektrik satış tarifelerinin yüksek olduğu, yapılan anlaşmalar nedeniyle bu 
santrallerin tam kapasite çalışmaları nedeniyle Kamu (TEAŞ -EÜAŞ-) santrallerinin işlevsiz 
hale geldiği (arz fazlası nedeniyle devre dışı bırakıldıkları), dolayısıyla ülkemizde üretilen 
elektrik enerjisi fiyatlarının dünya ortalamasının üzerinde olduğu, mevcut fiyatlarla enerjinin 
meskenlerde kullanılamaz hale geldiği, sanayide de yabancı firmalarla rekabet edemeyecek 
şekilde pahalı üretime sebep olduğu ve ülkemiz, elektrik enerjisi üretiminde doğalgaza 
bağımlı hale geldiği, yenilenebilir enerji ve kömür kaynaklanmız işletilmezken yurt dışına 
doğalgaz için milyarlarca dolar ödenir hale geldiği, bütün bu durumları önceden gören 
TEAŞ'ın ve DPT'nin olumsuz görüşlerine rağmen; pahalı üretim yapan doğalgaza dayalı 
termik santral yapımına devam edildiği, 

Elektrik enerjisi üretiminde kullanılan doğalgaz miktar ve oranlarının dışa bağımlılığı 
önemli ölçüde artırdığı, yine bir ülkenin, doğalgaz kullanımında tek bir ülkeden gaz alımının 
yüzdesi açısından ciddi bir orana ulaşıldığı ve bunun pek çok sakıncasının olabileceği, 

Yap-İşlet projelerinden olan Adapazarı, Gebze, izmir, Ankara DGKÇ (Doğalgaz 
Kombine Çevrim) ve İskenderun ithal kömür santrallerinin ihale aşaması bittikten sonra 
ihaleyi alan şirketlerle TEAŞ arasında yapılan protokolle ihale şartlan değiştirilerek; 

-Primer Frekansa katılım oranının - + % 5'ten % 2,5'a düşürüldüğü, 
-Şirkete yıllık programın bir defaya mahsus olarak % 6 oranında artınlması hakkının 

verildiği, bunun sonucunda TEAŞ'ın alım garantisinin % 85'ten % 91'e çıkanldığı, buna 
bağlı olarak şirketin aldığı yatınm ve diğer bedellerin artınldığı, 

-Deneme işletmesine ait süre 60 gün iken bu sürenin 20 güne düşürüldüğü, 
-İdari ve mali konularda da şirket lehine pek çok değişiklikler yapıldığı, 

Sonradan değiştirilen söz konusu şartlarla ihaleye çıkılması halinde daha ucuz teklifler 
alınabilecek iken, şartlann ihale sonrasında değiştirilmesiyle bu fırsattan 
yararlanılamadığı, 

Şeklinde özetlenebilen iddialara yönelik inceleme ve araştırmalar gerçekleştirilmiştir. 

b-) Yapılan İnceleme: 

Son yıllara damgasını vuran Enerji Politikalan, Türkiye'nin en çok konuşulan konulan 
arasında yer almaktadır. Bu uygulamalar başlıca; 

1- Yap-İşlet Devret (Y.İ.D.) modeli ile inşa edilen doğalgaz santralleri, 
2- Yap-İşlet (Y.İ.) modeli ile inşa edilen doğalgaz santralleri, 
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3- Bunlara bağlı olarak ithalat bağlantıları yapılan uzun dönemli doğalgaz alım 
sözleşmeleri, 

4- Otoprodüktör santraller, 
5- Mobil (Yüzer-Gezer) santraller, 
6- Mevcut elektrik üretim tesislerinin İşletme Haklarının Devri (İ.H.D.) sözleşmeleri, 
7- 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bu Kanuna aykırı uygulamalar, 

Şeklinde sıralanabilir. 

A-) Yap-İşlet Devret (Y.İ.D.) Modeli İle İnşa Edilen Doğalgaz Santralleri; 

• 1993 ile 1996 yıllan arasında sözleşmeleri imzalanan ve 1997-1999 yıllan 
arasında inşaatlan tamamlanan, kurulu güçleri itibariyle büyük ölçekli olan 4 adet doğalgaz 
santralleridir. Bunlar; 

İstanbul Esenyurt'ta kurulmuş Doğa Enerji, 
Gebze Dilovası'nda Çolakoğlu A.Ş. tarafından kurulmuş Ova Enerji, 
Marmara Ereğlisi'nde kurulmuş Trakya Elektrik, 
Yine Marmara Ereğlisi'nde kurulmuş Uni-Mar Enerji, 
Santralleridir. 

Anılan santrallerin işletme süreleri 20 yıl olup (ithale dayalı) doğalgazla üretim 
yapmaktadırlar. 

Marmara Ereğlisi'nde aynı özelliklere sahip iki ayn santral kurmak yerine bu 
projelerden birinin aynı güçte tek bir santral şeklinde yapılmasının; yer, yatmm ve işletme 
personeli ve dolayısıyla üretim maliyetlerini azaltacağına ilişkin D.P.T.nın 10.5.1993 tarih, 
SPD-92-/3.9-1-73-2348 sayılı yazısında yer alan uyanlar hiç dikkate alınmadan Trakya ve 
Uni-Mar şirketlerine aynı yerde iki ayn santral yaptınlmıştır. 

Söz konusu santrallerin hukuksal açıdan en önemli soranlan aşağıda sıralanmıştır. 
Buna göre; 

•Yap-İşlet-Devret Modeliyle Yapılan Doğalgaz Santralleri (Trakya, Uni-Mar ve 
Doğa) ile Birecik Hidroelektrik Santralinin Uygulama Anlaşmalannm ilk Bağıtlandığı 1993 
Yılı ve Değişiklik Protokollerinin Yapıldığı Yıllarda Yürürlükte Bulunan İlgili Anayasa 
Kurallan ve Yasa Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi: 

• Konuyla İlgili Anayasa ve Yasa Hükümleri; 

Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan santrallerin uygulama anlaşmalannm bağıtlandığı 
tarihlerde hukuk sistemimizi oluşturan Anayasa ve yasa hükümlerinin göz ardı edilişini 
görebilmek için öncelikle konuyla ilgili bu kuralları belirtmek gerekmiştir. 

• Anayasa Kurallan 

Madde 9: Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. 

Madde 11: Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlannı, idare 
makamlannı ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralıdır. 
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Madde 37: Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne 
çıkarılamaz. (Kanuni Hakim Güvencesi) 

Madde 125: idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu açıktır. 

Madde 129: Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak 
faaliyette bulunmakla yükümlüdür. 

Madde 155/2: Danıştay, davaları görmek, Başbakan ve Bakanlar Kurulunca 
gönderilen kanun tasarılarını ve imtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerini incelemek, idari 
uyuşmazlıktan çözümlemek ve kanunla gösterilen işleri yapmakla görevlidir. 

• Danıştay Kanunu 

Madde 23/d: Tüzük tasarıları ve imtiyaz sözleşme ve şartlaşmalarını inceler. 

Madde 24-1-j: İşlemlere karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları ile imtiyaz 
Sözleşmelerinden doğan idari davaları çözümler. 

Madde 42: Birinci dairenin görevleri: 
İmtiyaz verilmesine ilişkin sözleşme ve şartlaşmaları incelemek, 

Madde 46: İdari işler kurulunun görevleri: 
İmtiyaz verilmesine ilişkin sözleşme ve şartlaşmaları incelemek, 

• İdari Yargılama Usulü Kanunu 

Madde 2-l-c: İdari dava türleri şunlardır:.... Genel hizmetlerden birinin yürütülmesi 
için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara 
ilişkin davalar... 

• 3096 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kurumların Elektrik Üretimi İletimi 
Dağıtımı Ve Ticareti İle Görevlendirilmesi Hakkında Kanun 

Madde 4: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatının görüşünü 
almak suretiyle sadece elektrik üretmek amacı ile kurulacak sermaye şirketlerine, elektrik 
üretimi yapacak tesisi kurma ve tesisi işletme müsaadesi verebilir. 

• İmtiyaz Sözleşmesi Kavramı, İnceleme Konusu Uygulama Anlaşmalarının Anayasa 
ve İlgili Yasalar Karşısında Hukuksal Durumları 

Anayasa Yargısı'nda "İdare Hukukunda imtiyaz kavramı, kamu hizmetinin 
yürütülmesi yöntemlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Kamu hizmetinin, uzun süreli bir 
'idari sözleşme' uyarınca sermayesi, kan ve zaran kendilerine ait olmak üzere özel hukuk 
kişilerince yerine getirilmesine İMTİYAZ denir." olarak tanımlanan (28.6.1995 tarih, 
E. 1994/71 K. 1995/23 sayılı ve diğer kararlarında) ve doktrinde de bu temel nitelikleriyle 
belirlenen İmtiyaz Sözleşmesi, idari sözleşmenin koşullannı da içerir. 

Bu koşullar: 
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- Sözleşmenin taraflarından birinin kamu olması, 
- Kamu hizmetinin yürütülmesiyle ilgili olması, 
- Yönetimin özel hukuk yetkilerini aşan yetkilere sahip olması, koşullandır. 

İnceleme konusu 'Anlaşmalar'da: 

- Uygulama anlaşmasının taraflarından biri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır. 
- Kamu hizmeti kavramıyla ilgili en geniş tanım, halkın ortak ve genel ihtiyacını düzenli 
ve sürekli karşılamak üzere, bir kamu kuruluşunun veya yakın gözetim altında özel 
kesimin yürüttüğü düzenli ve sürekli olarak kamuya sunulan hizmet olduğu hususunda 
birleşmektedir. Bu anlamda elektrik üretimi kamu hizmeti kapsamında yer almaktadır. 
- Özel hukuk yetkilerini aşan yetkilere örnek olarak bu sözleşmelerde örneğin, idarenin 
kamulaştırma yetkisi, Hazine garantisinin sağlanması, tarifeleri onama yetkisi gibi 
kamuya ait üstün hak ve yetkiler gösterilebilir. 

İmtiyaz sözleşmesinin tüm koşullarını taşıyan Uygulama Anlaşmaları, imzalandıkları tarih 
itibariyle yürürlükteki Anayasaya ve Danıştay Kanununa aykırı olarak İmtiyaz Sözleşmesi 
değil Özel Hukuk Sözleşmesi olarak bağıtlanmış ve idari yargı denetimi dışında Tahkim 
usulüne tabi kılınmıştır. İmzalandıktan sonra incelenmek üzere Danıştay'a gönderilen 
sözleşmeler, önceden imzalanmış olduğu için incelenmeden iade edilmiştir. Böylece 
bu sözleşmeler üzerindeki Danıştay'ın Öndenetimi Bertaraf Edilmiştir. 

Oysa, Danıştay, öndenetim yapabildiği imtiyaz sözleşmelerinde (Örnek, Ova Elektrik 
A.Ş. ile bağıtlanan Gebze- Dilovası DG Kombine Çevrim Santrali, Hazar 1-Hazar 2 HES ) 
"Eşitlerarası sözleşmelerde tarafların kusuru nedeniyle sözleşmelerin diğer tarafça feshi 
olanağı bulunmasına karşın, idarelerin üstün haklarla donatıldığı imtiyaz sözleşmelerinde özel 
hukuk kişilerine bu sözleşmeleri tek yanlı feshetme yetkisi tamnmayacağı" gerekçesiyle 
Bakanlığın kusuru nedeniyle sözleşmenin feshini düzenleyen maddeyi; 

"Şirkete bu sözleşmeyle verilen elektrik üretim yetkisinin, Bakanlığın izni olmadan 
üçüncü şahıslara devredilemeyeceği yolundaki düzenlemenin, bir imtiyazın devrinin yeni bir 
imtiyaz sözleşmesiyle mümkün olduğu" gerekçesiyle ilgili maddeyi; 

"2575 sayılı Damştay Kanununun 24. maddesi l/son fıkrası ve İdari Yargılama Usulü 
Kanununun 2. maddesi l/c bendi uyarınca imtiyaz sözleşmelerinden dolayı taraflar arasında 
çıkacak uyuşmazlıkların çözümlenmesi görev ve yetkisinin idari yargıya ait bulunması" 
nedeniyle tahkim ve tahkim öncesiyle ilgili düzenlemeleri ve diğer bazı maddeleri sözleşme 
metinlerinden çıkarmış, bir kısmını da yeniden düzenleme ihtiyacını duymuştur. 

Danıştay'ın öndenetimi, önceden imzalanmış sözleşmelerle bu biçimde bertaraf 
edilmiş, yargısal denetimi ise sözleşmelere konulan TAHKİM usulüyle aşılmıştır. 

Anayasanın 125., 140. ve 155. maddeleri idari işlem ve eylemlerin yargısal 
denetiminin idari yargının görevinde olduğunu amirdir. 

Anayasa Mahkemesi, 22.12.1988 gün ve E.1988/5 K.1988/55 sayılı, 28.6.1995 gün ve 
E. 1994/71 K. 1995/23 sayılı, 19.12.1994 gün ve E. 1994/43 K. 1994/42-2 sayılı muhtelif 
kararlarında; 
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"Yasama organı, anayasal bir gerek olarak idare hukuku alanına giren bir idari eylem 
ya da işleme karşı adli yargı yolunu seçme hakkına sahip değildir. Aksi halde Anayasanın 
'kanuni hakim güvencesi' başlığı altındaki 37. maddesinin birinci fıkrasında 'hiç kimse 
kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz' biçiminde ifade edilmiş 
buyurucu kurala aykırılık oluşturur" saptamasında bulunmuştur. Anayasa yargısının yasama 
organıyla ilgili olarak yaptığı "idari eylem yada işleme karşı adli yargı yolunu seçme hakkına 
sahip olmadığı" saptaması, kuşkusuz ve öncelikle yürütme organı için geçerlidir. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, taraf olduğu Uygulama Anlaşmalarında imzalandıktan tarihte 
Anayasa, Danıştay Kanunu ve İdari Yargılama Usulü Kanununun, imtiyaz sözleşmelerinden 
dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklann çözümlenmesi görev ve yetkisinin idari yargıya 
ait olduğunu belirleyen kamu düzenine ilişkin ve buyurucu kurullanna aykın olarak, 
uyuşmazlıklann tahkim usulüyle çözümlenmesini kabul etmiş bulunmaktadır. 

• Uygulama Anlaşmalannm İmzalandığı Tarihten Sonra Yapılan Yasal Düzenlemeler 

ve Anayasa Mahkemesi Kararlan 

Bu dönemde Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan ve yapılmak istenilen anlaşmalan, 
imtiyaz sözleşmesi ve dolayısıyla idari yargı denetimi dışına çıkarma girişimleri Yasa 
değişiklikleri ile de kendini göstermiştir. 

- 22.2.1994 gün ve 3974 sayılı "... Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi 
Hakkında Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuncun 1. maddesiyle 3291 sayılı eski özelleştirme genel 
yasasına getirilen ek 5. madde de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile enerji alanında 
faaliyet gösteren İktisadi Devlet Teşekküllerinin "bu Kanuna dayanarak veya diğer 
kanunların özel sektörün yeni enerji üretim, iletim ve dağıtım tesisleri kurma ve işletmelerini 
ve mevcutların işletme hakkını devralmaları" ile ilgili yapılacak sözleşmelerin "öze/ hukuk 
hükümlerine tabi olduğu" ve "imtiyaz teşkil etmeyeceği" belirtilmiştir. Maddede sözü edilen 
sözleşmeler 3291 ve 3096 sayılı Kanunlar uyannca yapılan sözleşmeleri kapsamaktadır. 

3974 sayılı Yasayla getirilen bu düzenlemeye karşı açılan davada Anayasa Mahkemesi 
9.12.1994 gün ve E. 1994/43 K. 1994/42-2 sayılı karan ile; 

Ek 5. maddenin, özelleştirme ile ilgili idari nitelikteki sözleşmeleri özel hukuk 
hükümlerine bağlı tutarak idari yargı denetimi dışına çıkaran içeriğiyle Anayasanın 2., 
11., 37. ve 125. maddelerine aykırı olduğunu; Sözleşmelerin imtiyaz sözleşmesi 
olmadığını belirterek, Danıştay ön denetimi dışına çıkaran içeriği nedeniyle de 155. 
maddesine aykırı olduğunu belirtmiş ve bu nedenlerle iptaline karar vermiştir. 

- 8.6.1994 gün ve 3996 sayılı "Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-Işlet-Devret Modeli 
Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun" ile kamu kurum ve kuruluşlarınca ifa edilen ileri 
teknoloji ve yüksek maddi kaynak gerektiren bazı yatınm ve hizmetlerin, yap-işlet-devret 
modeli çerçevesinde yaptınlması amaçlanmış ve bu yatınm ve hizmetlerin sermaye 
şirketlerine veya yabancı şirketlere yaptınlması, işletilmesi ve devredilmesi konulan 
düzenlenmiştir. 
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Yasanın 5. maddesinde ise "Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen idare ile sermaye 
şirketi ve yabancı şirket arasında imtiyaz teşkil etmeyecek nitelikte bir sözleşme yapılır. Bu 
sözleşme özel hukuk hükümlerine tabiidir" denilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi 28.6.1995 gün, E. 1994/71 K.1995/23 sayılı kararıyla; 

Kimi yatırım ve hizmetlerin yaptırılması, işletilmesi ve devredilmesi konularında 
yapılacak idari nitelikteki sözleşmeleri özel hukuk kurallarına bağlı tutarak idari yargı 
denetimi dışına çıkaran 5. maddenin ikinci tümcesini, Anayasanın 2., 11., 37., 125. 
maddelerine aykırılığı, 

Yönetim ile sermaye şirketleri arasında yapılacak sözleşmelerin imtiyaz teşkil 
etmeyecek nitelikte olması öngörülerek Danıştay öndenetimi dışına çıkaran 5. maddenin 
birinci tümcesini ise anayasanın 155. maddesine aykırılığı nedeniyle iptal etmiştir. 

Anayasa Mahkemesinin yerleşik içtihatlarında, idari nitelikte sözleşmelerin Yasalarla 
özel hukuk kurallarına bağlı tutulmasının Anayasaya aykırılığının saptanması ve iptaline 
ilişkin bütün gerekçeleri ve hükümleri, inceleme konusu uygulama anlaşmalarının 
bağıtlandıktan tarihte yürürlükte olan Anayasa ve Danıştay Kanunu ile İdari Yargılama Usulü 
Kanununa aykırı olarak imzalanmış olduğunu da açıkça göstermektedir. 

• Anayasa, Danıştay Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanunu, 3996 Sayılı Kanunda 
Yapılan Değişiklikler ve Kamu Hizmetleri İle İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden 
Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere 
Dair Kanun 

Yüksek Mahkemece Anayasaya aykırılık gerekçeleriyle alman bu iptal kararlarından 
sonra Anayasa değişikliği yoluna gidilmiştir. 

13.8.1999 gün ve 4446 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuncun 2. maddesiyle Anayasanın 125. maddesine, 

"Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlarına ve sözleşmelerinde bunlardan doğan 
uyuşmazlıkların milli veya milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülebilir. 
Milletlerarası tahkime ancak yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar için gidilebilir.", 
peklinde bir fıkra eklenmiş; 

3. maddesiyle de 155. maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikte Danıştay'ın 
kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini incelemek görev ve yetkisi 
düşünce bildirmeye dönüştürülmüştür. 

Anayasa değişikliğinin ardından 18.12.1999 gün ve 4492 sayılı "Danıştay Kanunun ve 
İdari Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 
yayımlanmış ve bu Kanunun 1. maddesiyle, Danıştay Kanununun 23/d bendinde, Danıştay'ın 
kamu hizmetleri ve ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini incelemek görevi düşünce 
bildirmek şekline dönüştürülmüş, 5. maddesiyle de Danıştay Kanununun 48. maddesi aynı 
doğrultuda değiştirilmiştir. 6. madde ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 2/1.(c) 
fıkrasında yapılan değişiklikle tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden 
doğan uyuşmazlıklar idari yargının görev alanından çıkartılmıştır. 
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20.12.1999 gün ve 4493 sayılı "Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli 
Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanunla, 3996 sayılı Kanunun 2. maddesine "elektrik üretim, iletim, dağıtım ve 
ticareti" ibaresi eklenmiş, 5. maddesi de daha önce Anayasa Mahkemesi karanyla iptal edilen 
"Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen idare ile sermaye şirketi veya yabancı şirket 
arasında yapılacak sözleşme, özel hukuk hükümlerine tabidir" hükmü yeniden konulmuştur. 

21.1.2000 gün ve 4501 sayılı "Kamu Hizmetleri ile ilgili İmtiyaz Şartlaşma ve 
Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması 
Gereken ilkelere Dair Kanunla imtiyaz sözleşmelerinde tahkim ve uluslararası tahkim 
düzenlenmiştir. 

Görüldüğü üzere inceleme konusu uygulama anlaşmalarının tabi olduğu Anayasa ve 
Yasa hükümleri bu anlaşmaların ilk imzalandıkları 1993 yılından yaklaşık 6-7 yıl sonra böyle 
anlaşmalann yapılabilmesine uygun hale getirilmişlerdir. Bu düzenlemeler yapılıncaya kadar 
ki dönem süresince, anılan Anlaşmalar Anayasal sisteme ve hukuk düzenine rağmen 
imzalanmışlar ve hukuka aykın varlıklannı sürdürmüşlerdir. 

• Uygulama Anlaşmalanna İlişkin Danıştay Birinci Daire ve Onuncu Daire Kararlan 

Bağıtlandıktan tarihlerde İmtiyaz Sözleşmesi olarak Yapılması Anayasa ve Danıştay 
Kanunu uyannca zorunlu olan ama bu gereklere uyulmaksızın ve idari yargı yetkisini de 
aşarak tahkim usulünün kabul edilerek özel hukuk sözleşmesi niteliğinde imzalanan bu 
anlaşmalar, imzalandıktan sonra Danıştay'a incelenmek üzere gönderilmişlerdir. 

Danıştay Birinci Dairesi yaptığı incelemelerde, Y.İ.D. sözleşmelerinin İmtiyaz 
Sözleşmesi şeklinde yapılması gerektiğini, Anayasa Mahkemesi kararlanndan örnekler 
vererek tespit etmişse de; "taraflarca imzalanmış bulunan, özel hukuk hükümlerine göre 
taraflarını bağladığı ve idare ile şirketin karşılıklı irade beyanları veya yargı kararlarıyla 
ortadan kaldırılmadığı sürece, sözleşme konusunu kapsayan ve tarafları aynı olan yeni bir 
kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesinin düzenlenmesine hukuken olanak bulunmadığından, 
incelenmesi için gönderilen ve imzalanmış bulunan sözleşmenin, bu aşamada Danıştay'ca 
incelenmesi mümkün görülmemektedir", gerekçesiyle sözleşmeleri incelemeksizin iade 
etmiştir. 

Elektrik Mühendisleri Odası, 1997 yılı içinde Trakya Elektrik A.Ş. Uni-Mar Elektrik 
A.Ş., Doğa Enerji A.Ş. ve Birecik H.E.S. A.Ş. ile imzalanan Uygulama Anlaşması ve Enerji 
Satış Anlaşmalannın iptali ve yürütmenin durdurulması isteğiyle dava yoluna gitmiştir. Bu 
davalarda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı diğer itirazlannm yanında Anlaşmalann özel 
hukuk anlaşmalan olduğunu ileri sürerek 'Görev' itirazında da bulunmuştur. 

Danıştay 10. Dairesi; "her ne kadar davalı idarece dava konusunu oluşturacak 
sözleşmenin olay günü yürürlükte olan Yasa hükmü uyarınca özel hukuk hükümlerine tabi 
olduğu, davanın bu nedenle adli yargı tarafından görülmesi gerektiği ileri sürülmekte ise de 
bakılan davanın asli sahibi idare olan bir kamu hizmetinin özel girişime gördürülmesi amacı 
ile bir tarafını yetkili idarenin oluşturduğu ve niteliği gereği kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesi 
olan sözleşmeyle ilgili olması ve bu tür davaların görülmesi görevinin de yukarıda yapılan 
açıklamalarla idari yargıya ait olduğunun ortaya konulmuş bulunması karşısında da davalı 
idarenin görev itirazının kabulüne olanak görülmemiştir", gerekçesi ile bu itirazı reddetmiş 
ve görevli olduğuna karar verdiği davanın incelemesine geçmiştir. 
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Dava sürerken Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı davaya müdahil olarak katılmış ve 
savunmasını; davanın iptal karan ile sonuçlanması veya yürütmenin durdurulmasına karar 
verilmesi halinde T.C. Hazinesinin toplam yatırım tutan kadar mali külfet altına gireceği ve 
bu yükümlülüklerini yerine getirmek için dış borçlanma yapmak zorunda kalacağı, iddiası 
üzerine kurmuştur. 

Dava konusu anlaşmanın özel hukuk hükümlerine tabi bir sözleşme değil, niteliği 
gereği kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesi olduğunu saptayarak görevlilik karan veren Danıştay 
10. Dairesi, nihai karannda davayı süre yönünden reddetmiş bulunmaktadır. Karar, Danıştay 
İdari Dava Daireleri Genel Kurulu (D.İ.D.D.G.K.) tarafından onaylanmıştır. 

Her ne kadar bu davalar süresi içinde açılmadığı gerekçesiyle reddedilmişlerse de, 
3096 sayılı Yasanın 4. maddesi ve ilgili yönetmeliğe göre özel hukuk sözleşmesi olarak 
bağıtlanan Uygulama Anlaşmalannın, aslında imtiyaz sözleşmeleri olduklan Yüksek Yargı 
Organı Danıştay tarafından da tespit edilmiştir. 

Eğer Uygulama Anlaşmaları Tabi Oldukları Hukuka ve Yasalara Uygun Olarak 
Düzenlenip, Yasal Düzenlemeler Gereği Danıştay İncelemesinden Geçirilerek Yürürlüğe 
Konmuş Olsalardı, Danıştay'ın Hukuka Uygunluk Denetimi ve Kamu Yararına Bazı 
Maddelere Müdahalesi Mümkün Olabilecek ve Hukuk Sistemine Aykırı Sözleşme 
Maddelerinin ve Kamu Zararına Yol Açan Bir Kısım Uygulamalarının Önüne Geçilebilecekti. 

Anayasa ve İdare Hukuku yönünden değerlendirmelerin sunulduğu bu sözleşmelerin, 
"sözleşmenin dili" maddelerinde, "İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması 
Hakkındaki 1926 tarih, 805 sayılı Kanuna" aykın olarak sözleşmelerin İngilizce ve Türkçe 
metinlerinin ayn ayn geçerli olması hükümleri ve yazışmalann esas olarak İngilizce 
yapılacağı düzenlemeleri de yer almaktadır. 

Yap-İşlet-Devret modeli Uygulama Anlaşmalan eki fizibilite raporlannda Toplam 
Yatınm Maliyetleri, gerçekleşen maliyetlerin çok üzerinde (bir kat veya daha fazla) 
gösterilmiş ve gerçekleşmeyen bu maliyetlere bir de eskalasyon uygulanarak tarifelerine 
yansıtılmış, elektrik birim fiyatlannın daha da yükselmesine ve tarifeler üzerinden şirketlere 
'toplam yatınm maliyeti' adı altında haksız kazanç ödenmesine neden olunmuştur. 

Bu sözleşmelerde öngörülen eskalasyon oranlan (% 4,6 ve % 5) şimdiye kadar hiçbir 
sözleşme yılında gerçekleşmemiş yüksekliktedir. Bilimsel ve ekonomik verilere dayanmayan, 
ağırlıklı olarak şirketlerin çıkarlannın gözetildiğini gösteren oranlarda kabul edilen 
eskalasyon oranlan, toplam yatınm maliyetine (gerçekleşmeyen kısım da dahil) kredilere, 
işletme giderlerine de uygulanarak, eskalasyon kavramının dışında şirketlere haksız ve gizli 
kar ödenmesinin formüllerinden birini oluşturmuştur. Şirketler tarafından uluslararası kredi 
firmalanndan alınan krediler, enerji satış tarifesi üzerinden ve faiziyle birlikte kreditörlere 
geri ödenmekte olup, bu kredilerin aynca eskalasyona tabi tutulması., şirketler yönünden 
kredi firmalanna ödemesi yapılmayan ve kendilerinde kalan kazancı oluşturmaktadır. 

Sözleşmelerde eskalasyon uygulamasının başlangıç tarihleri de haklı ve gerektirici 
hukuksal ve ekonomik nedenlere dayanmaksızın, (inşaata başlama tarihlerinden, kredi 
kullanım tarihlerinden yani şirketler için herhangi bir harcama ve maliyetin gerçekleşmeye 
başladığı tarihlerden geriye) sözleşmelerin ilk imza tarihleri olan 1993'lü yıllara taşınarak 
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hem tarifenin yükselmesine, hem de şirketlere eskalasyon kavramıyla amaçlananın dışında 
haksız kazanç ödenmesine olanak sağlanmıştır. 

04.04.1996 tarihinde 85/9799 sayılı Yönetmelikte yapılan değişiklikle, İç Karlılık 
Oranı'na getirilen sınırın kaldırılmış olması da şirketler yararına yapılan ve kamu zararına yol 
açan bir düzenlemedir. 

3096 Sayılı Kanuna dayalı 16.08.1985 gün ve 85/ 9799 sayılı Türkiye Elektrik Üretim 
İletim Anonim Şirketi ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi dışındaki kuruluşlara 
elektrik enerjisi üretim tesisi kurma ve işletme izni verilmesi esaslarını belirleyen 
yönetmeliğin 'Satış Fiyatı' başlıklı 9. maddesinde; "Elektrik ... projenin iç karlılık oranım % 
16 civannda gerçekleştirecek şekilde seçilecek, bu fiyatın ayrıca TEK ortalama satış 
fiyatının, hidroelektrik santrallerde % 60'ını, termik santrallerde % 65'ini geçmemesi esas 
alınacaktır.", hükmü yer almakta iken, Trakya Elektrik A.Ş.,Uni-Mar Elektrik A.Ş. ile 
imzalanan Uygulama Sözleşmelerinde iç karlılık oranı bu oranın çok üzerinde gerçekleşecek 
biçimde düzenlenmiştir. 

Sözleşmelerde mevcut olan bu konudaki mevzuata aykırılık hali, daha sonra 4.4.1996 
tarih, K. 96/8007 sayılı Yönetmeliğin 9. maddesindeki % 16 oram kaldınlmak suretiyle 
giderilmeye çalışılmıştır. 

Yönetmelik değişikliklerinden sonra da Ova Elektrik A.Ş. ve Doğa Enerji A.Ş. ile iç 
karlılık oranlan yüksek anlaşmalar imzalanmıştır. 

Sözleşmenin düzenlenmesinden sonra, Yönetmelik tadili, gerek siyasi ve gerekse idari 
irade sonucu oluşmuş olup hukuk düzeninin fiili duruma uydurulmasıdır. Burada kişisel 
sorumluluğun ötesinde siyasi ve idari karar organlannın sorumluluğu irdelenmelidir. 

Yukanda hukuki ve ekonomik açıdan durumlan değerlendirilen sözleşmelerle yapılan 
Doğalgaz Termik Santrallerinin bugün itibariyle ürettikleri elektrik enerjisinin maliyeti 
(doğalgaza dayalı), yakıt dahil 8-12 cent/kWh arasında değişmektedir. 

• Yap-İşlet Devret Modeli İle İnşa Edilen Doğalgaz Santrallerine (Trakya, Uni-Mar, 
Doğa) Yapılan Haksız Ödemeler (Geciken 'USD Dolan Karşılığı Türk Lirası Borçlan' 
Ödemelerinde İlgili Şirketlere Ödenen Kur Farkı ve Cezai Faiz: 185.427.250.160.811 T.L): 

27.3.2003 tarih, 2094 sayılı ve 16.5.2003 tarih, 3046 sayılı TETAŞ Genel Müdürlüğü 
yazılan ve eklerinin E.S.A. çerçevesinde incelenmesiyle; 

TETAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 12.4.2002 gün, 13-30 sayılı "Yap-İşlet-
Devret modeline göre kurulmuş olan santral işletmecisi şirketlere (Trakya Elektrik Üretim 
Ticaret A.Ş., Uni-Mar Enerji Yatınmlan A.Ş., Doğa Elektrik Üretim San. ve Tic. Ltd. Şti.) 
E.S.A.'lan çerçevesinde satın alınan enerji bedeli olarak yapılacak ödemelerden USD dolan 
karşılığı TL olarak ödenen kısımlarla ilgili olarak, alınan görüşler çerçevesinde vade tarihi ile 
fiili ödeme tarihi arasındaki kur farklannın geçmiş dönemler için ödenmesi ve bu 
uygulamanın bundan böyle fiili ödeme tarihi itibariyle cari olan T.C. Merkez Bankası döviz 
satış kuru esas alınarak yapılmasına ve bu doğrultuda işlem yapılması için Genel Müdürlüğün 
yetkili kılınmasına" ilişkin karan uyannca ve bu doğrultuda; 
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Trakya Elektrik Üretim Ticaret A.Ş.ne toplam 79.364.501.893.000 TL; 
Doğa Elektrik Üretim San ve Tic Ltd. Şti.ne 30.003.561.234.000 TL, 
Uni-Mar Enerji Yatırımları A.Ş.ne 76.059.187.033.811 TL, 

Geçmiş döneme ait kur farkı ve faiz ödemesi yapıldığı anlaşılmıştır. 

Temmuz 1999 tarihine kadar sözleşmenin 3.8.2 maddesi uyarınca USD Doları 
karşılığı TL ödemelerin sözleşmede öngörülen ödeme tarihinde gerçekleştirildiği, nakit 
sıkıntısı nedeniyle bu tarihten sonra fatura ödemelerinde gecikmeler olduğu, sözleşmede 
belirlenen tarihte ödenemeyen döviz karşılığı TL ödemelerine sözleşme ödeme tarihi ayın 
19'u baz alınarak bu tarih itibariyle döviz karşılığı TL olarak ödendiği, bu uygulamaya karşı 
şirketlerin, alacaklarının USD Dolan olarak tahakkuk ettiği, ödeme tarihi olarak her ayın 19'u 
itibariyle TL. ye çevrilmesi yorumunun sözleşmeye aykın olduğunu savunduklan, mülga 
TEAŞ tarafından Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı ve A.Ü. Hukuk Fakültesinden görüş 
alındığı, TETAŞ Genel Müdürlüğünün oluşumundan sonra da soruna çözüm arandığı 
Kuntalp-Arkan ortak Hukuk Bürosundan ve A.Ü. Hukuk Fakültesinden alman ve firmalann 
taleplerini haklı gören görüşler doğrultusunda ve Yönetim Kurulu Karanyla şirketlere ödeme 
yapıldığı anlaşılmıştır. 

Şirketlere, USD Dolan karşılığı TL borçlannda gecikme nedeniyle kur farkı 
ödenmesine yönelik olarak TETAŞ Yönetim Kurulunun anılan Karanndan önce, özel hukuk 
bürosundan alınan görüş, USD Dolan karşılığı TL borçlannın fiili ödeme tarihi itibariyle 
TL.ye çevrilmesi gerektiği yolundadır. 

Mülga TEAŞ döneminde A.Ü. Hukuk Fakültesinden Kurum uygulamasının doğru 
olduğunu belirten bir görüş alınmasına rağmen, TETAŞ Genel Müdürlüğünce yeni bir görüş 
alınma yoluna gidilmiştir. A.Ü. Hukuk Fakültesinde aynı isimlerden oluşan üç kişilik kurul 
ikinci görüşünde, ilk görüşünde olduğu gibi ödeme tarihinin vade tarihi (ayın 19'u) olduğunu, 
vade tarihi itibariyle borcun TL.ye çevrilmesi gerektiğini saptamakla birlikte sonuç olarak, ilk 
görüşünün aksine kur farkının munzam zarar karşılığı ödenmesi gerekeceği görüşünü 
vermiştir. Ancak bu görüş, Yargıtay'ın alıntılar yapılan içtihatlanyla örtüşmemektedir. 
Sözleşme yapılırken döviz karşılığı TL ödemesi seçildiğinden, Yargıtay içtihatlanna göre 
artık alacaklılann munzam zarar talep hakkı bulunmamaktadır. 

- Konuyla İlgili E.S.A. Maddeleri: 

3096 sayılı Yasa gereğince Yap-İşlet-Devret modeline göre kurulmuş olan Trakya 
Elektrik Üretim Tic. A.Ş., Uni-Mar Enerji Yatınmlan A.Ş., Doğa Elektrik Üretim San ve Tic. 
Ltd. Şti. ile mülga TEAŞ ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile anılan şirketler arasında 
bağıtlanmış Uygulama Anlaşmalan çerçevesinde imzalanan Enerji Satış Anlaşmalannın 
(E.S.A.); 

"Ödemeler" başlıklı 3.8.1.1. maddeleri; "Her ayın en geç 19. gününde veya faturanın 
elden alındığı günden sonraki 16. gün ve bunlardan hangisi daha sonraki bir tarihe geliyorsa 
en geç o tarihte alıcı, şirket tarafından madde 3.7.1'e göre hazırlanan aylık faturayı 
ödeyecektir.", 

3.8.1.4 maddesi; "Yukanda belirtilen faturalara ilişkin olarak TL ödemeleri ödemenin 
yapılacağı gün öğle vakti 12.00 ye kadar, USD Dolan ödemeleri ise ödemenin yapılacağı gün 
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saat 17.00'ye kadar yapılacaktır. Madde 3.8.2.de belirtilen maddeler dışında, bu anlaşmaya 
göre alıcı tarafından yapılacak bütün ödemeler USD dolan üzerinden olacaktır.", 

3.8.2. maddesi; "Aşağıdaki meblağlar (Katma Değer Vergisi, Ek Vergiler, Fon 
kesintileri, Değişken kapasite fiyatının % 20'si, Anlaşma gaz kWh'leriyle ilgili gaz enerji 
fiyatı) ise faturalandınlan USD Dolan meblağının Türkiye Merkez Bankasının ödeme 
tarihindeki döviz satış kuru üzerinden TL karşılığı hesaplanarak TL olarak ödenecektir.", 

3.8.5.1. maddesi: "Alıcı tarafından işbu anlaşma uyannca ödenmesi gereken herhangi 
bir miktann madde 3.8.1.de belirtilen sürede yapılmaması halinde, ödenmeyen miktar 
üzerinden, ödemenin yapılması gereken son günden şirket banka hesabına yatınldığı güne 
kadar geçen her gün için, 6 aylık USD dolan Libor Faizinin % 3 fazlasının 1/365 oranında 
talep üzerine ödenecek cezai faiz yürütülecek ve bir sonraki cümlede belirtilen hallerin 
dışında bu cezai faizi USD Dolan olarak ödeyecektir. Madde 3.8.2 uyannca alıcının USD 
dolan karşılığı TL olarak ödeyeceği herhangi bir miktara ilişkin olarak cezai faiz yürütülmesi 
halinde, cezai faiz USD Dolan olarak hesaplanacak, ... bu miktann şirkete ödeme tarihinde 
geçerli olan T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanan TL karşılığı 
ödenecektir." 

• Hukuki Değerlendirme: 

Uni-Mar Enerji Yatınmlan A.Ş. ve Trakya Elektrik Üretim A.Ş. ile bağıtlanan 
E.S.A.lann tabi olunan hukuk başlıklı 4.5 maddesinde anlaşmanın Türkiye Cumhuriyeti 
Kanunlanna tabi olduğu, Doğa Enerji Şirketinin E.S.A.sımn ilgili maddesinde ise 
uygulanacak hukukun T. Cumhuriyeti'nin usule ilişkin olmayan esasa müteallik kanunlan 
olduğu hükme bağlanmıştır. 

E.S.A.lann anılan maddeleri uyannca T.C. Kanunlannın uygulanacağı kararlaştınlmış 
olduğundan, yabancı para borçlan ile ilgili Genel Hükümleri düzenleyen Borçlar Kanununun 
amir 83. ve 105. maddeleri ve bu maddelere ilişkin Yargıtay kararlan çerçevesinde konuya 
ilişkin değerlendirmeler aşağıdadır; 

Borçlar Kanununun 83. maddesinin 1. fıkrası, mevzuu para olan borçlann Memleket 
parası ile ödeneceğini düzeni emiştir. 2. fıkrada ise, sözleşmede yabancı para borcu söz 
konusu olduğunda ve "aynen ödeme' şartı bulunmadığında yabancı para borcunun vade 
günündeki rayici üzerinden memleket parası ile ödenebileceği hüküm altına alınmıştır. 

Borçlar Kanununun 83. maddesine 23.11.1990 tarihinde 3678 sayılı Kanunla eklenen 
3. fıkra ile alacaklıya, yabancı para borcunun vadesinde ödenmemesi halinde bu borcu vade 
veya fiili ödeme günündeki rayice göre isteme hususunda bir seçimlik hak tanınmıştır. 

Borçlar Kanununun 105. maddesinde ise, 'munzam zarar' adı altındaki düzenleme ile 
alacaklının alacağını zamanında tahsil edememesi nedeniyle uğradığı zarann geçmiş günler 
faizinden fazla olduğu takdirde borçlunun geç ödemede kendisine hiçbir kusur 
yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe alacaklının uğrayacağı bütün zararlardan sorumlu olduğu 
düzenlenmiştir. Konusu yabancı para olan sözleşmelere dayalı olarak para borcunun geç 
ödenmesi nedeniyle kur farkından doğan zarann tahsili istemi ile açılan tazminat davalan 
hukuki dayanağını Borçlar Kanunun anılan 105. maddesinden almaktadır. 
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Sorun 3096 sayılı yasa gereğince 'Yap-İşlet-Devret' Modeline göre üretimde bulunan 
şirketler ile mülga TEAŞ arasında yapılmış E.S.A.ların 3.8.2 maddesinde belirtilen 
kalemlerden doğmaktadır. 3.8.2.de belirtilen kalemler dışında borçlu tarafindan yapılacak 
bütün ödemelerin USD Doları ile olacağı hüküm altına alındığından bu kalemlerde firma 
taleplerine uygun olarak zaten ödeme yapılmaktaydı. Ancak madde 3.8.2.de belirtilen bir kısım 
kalemlerde faturalandmlan USD Dolan tutanmn T. C. Merkez Bankasının ödeme tarihindeki 
döviz satış kuru üzerinden TL karşılığı hesaplanarak TL ile ödeneceği hükme bağlanmıştır. 
Yani 3.8.2.de belirtilen KDV, Ek Vergiler, Fon Kesintileri, Değişken Kapasite Fiyatımn % 
20.si, Anlaşma Gaz kWh.leri ilgili Gaz enerji fiyatı kalemlerinde bir yabancı para borcu değil, 
yabancı para değeri kaydına göre TL ile ödenecek bir para borcu söz konusudur. Burada mülga 
TEAŞ (TETAŞ) yabancı para ile aynen ödeme borçlusu olmayıp, Borçlar Kanunu 83. madde 3. 
fıkrasının burada uygulanma olanağı olmadığından, alacaklı şirketlerin B.K. 83/3 fıkrası 
uyannca borcun vade veya fiili ödeme günündeki kur üzerinden ödenmesini isteme konusunda 
seçimlik hakkı bulunmamaktadır. Uygulanacak olan Borçlar Kanununun 83. maddesinin 
yukanda belirtilen 2. fikrasıdır. Kaldı ki, 83. maddedeki seçimlik hakkı sözleşmenin yapıldığı 
ve imzalandığı tarihte firmalarca 3.8.2. madde kabul edilmekle kullanılmıştır. Aynca gecikme 
halinde de (libor +3 gibi) özel bir cezai faiz almayı kabul etmişlerdir. 

Yargıtay'ın yerleşik kararlannda sözleşmede 'aynen ödeme' koşulunun olmaması 
ve/veya sonrasında borçlunun seçimlik hakkını kullanması halinde B.K. 105. maddesine 
dayalı olarak 'munzam zarar' adı altında kur farkı talep edemeyecekleri hüküm altına 
alınmıştır. Konunun daha anlaşılır olabilmesi için aşağıda Yargıtay'ın çeşitli kararlanndan 
örnekler verilmiştir. 

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin , 28.01.1991 tarih, E. 1990/1093, K. 1991/332 sayılı 
karannda; "...Davacı yabancı para üzerinden alacaklı olduğundan bahisle ilk ilam gereğince 
aldığı meblağın Yabancı para alacağını karşılamadığından bakiye kalan yabancı para 
alacağının Kur farkından doğan bir munzam zarar adı altında ödenmesini talep etmiş 
mahkemece munzam zarar ispat edilemediği ve mahkeme ilamı gereğince ödeme yapılırken 
ve ibraname düzenlenirken kaydı ihtirazı ileri sürülmediğinden davanın reddine karar 
verilmiştir. Oysa gerek taraflar arasındaki ilişkiden doğan alacak B.K.nun 83. maddesi 
anlamında yabancı para ile ödenmesi gereken bir borç olmamasının, gerekse alacağı tespit 
eden ilişik davada bilirkişilerin Alman Markı üzerinden hesap yapmışlar ise de Türk Lirası 
olarak alacağı saptamış olmalanna ve ilamda alacağın yabancı para ile tespit edilmiş ve 
hükme bağlanmış bulunmamasına göre davacının yabancı para üzerinden bir alacağının 
olmadığından neticede kur farkından doğan bir munzam zarannın bulunmadığından bahisle, 
davanın reddi gerekir.", şeklindedir. 

Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin 30.06.1994 tarih, E. 1994/5425, K. 1994/7060 sayılı 
karannda; "Somut olayda, söz konusu bonolann düzenlendiği yabancı para ile aynen 
ödenecekleri yolunda bir şart taşımamalanna ve aynen veya geri ödeme tarihindeki döviz 
kurundan Türk Lirası olarak ödeneceklerine ilişkin taahhütnamelerin söz konusu bonolann 
keşidecileri olan A. Şirketleri tarafından verilip, bonolann" müteselsil kefili ve bu sıfatla 
sorumlusu olan davalı müflisin keşideciler gibi aynca bir taahhütte bulunmadığına göre 
davalı müflis Borçlar Kanununun 83/2 maddesi hükmü icabı olarak bonolardaki yabancı 
para borcunun muaccel olduğu tarihteki Türk Lirası karşılığından sorumlu tutulabilir.", 

Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 9.5.1996 tarih, E. 1996/3616, K. 1996/4375 sayılı 
karannda; "... Borçlar Kanununun 83. maddesine eklenen ek fıkra hükmünün bu davada 
uygulanacağı kaçınılmazdır. Şu durum karşısında alacaklının yabancı para alacağının 
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ödenmesinde temerrüdü oluşan borçludan yabancı paranın vade veya fiili ödeme günündeki 
kuru üzerinden Türk Parası olarak isteme yetkisine sahip olduğunu kabulü zorunludur. Somut 
olayda davacı, Yasanın kendisine tanıdığı tercih hakkını icra takip tarihindeki kur karşılığı 
Türk parası olarak kullanmış, dahası takip talepnamesine ihtirazi bir kayıt koymamıştır. Bu 
durumda davacı hasrettiği talebinden dönerek fiili ödeme günündeki kur esasından hareketle 
talepte bulunamayacağı gibi B.K.nun 105. maddesine dayanarak munzam zarar isteme 
olanağını hukuken kaybetmiş sayılır.", denilmektedir. 

Ödemelerde gecikmelerin oluştuğu 1999 yılından itibaren Uygulama Anlaşması ve 
Enerji Satış Anlaşmasının 'ihtilafların çözümü' başlıklı maddesi hükümlerine uygun olarak 
uzman ya da tahkim yoluna başvurmayan şirketlerin talepleri, birbirleriyle ve kendi 
içlerinde çelişen istişari görüşlere dayanılarak, konunun ve TETAŞ'uı savunulmaya 
değer hakları yargı önünde savunulmadan ve bir yargı kararma dayanılmadan gecikme 
cezalarıyla birlikte ödenerek kamu zararına neden olunmuş, ayrıca sözleşme tarafı 
olarak E.SA.nın ilgili maddesinin böyle yorumlanması gerektiği yönetim kurulu 
kararıyla da, bu noktadan sonra tahkime gidilmesi halinde kurum iddia ve savunmaları 
hukuken daraltılmış ve daha da zorlaştırılmıştır. 

B-) Yap-İşlet (Y.İ.) Modeli Santraller ve Yap-İşlet-Devret (Y.İ.D.) Modeli ile 
Gerçekleştirilen Kırklareli Doğalgaz Santrali 

Geçmiş yıllarda imzalanan Y.İ.D. (Yap-İşlet-Devret) modeli santrallerin yapımına 
ilişkin anlaşmalardaki hukuksal problemler ve yüksek elektrik maliyetleri (fiyatları) nedeniyle 
1998-1999 yıllarından itibaren söz konusu model terk edilerek yerine Y.İ. (Yap-İşlet) 
modelinin tercih edildiği görülmektedir. 

Ancak, bu model ile inşa edilen santrallerin de yine doğalgaza dayalı olarak üretim 
yapmaları, enerji maliyetlerinin yüksekliği problemini ortadan kaldırmamıştır. Y.İ.D. 
modelindeki maliyet yüksekliği, bir ölçüde santral yatırım maliyetinin 20 yıl gibi belirli bir 
sürede tarife yolu ile geri alınması esasına dayanırken, Y.İ. modelinde ise alım garantisi 
yönünden süre sınırlaması geçerli olmakla birlikte, finansman maliyeti daha uzun bir süreye 
yayıldığı için Y.İ.D. projelerinde görülen yüksek başlangıç fiyatları Y.İ. projelerinde 
görülmemektedir (Türkiye Elektrik Enerjisi Sektörünün Durumu Hk. Bilgi Notu; Sayfa:20). 

Yap-İşlet (Y.İ.) Modeli santraller; 

Adapazarı Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali, 
Gebze Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali, 
Ankara Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali, 
İzmit Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali, 
İskenderun İthal Kömüre Dayalı Termik Santrali, 

Olmak üzere beş adet büyük santraldir. 

Bu arada, daha önce Y.İ.D. modeli ile inşa edilen doğalgaz santrallerinde yaşanan 
hukuksal ve maliyet problemleri nedeniyle terk edilen Y.İ.D. modeline rağmen 1999 yılında 
Kırklareli'nde Y.İ.D. modeli ile yeni bir santralin yapımı daha gerçekleştirilmiştir. 2003 yılı 
içinde faaliyete geçmesi beklenen söz konusu santral için ilk başvurunun Gebze'ye yapılması, 
daha sonra bu santral için bir süre yer aranması ve nihayet, yine Bulgaristan'dan enerji 
ithalatının gerçekleştirilmesinin yanı sıra, Trakya bölgesinde kamuya ait Ambarlı, Hamitabat 
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ve özel sektöre ait Uni-Mar, Trakya şirketlerinin doğalgaza dayalı olarak üretimde 
bulunmalarından dolayı enerji arzı sorunları bulunmasına rağmen anılan santralin tesisinin bu 
bölgede (Kırklareli'nde) gerçekleştirilmesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının enerji 
politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğinin bir örneğini oluşturmaktadır. Bir diğer ifade 
ile, Kırklareli doğalgaz santralinin yapımı, Bakanlığın bir plan veya projesinin sonucu değil, 
yapımcı firma talebinin karşılanması sonucudur. 

Mevcut doğalgaz santrallerinde gerçekleştirilen üretim sonucunda; Türkiye elektrik 
enerjisi üretiminde doğalgazın payı % 42 seviyelerine ulaşmış bulunmaktadır. Sözleşmesi 
imzalanmış ve yapımı devam eden doğalgaz santrallerinin de devreye girmesiyle bu oranın % 
50.1erin üzerine çıkacağı hesaplanmaktadır. Buna paralel olarak ülkemiz kaynaklarına dayalı 
olarak üretilen elektrik enerjisinde yerli linyit kömürü ile su kaynaklarının (hidrolik enerjinin) 
payı da sürekli olarak düşüş göstermektedir. 

Bu oranlar, elektrik enerjisi gibi stratejik bir girdi için doğalgaza bağımlılık açısından 
üzerinde son derece dikkatle durulması ve düşünülmesi gereken bir konu haline gelmiştir. 
Ayrıca, doğalgaz ithalatında ağırlıklı olarak tek bir ülkeye bağımlı kalmak, olayın boyutunu 
daha hassas hale getirmektedir. Yakıt olarak doğalgazın seçilmesi ile olası Dış Ticaret 
Açıklan yönünden konu aynca irdelenmelidir. 

Son olarak; enerji planlamalanna ve serbest rekabetin sağlanmasına yönelik olarak 
uygulamaya konulan 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa rağmen 2001 yılında 39 adet 
Otoprodüktör santralin yapım sözleşmelerinin imzalanması da bir diğer planlama sorunu 
olarak görülmektedir. Bu noktada, 4628 sayılı yasanın 2001 yılı içinde çıkanlmış olması da 
gecikmiş bir uygulama olarak değerlendirilmektedir. 

Elektrik Piyasası Kanununun çıkanlması, 1984 tarihli ve 3096 sayılı Kanunun 
gereklerinden iken, anılan yasa ile çelişecek biçimde Y.İ.D., Y.İ. ve otoprodüktör santrallere 
alım garantileri verilmesi, anılan yasanın işleyişine büyük bir engel oluşturmaktadır. Zira, bir 
yandan 4628 sayılı yasa ile serbest rekabet ortamı yaratılması planlanırken, diğer yandan 
yasaya rağmen rekabet ortamının dışında kalacak biçimde ve toplam enerji üretiminin yansına 
yakın bir bölümüne alım garantili enerji üretim imtiyazlan verilmektedir. 

Bir diğer husus da, son yıllarda giderek artan ve % 23'ler seviyesine gelen elektrik 
enerjisi kayıp ve kaçak oranlandır. Sadece kayıplar açısından bakıldığında, milyarlarca dolar 
maliyetle üretilen enerjinin hiçbir bedel tahsil edilmeksizin kaçak elektrik kullanan kişilerin 
kullanımına sunulduğu, tahsil edilemeyen kaçak kullanım bedellerinin, düzenli olarak elektrik 
faturalanm ödeyen abonelerin üzerine yüklendiği, görülmektedir. Kaçak kullanım ve kayıp 
enerjinin azaltılması konusunda da ciddi hiçbir çalışma yapılmadığı anlaşılmaktadır. 

C-) Otoprodüktör Santraller 

Otoprodüktör Santraller konusunda; DPT.nın elektrik enerjisi arz fazlalığına ilişkin 
uyanları gibi EPDK'nın ve Bakanlık Hukuk Müşavirliği'nin uyanlan da dikkate 
alınmamıştır. Bakanlık; Otoprodüktör Projeleri izni için 6.3.2002 tarih, 421-1-1091 sayılı 
yazısı ile EPDK'dan görüş talep etmiş, EPDK ise, 27.3.2002 tarih, EPK/369 sayılı cevabında; 
4628 sayılı yasanın geçici 3. maddesinin 'Hazırlık Dönemi Kapsamında' başlıklı, a.5. 
fıkrasının; "Kurulun oluşumuna kadar elektrik enerjisi arz güvenliği açısından acil hallere 
münhasır olmak üzere Bakanlık gerekli önlemleri alır.", hükmü ile Kanunun 2. maddesindeki; 
"Otoprodüktörler ve otoprodüktör gruplannın çalışma usul ve esaslan, ortaklanna yapacaklan 
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satışın niteliğine ilişkin düzenlemeler ile ihtiyaç fazlası olarak ürettikleri elektriğin satışı 
çıkanlacak yönetmelikle belirlenir.", hükmünü hatırlatarak, hazırlık dönemi süresince 4628 
sayılı Kanun hükümlerine uygun işlem yapılmasının, elektrik piyasasının zamanında işlerlik 
kazanabilmesi için önem arz ettiğini, Bakanlığa bildirmiştir. 

Bu arada, EPDK.nın; "Ancak, enerji arz güvenliği açısından acil hallerde önlem alma 
yetkisi kurul oluştuğunda sona ermiştir.", ifadesi ile Bakanlığın dikkati çekilmiş, Bakanlık 
Hukuk Müşavirliği de EPDK.nın anılan görüşlerine iştirak etmiştir. 

Bu görüşlere rağmen arz güvenliği açısından aciliyet varmış gibi ve Hukuk 
Müşavirliğince bu yetkinin dahi olmadığı ifade edilmiş iken Mayıs 2001-Ağustos 2002 
tarihleri arasında toplam 39 adet otoprodüktör proje sözleşmesi imzalanmıştır. Anılan 
santrallerin önemli bir bölümünün yine yerli kaynaklar yerine ithal doğalgaza dayalı olarak 
üretim yapması öngörülmektedir. Yine anılan santral girişimcilerinin çok önemli bir bölümü 
birer kamu elektrik piyasası müşterisi olduğundan kamunun pazar kaybına yol açılacaktır. 

D-) Mevcut Kamu Santrallerinin İşletme Haklarının Devri 

Konuya ilişkin olarak Çayırhan Termik Santrali ile Afşin-Elbistan (A) Termik 
Santralinin Devri girişimi hususlannda aynntılı olarak bilgiler sunulmuştur. 

E-) Mobil (Yüzer-Gezer) Santrallerin Yapımı 

Konuya ilişkin olarak Bartın Mobil Santralinin Bartın'da tesis edilmek istenmesi ile 
daha sonra herhangi bir teknik araştırma yapılmaksızın Samsun'a nakledilmesiyle ilgili olarak 
rapor içerisinde aynntılı bilgiler sunulmuştur. 

Aynca, Mobil Santrallerin oldukça yüksek maliyetle üretim yapması dikkate değer 
bulunmuştur. Bu santraller içerisinde Hakkari Mobil Santralinin üretim maliyeti 20 cent/kWh 
civanndadır. 

F-) Uzman ve Görevli Kuruluşların Görüş ve Uyarıları 

Yukanda sıralanan ve Bakanlığın belirli enerji politikalanndan örnekler verilen 
çalışmalar; geçmiş yıllardan beri çeşitli uzman kuruluşlar tarafından da sürekli olarak dile 
getirilmekte ve eleştirilmektedir. Mevcut uyan ve açıklamalann, raporda mevcut ve tarihi en 
eski olanlardan biri D.P.T. (Devlet Planlama Teşkilatı)'na ait olup, 10.5.1993 tarihlidir. 

Söz konusu yazıda; Tekirdağ-Marmara Ereğlisi'nde Y.İ.D. modeli ile inşa edilmesi 
planlanan iki adet doğalgaz santrali ile Esenyurt'ta tesisi düşünülen (Doğa Enerji) Y.İ.D. 
doğalgaz modeli santralinin alım garantileri, yatınm değerlerinin yüksekliği, hidrolik ve 
kömürlü santrallere olan talebin azalmasına neden olunabileceği, elektrik fiyatının tesbitinde 
göz önünde bulundurulması gereken ölçüler, doğalgaz dengesinin korunması, aynı yerde iki 
santral kurulmasının sakıncalan konusunda çok ciddi uyanlar yer almaktadır. 

Başta DPT olmak üzere enerji konusunda uzman veya görevli kuruluşlar olan T.E.K. 
(TEAŞ, TEDAŞ), D.S.İ., E.İ.E.İ. (Elektrik İşleri Etüt İdaresi), Hazine Müsteşarlığı tarafından 
defalarca dile getirilen uyan ve önerilere rağmen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca bu 
uyan ve öneriler dikkate alınmamış, aksine, anılan kuruluşlar söz konusu uyanlanndan ötürü 
eleştirilmişlerdir. 
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Ancak, ülkemizin enerji ve doğalgaz arz-talep dengesi açısından içinde bulunduğu 
nokta, başta DPT olmak üzere söz konusu kurum ve kuruluşlann ön gördüğü tablo ile bire bir 
örtüşmektedir. Şöyle ki; 

DPT.nın söz konusu uyarılarından en önemlisi, 30.6.1999 tarih, 2253 sayı ile, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili kuruluşu BOTAŞ Genel Müdürlüğüne gönderilen yazı 
olup anılan yazının bazı bölümleri aşağıya alınmıştır; 

"-Enerji sektöründe şu ana kadar oluşan yapı ve Müsteşarlığımız tarafından Bakanlıkla 
yapılan muhtelif yazışmalarda gündeme getirilmesine rağmen, yukarıda tanımlanan enerji 
planlaması anlayışından uzak uygulamalar sonucunda çok sayıda santral projesiyle ileri 
aşamalara getirilmiş olan görüşmeler bu tür bir planlama anlayışının sektörde uygulanmasını 
bugün için imkansız kılmaktadır.", 

"-Çalışmalarda kullanılmak üzere elektrik enerjisi talep projeksiyonu ve 2005 yılına 
kadar planlanan kamu ve özel sektör projelerinin listesi Bakanlık tarafından takdim edilmiş ve 
bu bilgi ve belgeler üzerinde yukarıda belirtilen kuruluşlarla birlikte çalışılmıştır. 

-Bu çerçevede, 1998 yılında 114 milyar kWh olarak gerçekleşen ülkemiz elektrik 
enerjisi talebinin 2000 yılında 129,5 milyar kWh, 2005 yılında 199,9 milyar kWh ve 2010 
yılında da 299, 7 milyar kWh'e ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

-Çalışmalar sırasında, bu talebin güvenilir bir şekilde karşılanabilmesi için gerekli 
sistem kapasitesi belirlenirken, esasen termik santrallerin payının gittikçe arttığı sistemimizde 
yüzde 10'lar düzeyinde olması gereken yedek kapasite oran 1999 yılında yüzde 20 olarak 
kabul edilmiştir. Bu oranın zaman içinde termik payının artışına paralel olarak azalacağı ve 
2005 yılında yüzde 15'e, 2010 yılında da yüzde 12'ye gerileyeceği öngörülmüştür. 

-Doğalgaza dayalı santrallerin zamansal programlaması yapılırken ilgili Bakanlık 
tarafından bildirilen tarihler kullanılmıştır. Benzer şekilde, planlanan otoprodüktör santrallerin 
toplam kurulu güç ve devreye giriş tarihleri konusunda Bakanlık tarafından takdim edilen son 
veriler kullanılmıştır. 

-Halen D.S.İ. Genel Müdürlüğü tarafından görüşmeleri sürdürülen ve ikili Anlaşmalar 
yoluyla gerçekleştirilmesi düşünülen, ancak Yatırım Programında henüz yer almayan HES 
projeleri ilgili Bakanlığın listelerinde yer alan özel sektör proje paketinin büyüklüğü 
nedeniyle değerlendirmeye alınamamıştır. 

-TEAŞ Genel Müdürlüğünün yatırım programında yer alan ancak henüz yatınmı 
başlamamış linyite dayalı termik santral projeleri de, yurt içi kaynaklann öncelikle 
değerlendirilmesi politikasına rağmen, yüklü özel sektör proje paketi nedeniyle listelere dahil 
edilememiştir. 

Mevcut proje stoku, yakıtı temin edilmiş, anlaşması imzalanmış vb. nedenlerle iptali 
ya da ötelenmesi mümkün olmayan kesinleşmiş projelerin gelişimi dikkate alındığında; 
ülkemizin 1999, 2000, 2001 ve 2002 yıllannda yedekli sistem ihtiyacını karşılayamadığı ve 
bu yıllarda sırasıyla 8,5 milyar kWh, 9,5 milyar kWh, 6,4 milyar kWh ve 13,1 milyar kWh 
açıkla karşı karşıya kalacağı; ancak 2003 yılından itibaren özellikle Yap-İşlet projelerinin 
devreye girmesiyle yüzde 24 gibi yüksek bir yedek kapasite oranına ulaşılacağı ve bu 
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fazlalığın 2007 yılına kadar devam edeceği, 2007 yılından itibaren de artan bir açıkla 
yedekli sistem ihtiyacının karşılanamayacağı görülmektedir. 

-Buna göre, ülkemizin enerji ihtiyacının kaliteli bir şekilde karşılanabilmesi için 2000, 
2001 ve 2002 yıllarında devreye girmesi mümkün olan yeni rüzgar santraller ile küçük barajlı 
ve kanal tipi HES projelerinin desteklenmesinde, yatırımı süren projelerin bu yıllarda devreye 
alınabilme imkanlarının araştırılmasında yarar görülmektedir.", 

"-BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 16.03.1998 tarih, 6500 sayılı yazı ekinde 
Müsteşarlığımıza bilgi olarak iletilen Doğalgaz Master Plan Revize çalışması 
Müsteşarlığımızca da incelenmiş, ancak bu çalışmanın eski bir çalışma olması ve doğalgaz 
çalışmalarında, Yatırım Programına alınmış olan Doğalgaz Talep ve Pazar Araştırması 
çalışmasının sonuçlarının kullanılacağının kuruluşa daha önce bildirilmiş olması nedeniyle bu 
çalışma Müsteşarlığımızca dikkate alınmamıştır. Nitekim, kuruluş tarafından hazırlanan 
Kasım 1998 tarihli Çan-Çanakkale Doğalgaz İletim Hattı fizibilite raporunda da anılan 
çalışmanın dikkate alınmadığı görülmektedir. 

-BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından Elektrik Enerjisi Planlama çalışmasına cevaben 
gönderilen yazıda takdim edilen bilgilerin, geçerliliği kalmayan eski çalışmalara dayandığı ve 
bu bilgilerle Müsteşarlığımız koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sırasında ilgili kuruluş 
temsilcileri tarafından beyan edilen bilgiler arasında ciddi farklılıkların olduğu; bazı projelerin 
kapasitelerinde, çoğu projenin ise gerçekleşme tarihlerinde uyuşmazlıkların bulunduğu; 
toplantılar sırasında gündeme getirilmeyen: bazı projelerin bu listelere dahil edilmiş olduğu; 
aynca doğalgaz alım anlaşmalarının ve boru hattı projelerinin mevcut durumları dikkate 
alındığında bir çok projeye ilişkin tamamlanma tarihlerinin gerçekçi olmadığı; dolayısıyla bu 
yaklaşım ve değerlerle sağlıklı bir gaz planlaması yapılamayacağı müşahede edilmiştir. 

Örneğin, Mavi Akım projesinden 2000 yılında gaz alınacağı belirtilmekte ve buna 
dayalı olarak santral projelerine yer verildiği görülmektedir. Halbuki, Mavi Akım projesinin 
bugün gelinen noktada, anılan tarihte bitirilmesi mümkün görülmemektedir. Bu nedenle, bu 
projenin yeni santral planlaması ve gaz projeksiyonları çerçevesinde yeniden planlanmasında 
yarar mütalaa edilmektedir. 

Benzer şekilde, yukarıda da belirtildiği üzere, Doğu Anadolu Doğalgaz Ana iletim 
Hattı projesi ile İran'dan 2000 yılında gaz alınacağı düşünülerek, (BOTAŞ tarafından) 2000 
yılında devreye girmek üzere İğdır'da 500 MW gücünde bir santral projesine yer verildiği 
görülmektedir. Böylece, bu santral projesi ile boru hattı entegre sisteme bağlanana kadar 
akacak gazın kullanımı planlanmıştır. Halbuki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İğdır 
projesinin 2004 yılında devreye alınmasını önermektedir. İran gazı daha önce ana sisteme 
bağlanacağından, bölgede erken gazın tüketilmesi amacıyla planlanan bu projenin bu amacı 
sağlamayacağı, aynca elektrik iletim sistemi açısından da sorun yaratan bir proje olacağı 
düşünülmektedir. 

BOTAŞ çalışmasında 2001 yılında tamamlanması öngörülen, ancak santral ve gaz 
boru hattı çalışmalan henüz başlamamış olan Denizli Doğalgaz santralinin bu tarihte 
tamamlanmasının mümkün olmadığı, aynca aynı çalışma baz alındığında, bu tarihten sonra 
2009 yılına kadar böyle bir projeye elektrik enerjisi açısından ihtiyaç da kalmadığı 
görülmektedir. 

767 



Müsteşarlığımız koordinatörlüğünde yapılan çalışmada ise 2001 yılına kadar 
tamamlanması mümkün görülmeyen Denizli projesine, TEAŞ Genel Müdürlüğünün yapacağı 
optimal sistem gelişim planlan çerçevesinde alternatif projelerle karşılaştırıldığında tercih 
edilmesi durumunda, 2007 yılı ve sonrasında ihtiyaç olabileceği görülmektedir. Bu nedenle, 
Denizli Doğalgaz santraline yakıt iletecek olan Konya- Turgutlu Boru Hattı projesinin, 
santralin yapılmaması durumunda, uzunluğu ve buna dayalı yüksek yapım maliyetinin diğer 
tüketicilerin (teshin ve sanayi) talebiyle ekonomik olmayacağı düşünülmektedir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı BOTAŞ Genel Müdürlüğü çalışmasında 
yer alan benzer çelişkiler, bu kuruluşla Bakanlık arasındaki koordinasyon eksikliğini açıkça 
göstermektedir. Şöyle ki, Çanakkale Santrali Bakanlık listelerinde 700 MW alınmış iken, 
kuruluşun çalışmasında 1.400 MW gözükmekte ve bu oranda gaz temini planlanmış 
bulunmaktadır. TEAŞ Genel Müdürlüğü tarafından metropol alanı içinde tesisi mümkün 
görülmeyen 700 MW gücündeki Silivri projesi kuruluşun çalışmasında yer almaktadır. 
Bakanlık listesinde yer almayan 700 MW gücündeki Eskişehir santrali 2004 yılında devreye 
girmek üzere BOTAŞ çalışmasında yer almaktadır. Bakanlık listesinde 2008 tarihinde 
devreye girmek üzere yer alan 356 MW gücündeki İzmit santrali BOTAŞ çalışmasında yer 
almamakta, buna karşılık BOTAŞ çalışmasında 2008 yılında devreye girmek üzere yer alan 
bir başka İzmit santrali projesi de Bakanlık listesinde yer almamaktadır. 

Görüleceği üzere, BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından iletilen çalışmadaki 
aksaklıkları çoğaltmak mümkün olup, çalışmanın bu hali ile sağlıksız ve yetersiz olduğu 
düşünülmektedir. 

Yapılan toplantılar sırasında Bakanlık ve ilgili kuruluş temsilcileri tarafından listelerde 
yer alan diğer projelerin iptali ya da daha fazla ötelenmesinin imkanı bulunmadığı 
kararlaştırıldığından, BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından iletilen doğalgaz projeleri ile 
birlikte ülkemiz yüksek miktarda bir arz fazlalığına ulaşmakta olup; bu durumun ülke 
ekonomisine ciddi bir yük oluşturacağı anlaşılmaktadır. 

Müsteşarlığımızca yapılan çalışmada, 2005 yılı itibariyle elektrik enerjisi sektöründe 
yaklaşık 15 milyar m3 doğalgaz ihtiyacı gözükmesine karşılık BOTAŞ Genel Müdürlüğü 
tarafından 2005 yılı için aynı amaçla 30 milyar m3 gazın tüketilmesinin planlandığı ve buna 
göre gaz alım bağlantılanna gidildiği görülmektedir. Bu durumda, 2005 yılında yine yaklaşık 
15 milyar m3 gazm ihtiyaç olmaması nedeniyle tüketilemeyeceği ve bedelinin "take-or-
pay" şeklindeki anlaşmalar gereğince ödenmek durumunda kalınacağı; gazın tüketilmek 
istenmesi halinde de gereksiz santral yatırımlarına girileceği anlaşılmaktadır. 

Bu nedenle BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından ortaya konmuş olan tablonun gözden 
geçirilerek ihtiyaç olmayan santral projelerinin listelerden çıkanlmasında, buradan hareketle 
yıllar itibariyle ülkemizin doğalgaz ihtiyacının, konut ve sanayi sektörlerinin ihtiyaçlan da 
dikkate alınarak, gerçekçi bir şekilde belirlenmesinde ve doğalgaz alım anlaşmalanyla iletim 
ve dağıtım projelerinin buna göre planlanmasında ve yapılmasında ülkemizin menfaatinin 
bulunduğu; aksi takdirde sağlıksız gözüken doğalgaz planlama çalışmalarının gelecekte 
ekonomiye ciddi bir yük getireceği anlaşılmaktadır. 

Bilindiği üzere, doğalgaza dayalı santral projelerine gaz temini ve enerji alım 
garantileri verilmektedir. Diğer taraftan, dış ülkelerle yapılan gaz alım anlaşmalanna da "take-
or-pay" şartıyla alım garantisi verilmektedir. Buna göre, ihtiyacın üzerinde santral yapılması 
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ve gaz bağlantısına gidilmesi halinde alım garantileri nedeniyle kullanılamayan elektrik ve 
gazın bedeli ödenmek durumundadır.", 

"Mevcut uygulamaların sürdürülmesi halinde gelecekte bitmiş olduğu halde gaz temin 
edilemeyen veya gaz hazır olduğu halde henüz bitmemiş olan proje uygulamaları ile 
karşılaşma riskinin oldukça fazla olduğu anlaşılmakta olup; santraller zamanında bitirildiği 
halde gaz temin edilemezse üretilemeyen enerji bedelinin, gaz temin edildiği halde kullanıcı 
santralin tamamlanamaması halinde tüketilmeyen gazın bedelinin ödenmesi durumuyla karşı 
karşıya kalınacaktır. 

Buna göre, ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri kaçınılmaz olan bu uygulamaların 
sonucunda ülkemiz gelecekte elektrik enerjisi ve doğalgaz alanında hem açıkla hem de fazla 
kapasite ile karşı karşıya kalma riskini beraberce taşımış olacaktır. 

Bu bilgiler ışığında, doğalgaza dayalı olarak gerçekleştirilmesi planlanan özel sektör 
projelerinde aksamalar olması halinde gerek elektrik enerjisi arzı, gerekse doğalgaz bağlantısı 
itibariyle sorunlarla karşılaşılacak ve bunun ülke ekonomisine getireceği yük büyük olacaktır. 
Bu nedenle, bu projelere paralel olarak, bağlantısı yapılan doğalgazı tüketecek şekilde 
alternatif santral projesi çalışmalarına TEAŞ Genel Müdürlüğü tarafından başlanmasında ve 
özel sektör proje çalışmalarında ilerleme kaydedilememesi halinde bu projelerin TEAŞ Genel 
Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilebilmesi için hazırlıklı olunmasında yarar görülmektedir. 

Ayrıca, 1998 yılında yaşanan global krizin bazı Uzak Doğu ülkelerinin enerji sektörü 
üzerindeki etkileri dikkate alındığında, benzer bir kriz anında, rekabet ortamından uzak ve 
yüksek oranda enerji alım garantisi verilen projelerin, ithal girdi oranının gittikçe arttığı 
ülkemiz enerji sektörü için de tehlike oluşturacağı; dolayısıyla bu tür olasılıklar dikkate alarak 
enerji anlaşmalarının daha esnek uygulamalara (alım garantisi oranları) imkan verecek 
tarzda yapılmasının önemli olduğu düşünülmektedir.", 

"-500 MW kurulu gücündeki İğdır Doğalgaz santrali projesi, bilindiği üzere, İran 
doğalgazının, boru hattı yapımı sürerken, sınır geçişinde erken kullanımı mümkün kılmak gibi 
projecilik açısından geçerliliği olmayan bir gerekçe ile gündeme getirilmiştir. Ancak, bugüne 
kadar proje ile ilgili çalışmaların gecikmesi nedeniyle projenin bu amaca da cevap 
veremeyeceği görülmektedir. 

Yapılan bölgesel arz-talep çalışmaları bölgede bu kapasitede bir santrale ihtiyaç 
olmadığını göstermektedir. Santralin tesisi halinde üretilen enerjinin uzak mesafelere 
iletilmesi gerekecek, bu da yüksek iletim yatırımlarına ve kayıplarına neden olacaktır. Diğer 
taraftan. Unit International S.A. firması tarafından Müsteşarlığımıza 19.04.1999 tarihli yazı 
ile iletilen Unit Dostluk Kenti İğdır isimli raporla yörede gerçekleştirileceği belirtilen sanayi 
ve hizmet yatırımlarının henüz düşünce aşamasında bulunduğu ve kimin tarafından ve ne 
zaman yapılacağının da belli olmadığı anlaşılmaktadır. Kaldı ki, bugün gelişmiş bir sanayi 
altyapısına ve nüfus büyüklüğüne sahip Eskişehir ilinin toplam ortalama elektrik yükünün 160 
MW düzeyinde olduğu dikkate alındığında, bölgede düşünülen sanayi ve hizmet tesislerinin 
enerji ihtiyacının çok düşük miktarlarda kalacağı ve bu büyüklükte bir santrale gerekçe teşkil 
edemeyeceği düşünülmektedir. 

Bu görüş ve açıklamalar ışığında, Tozköy HES, Aliağa Fuel-Oil, Aliağa LPG ve İğdır 
Doğalgaz santral projelerinin, önümüzdeki günlerde uluslararası tahkim konusunda oluşması 
beklenen gelişmelerin proje realizasyonu, proje maliyetleri, finansman imkanı ve finansman 
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maliyetleri üzerindeki muhtemel olumlu etkileri de dikkate alınarak, yeniden 
değerlendirilmesinde ve ulaşılan sonuçlar çerçevesinde müracaatların, işletmeye giriş tarihi 
önerileriyle birlikte yenilenmesinde fayda görülmektedir. 

Diğer yandan doğalgaz santralleri ile doğalgaz ithal bağlantılarının ve boru hattı yapım 
projelerinin planlı ve birbiriyle uyumlu bir tarzda yürütülmesi, planlanan doğalgaz 
santrallerinin yakıtsız kalmaması veya bağlantı ve alımı yapılan doğalgazm tüketilememesi 
gibi olumsuz ve maliyetli durumlarla karşılaşılmaması açısından büyük önem taşımaktadır." 

Anılan yazı üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Devlet Planlama 
Teşkilatına gönderdiği 15.7.1999 tarih, 12486 sayılı cevabi yazıda, söz konusu öneri ve 
uyanlar şiddetle reddedilmiştir. Bakanlık yazısının bazı bölümlerinde aynen; 

" ... 3096 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmeliklerine bağlı olarak Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığınca Yap-İşlet-Devret modeli kapsamında ele alınan bazı projelere, anılan 
kanunun 4. maddesi hükmü uyarınca Müsteşarlığınıza yapılan 'olumlu görüş' için başvurulara, 
Müsteşarlığınızca projelerin 'Ülke Elektrik Enerjisi Planlamasına uygun olmadıkları" 
gerekçesiyle 5.5.1998'den itibaren olumlu görüş verilmemesi ile başlayan süreç günümüze 
kadar devam etmiştir. Özellikle Ekim 1998'den sonra yoğunlaşan yazışmalar, bilgi ve görüş 
aktarımları ve müzakereler sonucu konunun Müsteşarlığınızca bugün getirildiği nokta, 
Bakanlıkça son derece yadırgatıcı, yanıltıcı ve ülkemizin Elektrik Enerjisi geleceği için vahim 
bulunmuştur. Böylece ulaşılan olumsuz tablodan önümüzdeki yıllarda Elektrik Enerjisi 
sektöründen kaynaklanan ülke genelinde ortaya çıkması kuvvetle muhtemel ekonomik ve 
sosyal sorunların sorumlusu kuşkusuz Bakanlığımız olmayacaktır.", 

"Ortaya konulan Müsteşarlık görüşlerine iştirak edilmesi mümkün görülmemektedir.", 

" Müsteşarlığınızca yapılan nihai planlama çalışmasında, dikkatten kaçan önemli bir 
husus, elimine edilen ya da elenen projelerin; değişen konjonktürde geçerli olmayan bir 
anlayış ile 'yatırım programlarına alınması teklif edilen' projeler işlemine benzer işleme tabi 
tutulmasıdır. Oysa Bakanlıkça Yap-işlet-Devret modeli kapsamında ele alman projeler, 
yurtiçi ve yurtdışı özel sektör kuruluşları ve bunların ortak girişim gruplarından teklifleri 
alman, değerlendirilerek sonuçlandırılan ve belli gelişme düzeylerine getirilmiş projelerdir. 
Bu projelerle ilgili olarak; fizibilite çalışmaları yapılmış, teminatları alınmış, ön anlaşmalarla 
bağlantı sağlanmış, bir kısım izinler ve onaylar gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla önemli 
düzeyde masraf yapılmıştır. Bu noktadan geri dönülmesi; önemli tazminat konularını 
gündeme getirmesi bir yana, bu alanda atılmış adımlan, oluşturulan ulusal ve uluslararası 
ilgileri ortadan kaldıracaktır.", 

"Nihai revize arz talep denge tablolan bu haliyle ülke elektrik enerjisi ihtiyaçlanna 
cevap veren bir görüntüye sahip değildir. Özellikle ilk dört yıl (1999-2002) ve son dört 
yılın(2003-2007) büyük boyutlara ulaşan elektrik enerjisi açıklannın mümkün olduğu oranda 
azaltılması için Müsteşarlığınızca liste dışı bırakılan Yap-İşlet-Devret kapsamındaki termik ve 
hidrolik santral projelerinin mutlaka değerlendirilmesi gerekmektedir.", 

"2002 yılına kadar devam edeceği anlaşılan arz-talep dengesindeki önemli boyuttaki 
elektrik enerjisi açıklannm rüzgar ve küçük su santralleri projelerinin hızlandmlması ile 
kapatılması mümkün değildir.", 
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"Mevcut proje portföyüne göre uluslararası gaz anlaşmaları yapılmış ve gaz alım 
miktarları cezai müeyyideler içeren ticari kontratlara bağlanmıştır. Kontrata bağlanan gaz 
miktarları alınamadığı takdirde Türkiye ticari yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. 

İğdır bölgesinde 500 MW kapasitesinde bir santrale ihtiyaç olmadığı, dolayısıyla İran 
doğalgazının ülkemize geliş tarihi ile santralin işletmeye giriş tarihi koordine edilmediğinden 
santrale onay verilmediği bildirilmektedir. Ayrıca İğdır doğalgaz santraline, bölgesel arz-talep 
dengeleri nedeniyle bu kapasitede ihtiyaç olmadığı Müsteşarlığınızca ileri sürülmekte ise 
Doğu Anadolu'nun bu en uç bölgesinde santral olmaması nedeni ile de gerek yurtiçi bölgesel 
talebin kaliteli (gerilim ve frekans seviyeleri düzgün) şekilde karşılanmasında, gerekse 
Türkiye'nin doğu ülkeleri ile enterkoneksiyonunda ciddi kalite ve kantite sorunları yaşandığı 
göz ardı edilmektedir. Ayrıca halen Türkiye, ihtiyacı dolayısıyla Gürcistan ve İran'dan 
elektrik ithal etmektedir. Bu durum doğu bölgemizde gerek ulusal ihtiyaçlar için, gerekse 
doğu ülkeleri ile uluslararası enterkonneksiyon için daha fazla elektrik enerjisine ihtiyacımız 
olduğunu göstermektedir. Ülkemizin halen içinde bulunduğu ve 2002 yılı sonuna kadar 
devam edeceği Müsteşarlığınız arz-talep denge tablolarında belirtilen kritik arz talep 
dengesinde yakıt ve finansman imkanları sağlanabilen santrallerin öncelikle ve bölge 
gözetilmeden işletmeye alınması büyük önem kazanmaktadır. BOTAŞ'ın İran'dan ithal 
edeceği 8,5 milyar m3 doğalgazın 1 milyar m3.ünün İğdır santralinde ve Erzurum'a kadar 
olan güzergahta tüketilmesi halinde 1 milyar m3.1ük fazla gaz ithal imkanı ortaya 
çıkmaktadır. Bu taktirde Türkmenistan'dan alınacak doğalgaz kapasitesi 1 milyar m3 
artırılarak 14.5 milyar m3.e çıkarılabilecektir. Uzun dönemde fiyatı daha ucuz olan 
Türkmenistan gazı ile daha ekonomik çalışma imkanı elde edilecektir. Ayrıca doğalgaz 
piyasasının yeniden yapılandırılması sonucu doğalgaz satış fiyatları taşıma mesafelerine göre 
taşıma maliyetlerinin eklenmesiyle belirlenecektir. Bu açıdan sınır bölgelerinde doğalgaz 
tüketen tesisler maliyet açısından avantajlı olacaktır. 

Denizli'de Yap-İşlet-Devret modeli kapsamında kurulması planlanan termik santral, 
Rusya Enerji ve Yakıt Bakanı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında 15 Aralık 
1997 tarihinde imzalanan protokole uygun olarak yapılmak zorundadır. Rusya Federasyonu 
bu çerçevede Türkiye'ye boru hattından 7 milyar m3 ilave doğalgaz verecektir. Bu nedenle 
Denizli doğalgaz santrali (1.400 MW) projesi arz-talep denge tabloları kapsamı dışında 
bırakılmaması gereken bir projedir.", 

"Sonuç olarak; Bakanlığımızca 3096 sayılı Kanun ve Yönetmelikleri uyarınca 
uygulanan özel sektör yatınm modelleri, devlete finansman yükü ve borçlanması getirmeyen, 
yatınm finansmanlan tamamen yatınmcı özel sektör şirketleri tarafından yükümlenilen 
projelere dayalıdır. Ancak bu projelerin yatınm finansmanı temini ve temin edilen kredilerin 
işler hale gelmesi, dolayısıyla tesisin gerçekleştirilmesi programının tahmini çok güçtür. Buna 
karşılık özel sektör yatınm projeleri ülkemiz elektrik enerjisi sektöründe, ihmal edilemeyecek 
bir proje ve yatınm stokuna sahip duruma gelmiştir. Müsteşarlığınızca nihai olarak hazırlanan 
planlama tablolanndan da açıkça görüleceği üzere, ülkemizin elektrik enerjisi arz-talep 
dengelerinin önümüzdeki yıllarda da açık vereceği dikkate alınarak bu alanda özellikle özel 
sektör yatınm projelerinin değerlendirilmesi büyük önem kazanmış bulunmaktadır.", 
denilmektedir. 

DPT 11.10.1999 tarih, 3701 sayılı bir diğer yazı ile uyanlarını tekrarlayarak; 

"Yapılan enerji planlama çalışmasında yer alan bilgi ve değerlendirilmelerle ilgili 
Bakanlık mutabakatı olmadığı, çalışmanın bir yıla yakın bir süredir sürdürüldüğü, 
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Bakanlığınızca görüşmeleri sürdürülen birçok projenin belirsizliğe itildiği, nihai revize arz-
talep dengelerinin 1999-2002 ve 2007-2010 arası dönemdeki enerji açıklarına cevap 
vermediği, Aliağa-LPG Santralinin 2002 yılına yetişmesinin tehlikeye girdiği, mevcut proje 
portföyüne göre uluslararası anlaşmaları yapılmış gaz alımlarında müeyyideler nedeniyle 
ticari yükümlülükler doğacağı, İğdır Projesinin enterkonnekte sistem ve Türkmenistan'dan 
alınacak gaz miktarının arttırılması için önemli olduğu. Rusya'yla yapılmış bir protokol 
çerçevesinde Denizli Doğalgaz Santraline karşılık batı boru hattından ilave 7 milyar m3 gaz 
çekileceği, TEAŞ'ın alternatif santral projelerini yürütmesinin gerek finansman, gerekse 
zamanlama açısından mümkün olmadığı gibi yorum ve tenkitlerde bulunulmaktadır. 

Söz konusu Müsteşarlığımız yazısında (30.6.1999 tarihli) özetle; Bakanlığınızca halen 
yürütülmekte olan özel santral proje görüşmeleri, bağıtlanan alım ve ödeme garantili elektrik 
ve doğalgaz anlaşmaları, uygulanan yüksek tarifeler ve verilen diğer taahhütlerle birlikte 
sektörde nasıl sağlıksız bir yapının oluştuğu, gereksiz ve aşın proje bağlantılarıyla ülke 
ekonomisi üzerine nasıl bir yük getirildiği anlatılarak, sektörün daha sağlıklı bir yapıda 
geliştirilmesi için uygulanması gereken yöntem, tedbir ve optimal sistem gelişimi önerilerinde 
bulunulmuştur. 

Tamamen ülke menfaati gözetilerek ortaya konmuş ve gerçekte Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığının da temel görevlerinden olan sağlıklı bir enerji planlama çalışmasının 
yapılmasını sağlamaktan başka bir amaç olmayan bu girişimde işaret edilen, içine düşülmüş 
sakıncalı gelişmelerin ve verilen temel mesajların algılanamamış veya göz ardı edilmiş olması 
ve daha ziyade mikro düzeydeki proje bazında konular üzerinde yoğunlaşılması, cevabı 
geçmişte yapılan yazışmalarla Bakanlığınıza iletilmiş olan bir çok hususun tekrar ve farklı 
izahatlarla gündeme getirilmesi, geçmiş yazışma ve görüşmelerde Bakanlığınızca da kabul ve 
ifade edilen hususlarla ters düşecek mahiyette taleplerde bulunmaya devam edilmesi üzerine 
aşağıdaki açıklamaların bir defa daha yapılmasına Müsteşarlığımızca gerek duyulmuştur. 

Müsteşarlığımızca koordine edilen son enerji planlama çalışması ve görüşmeleri, 
Müsteşarlığımıza onay için görüşe gönderilen özel sektör projelerinin değerlendirilmesi 
aşamasında müteaddit defalar resmi olarak Bakanlığınızdan talep edilen ve değerlendirme için 
gerekli olan bilgi ve çalışmaların tarafımıza gönderilmemesi, Müsteşarlığımız görüşlerine 
karşılık Bakanlığınızca iletilen yorumlanması güç karşı görüş ve yazılarla bir sonuca ve 
çözüme ulaşılamayacağının görülmesi, ihtiyaç duyulan değerlendirmelerin Müsteşarlığımızca 
yapılma durumunda kalınması üzerine 30.12.1998 tarih, 5882 sayılı davet yazımızla 
başlatılmıştır. 

Bu tarihten itibaren yazınızda ifade edildiği gibi bir yıl değil altı ay süren; ancak 
Müsteşarlığımızca da uzun sürdüğü kabul edilen çalışmadaki gecikmenin temel nedeni, 
Bakanlığınızdan özel kesim projeleriyle ilgili istikrarlı ve tutarlı bir bilgi akışının 
sağlanamaması olmuştur. BOTAŞ Genel Müdürlüğünden, eski tarihli bir çalışmanın 3 
sayfalık fotokopisi dahi, Bakanlığınızın aracılığıyla ve şifahi ve yazılı taleplerimize karşılık, 
yazılan tekit yazısı neticesinde ancak iki ayda ve 'gizli' ibareli bir yazıyla alınabilmiştir. 

Bilinmesi gerektiği gibi enerji, ekonominin temel girdilerinden biri olarak gerek 
sosyal yaşamı, gerekse sanayi üretimini ve rekabet gücünü ve dolayısıyla ekonomik 
performansı direkt olarak etkilemektedir. Bu nedenle enerjinin, kamu ve özel bütün imkanlar 
kullanılarak; istikrarlı, yeterli miktarda ve güvenli bir şekilde sağlanmasının yanı sıra 
kullanıcıya en düşük maliyetlerle sunulması çok büyük önem taşımaktadır. 
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Yetersiz enerjinin yanı sıra aşın enerji kapasitesi oluşturulmasının da sektör ve 
ekonomi üzerinde önemli ve olumsuz etkileri vardır. Bu nedenle ve özellikle özel sektör 
projeleriyle alım ve ödeme garantili ve doğalgaz temin taahhütlü anlaşmalara girilirken aşın 
kapasite oluşturmanın maliyeti de çok yüksek boyutlara ulaşmaktadır. 

Diğer yandan elektrik sektörünün tüketim yapısının özelliği dolayısıyla, ülke 
toplamının yanı sıra bölgesel arz-talep dengelerinin gelişimine, yıllık, mevsimlik ve günlük 
yük verilerinin değişimine ve bazı orta ve puant yük taleplerine en uygun şekilde cevap 
verecek, uygun bir hidro-termik paylaşımını sağlayacak, yakıt güvenliğini esas alacak, yeterli 
düzeyde yedek güce sahip bir sistemin kurulabilmesi için planlama çalışmalarına önem 
verilmesi ve dışardan müdahale etmeksizin yürütülen optimal sistem gelişimi planlarına 
uyulması büyük önem arz etmektedir. Geçmiş on yılda bu amaçla ülkemize gerekli modeller 
transfer edilmiş ve eğitim birikimi sağlanmış bulunmaktadır. Bu öneme rağmen bugüne kadar 
gerçekleştirilen optimal sistem gelişimi plânlarının değişik nedenlerle uygulamaya 
konulmaması telafi edilemez sakıncaları da gündemden düşürmemektedir. 

Özel sektörün ağırlığının artmasının 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda da öngörüldüğü 
bu yeni dönemde, Bakanlığınız kontrolünde olan özel sektör projelerinin sağlıklı bir şekilde 
yürütülmesi için gerekli planlama ve değerlendirme yaklaşımından uzak kalınmış, uzun 
yıllardır yukarıda belirtilen prensiplere uyulmaksızın gündeme getirilen her proje 
Bakanlığınızca işleme alınmış, görüşmeleri yürütülmüş, bir kısmının anlaşmaları 
yapılmış ve daha müracaat aşamasındaki doğalgaz projeleri için, gerçekleşip 
gerçekleşmeyeceği bilinmeden, BOTAŞ Genel Müdürlüğünden doğalgaz temini 
konusunda talepte bulunulmuştur. 

Bunun sonucunda, Bakanlığınızın 02.12.1998 tarih, 20910 sayılı ve 22.12.1998 
tarih, 21998 sayılı yazılarıyla da kabul edildiği gibi, sadece 2005 yılı için yedek kapasite 
üstü 91.4 milyar k\Vh enerji verebilecek bir aşırı kapasite oluşumuna yönelinmiştir. Bu 
pakette yer alan doğalgaz santralleri için ise BOTAŞ'ça aynı yıl için 30 milyar m3'lük 
bir doğalgaz alım bağlantısına girilmiştir. 

Gerek 02.12.1998 tarih, 20910 ve 22.12.1998 tarih, 21998 sayılı Bakanlığınız 
yazlarında gerekse Müsteşarlığımız koordinasyonunda yapılan çalışma sırasında Bakanlığınız 
listelerinde yer alan projelerin tamamının gerçekleşmesi ihtimalinin bulunmadığı savı yeni 
proje önerilerinize gerekçe olarak ileri sürülmüş iken, Bakanlığınız yazısında bu projelerin 
'yurt içi ve yurt dışı' özel sektör kuruluşları ve bunlann ortak girişim gruplarından teklifleri 
alman, değerlendirilerek sonuçlandırılan ve belirli bir düzeye getirilen, fizibiliteleri yapılan, 
teminatları alınan, ön anlaşmalarla bağlantıları sağlanan, bir kısım izin ve onaylan alınan, 
önemli düzeyde masraflar yapılan, bu nedenle geri dönülmesi mümkün olmayan projeler" 
olarak tanımlanmasının bir çelişki oluşturduğu görülmektedir. 

Bu projelerin, bir şekilde finansman sorunlarının çözülüp realize olması halinde, 
alımı ve ödemesi taahhüt edilmiş ve kullanımı mevcut talep projeksiyonu çerçevesinde 
mümkün olmayacak 91,4 milyar kWh aşırı kapasite karşılığı olarak sadece 2005 yılında 
yaklaşık 7,5 milyar dolar ödeme yapılacaktır. Tüketilemeyecek 15 milyar m3 doğalgaz 
için ise yaklaşık 1,5 milyar dolar ödenmesi söz konusudur. 

Bu şekilde ulaşılacak ekonomik kayıp, ülke turizm gelirinin üzerinde ve enerji 
sektöründe öngörülen yatırım ihtiyacının yaklaşık iki katma eşdeğerdir ve tamamen 
masa üstünde alınmış yanlış karar ve uygulamaların sonucu olacaktır. Böyle bir 
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yükümlülük, tarifelerde değişiklik yapılması halinde başta sanayici olmak üzere bütün 
tüketiciler, aksi takdirde Hazine' ce üstlenilecektir ki, her iki halde de ülke için 
kaldırılması çok zor bir yük teşkil edecektir. Uluslararası tahkim gibi bir konunun 
Türkiye gündemine girdiği bir dönemde, bu tür bir yükten kurtulmanın yolu olmadığı 
gibi, kamunun yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde tahkim müracaatı ve 
kararlarıyla sadece elektrik sektörü değil, bütün ekonomi önemli bir hasar görecek, 
ülke kredibilitesi ciddi sarsıntıya girecek, sektördeki özel kesim faaliyetleri ve yabancı 
sermaye girişi tamamen duracaktır. 

Bu sağlıksız ve plansız gelişimden özellikle özel kesim girişimleri olumsuz 
etkilenecek, artan enerji tarifeleriyle sanayi girdi maliyetleri artacak ve ürün rekabet imkanları 
azalacaktır. 

Bu projelerin gerçekleşmemesi durumunda ise bir yandan bağlantısı yapılan doğalgazı 
ve bu gazı planlanan santral bölgelerine taşıyacak olan boru hattı yatırımları atıl duruma gelip 
ekonomiye yük oluştururken, diğer yandan da ülkenin elektriksiz kalma riski söz konusu 
olacaktır. Çünkü Bakanlığınız tarafından özel sektör projelerinin bir kısmının 
gerçekleşemeyeceği varsayımı ile gündeme getirilen projeler arasında farklı yakıta dayanan 
projeler de bulunmakta; doğalgaza dayalı projeler ise farklı bölgelerde yer almaktadır. Bu 
durumda, planlanan bazı projelerin gerçekleşememe ihtimalinden kaynaklanan risk azalmaz 
iken ülke enerji sistemi üzerinde yeni riskler oluşturulmaktadır. Böylesi belirsiz ve sağlıksız 
bir ortamda BOTAŞ Genel Müdürlüğünün sağlıklı bir gaz temin ve iletimi planlaması, TEAŞ 
Genel Müdürlüğünün de elektrik iletim planlaması, optimizasyonu ve yatırımı yapması 
imkansızlaşmaktadır.", 

"Çalışmada, değerlendirmelere baz oluşturmak üzere, kamu ve özel santral proje 
paketi ile ilgili verilen farklı ve çelişkili bilgiler karşılaştırılmış; teknik ve ekonomik 
yapılabilirlikleri ele alınarak bir mutabakata ulaşılmıştır. Bilahare bizzat Bakanlığınızca ve 
tekrarla hazırlanan enerji talep projeksiyonlarından ve proje listelerinden yararlanılarak bir 
arz-talep dengesi kurulmaya çalışılmıştır. Bu değerler, talebimiz üzerine Bakanlığınızın 
26.05.1999 tarih, 651 sayılı yazısıyla Müsteşarlığımıza resmen iletilmiştir. Bu nedenle 
kullanılan talep ve arz gelişimi ile ilgili olarak farklı bir değer kullanılmamıştır. Yorum ve 
görüşlerimiz doğal olarak farklıdır. Zaten çalışmanın başlatılması ihtiyacı, olayların analiz ve 
yorumlama farklılığından doğmuştur. Çalışma ile, sistemin nasıl plansız ve sağlıksız bir 
gelişim içine girdiği ve bunların sektör ve ülke açısından yaratacağı sakıncalar ortaya 
konmuş bulunmaktadır. 

Çok sayıda projeye rağmen, projelerin hangilerinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini 
görememek, temel olarak uygulanan proje seçim, değerlendirme ve kabul sistemindeki 
yetersizliklerden kaynaklanmaktadır. Ancak bu sistemdeki zayıflık benzer bütün projeleri 
aynı şekilde etkilemektedir. Bazı projelerin gerçekleşemeyeceği ihtimaline karşılık benzer 
projelerle alternatif yaratmak, proje paketini ve öngörülen belirsizlikleri büyütmekten başka 
bir yarar sağlamamaktadır. Bu nedenle henüz onay almamış, birçok görüşme aşamasından 
geçmesi gerekli projeler yerine, yıllarca önce Müsteşarlığımız ve Danıştay onayı almış, bütün 
bu aşamaları geçmiş projeleri gerçekleştirmek ve hızlandırmak üzerine çaba sarf edilmesi çok 
daha akılcı bir girişim olacaktır. 

Bu doğrultuda, Bakanlığınızca mevcut proje paketinin süratle gözden geçirilerek 
teknik ve fınansal yeterlilik eksikliği görülen projelerin listelerden çıkarılması, bu suretle daha 
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sağlıklı projelerin önünün açılması ve proje stokunun sağlıklı bir yapıya kavuşturulması; yeni 
projelerin ancak bu değerlendirme ile beraber gündeme getirilmesi uygun olacaktır.", 

"Mevcut yürüyen proje paketiyle 2007 yılına kadar bir açık olmayacağı, bu nedenle 2003-
2006 döneminde işletmeye girmek üzere başka yeni projelere girilmesine gerek olmadığı 
açıkça görülmüştür. 2007 yılı ve sonrası ortaya çıkacağı tahmin edilen enerji açıklarının 
kapatılması için Bakanlığınızca değerlendirmekte olan ve henüz Müsteşarlığımıza görüş 
için gönderilmemiş bulunan projeler göz önüne alınmamış, bir isimlendirme ve 
zamanlama önerisinde bulunulmamıştır. Böylece elektrik sisteminin, hiç olmazsa 2007 
yılı sonrasında, TEAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen optimal sistem gelişim 
planlan çerçevesinde yapılandırılması için imkan tanınması amaçlanmıştır...". 

"Bakanlığınızca görüşmesi başlatılan her doğalgaz santrali projesi için BOTAŞ'ın gaz 
tedariki gündeme getirilmiştir. Bunun sonucunda bugün BOTAŞ'ca 2005 yılında santraller 
için 30 milyar m3 gaz temini için uluslararası anlaşmalara girilmiştir. Buna karşılık bu 
dönemde devreye almacak projelerle santrallerde tüketilebilecek gaz miktarı ancak 15 
milyar m3'e ulaşmaktadır ki, bakiye 15 milyar m3 gazm kullanımı hususunda hiç bir 
açıklama alınamamaktadır. 

'Al-ya da öde' anlaşmaları gereğince kullanmadığımız taktirde ödemekle 
yükümlü olacağımız gaz bedeli, 2005 yılı için 1,5 milyar dolara ulaşabilecektir. Bu 
dönemde yeni santral projelerine ihtiyaç olmaması nedeniyle bu fazla gazin tüketimine 
yönelik her girişim gayri ekonomik bir girişim olacaktır. 

İğdır Projesi, zamanlama, yer seçimi ve doğalgaz akışıyla irtibatlandırma 
açısından yanlış planlanmış bir projedir. Bu yorum, koordinasyon toplantılarında TEAŞ ve 
BOTAŞ yetkililerince de teyit edilmiştir. Bakanlıkça, söz konusu proje gerekçesi olarak 
farklı tarihlerde çok farklı gerekçeler öne sürülmüştür. Önce projenin, İran gazının erken 
kullanımı için planlandığı ifade edilirken, projenin gecikmesi ve bu amacı sağlamaktan 
uzaklaşması üzerine bölgenin enerji ihtiyacının karşılanacağı belirtilmiştir. Ancak bölgede bu 
ölçüde bir enerji talebinin olmadığı ve projenin enterkonnekte sistem ve iletim tesisleri 
açısından da gerekli olmadığı ortaya konulduğunda, santrali tesis edecek yabancı firmanın 
İğdır'da gerçekleştireceği teknopark ve sanayi yatırımlarıyla 150 MW güçte enerji çekileceği 
ve santralin bu ihtiyacı karşılamak için kullanılacağı açıklanmış, bu düşünceyle ilgili olarak 
Müsteşarlığımıza 'Unit Dostluk Kenti-Iğdır' isimli bir rapor iletilmiştir. Yapılan incelemede 
önerilen tesislerin henüz tasan aşamasında olduğu; ancak bunlar gerçekleşse dahi enerji 
ihtiyacının çok düşük kalacağı ve küçük bir santralle rahatlıkla karşılanabileceği görülmüştür. 
Bunun üzerine bu defa Bakanlığınızca, geçmiş bütün bu gerekçeler bir tarafa bırakılarak 
İran gazının bir bölümünün İğdır'da tüketilmesiyle Türkmenistan'dan 1 milyar m3 daha fazla 
gaz çekilmesine imkan tanınacağı gibi bir yeni gerekçeyle gelinmektedir. Bu izahattan 
Türkmen ve İran Doğalgaz Boru Hatlannın bu gerekçe çerçevesinde projelendirilmiş olduğu 
gibi bir kabul çıkmaktadır ki alınan bilgiler de böyle bir kabulü doğrulamamaktadır. 

Denizli Doğalgaz Santraline yapılan arz-talep projeksiyonu çerçevesinde 2007 yılı 
sonrasında ihtiyaç olabilecektir. Ancak, Denizli Doğalgaz Santraline gazın, Rus batı hattından 
değil, Konya üzerinden geçecek doğu hattından temin edileceği bilinmektedir. Bu boru 
hattının da, santral dışında tüketim talebi, uzunluğu ve buna bağlı yüksek yapım maliyeti 
nedeniyle ekonomik olmayacağı düşünülmektedir. Konunun bu değerlendirmeler 
çerçevesinde yönlendirmesinde ve geliştirilmesinde yarar olacaktır. 
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Son olarak, Müsteşarlığımız yazısında, Uluslararası Tahkim konusundaki gelişmelerin 
proje realizasyonu, proje maliyetleri, finansman imkanları ve finansman maliyetleri; 
dolayısıyla da tarifeler üzerindeki muhtemel olumlu etkileri de dikkate alınarak gündeme 
getirilen projelerin yeniden değerlendirilmesinde fayda görüldüğü belirtilmekte iken, konu 
hakkında TBMM'nde devam eden görüşmelerin sonucu dahi beklenmeden söz konusu 
projeler hiç bir yeniden değerlendirmeye tabi tutulmadan eski mülahazalarla yeniden 
önerilmiştir. Nitekim, Uluslararası Tahkimle ilgili Anayasa değişikliği 13.08.1999 tarihinde 
TBMM tarafından kabul edilmiş bulunmaktadır. Bu değişiklik, sözleşmesi daha önceden 
imzalanmış bulunan projelerin sözleşmelerinin ve tarifelerinin yeniden müzakere edilmesi 
gerektiği tartışmalarını beraberinde getirirken, Müsteşarlığımızın bu hususun en azından 
değerlendirme aşamasındaki projelerde dikkate alınması yolundaki uyarısı konusunda ilgi 
yazınızda bir bilgi verilmediği görülmektedir. 

Gerek bu hususun gerekse projelerin geliştirilmesi için Müsteşarlığımız yazısında 
sıralanan diğer somut önerilerin tamamen göz ardı edilerek projelerin eski mülahazalarla 
tekrarla gündeme getirilmesinin bir ilerleme sağlamadığı; aksine proje sahibi özel 
sektöre zaman kaybettirdiği ve zarar verdiği düşünülmektedir.", denilmektedir. 

DPT Müsteşarlığı 16.5.2003 tarih, B.02.1.DPT.0.08.03-136/1598 sayılı Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı'na muhatap bir başka yazısında; bugün gelinen noktada yaşanan 
sorunların, sektörde ve ekonomide uzun bir süreçte yaşanan plansızlık, yanlış tercih ve 
uygulamaların sonucunda ortaya çıkmış büyük bir problemin içindeki münferit 
sorunlar olduğu, 3096 sayılı Kanun çerçevesinde özel şirket projelerinin hayata 
geçirilmesindeki ısrarın sonucu Hazine Garantilerinin verilmeye başlanmasının bütün 
sorunların temelini attığı, bu uygulamayla Hazine Müsteşarlığı için proje gelişim 
planlarının sağlıklı arz-talep projeksiyonlarına dayandırılması gerekirken, özellikle 
Yap-İşlet projelerine Hazine Garantisi verilmesinde gereken duyarlılıkların 
gösterilmediği, Otoprodüktör uygulamasına getirilen esneklik ve Mobil santral 
uygulamasıyla kamunun atıl kapasitesinin büyütüldüğü, çok sayıda hidrolik santralin 
ihalesiz yaptırılmasınm talihsiz bir yaklaşım oluşturduğu, kamu santrallerinin atıl 
duruma düşmesinden şikayet edilirken bir yandan bu santralleri daha kötü duruma 
düşürecek özel şirketlere ait yeni yenilenebilir enerji projelerinin finansmanı için Dünya 
Bankası'ndan 200 milyon USD Doları kredi alınması konusunda girişimde 
bulunulmasının Hazine Müsteşarlığı adına bir çelişki olduğu, hususları belirtilmektedir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının enerji politikalarına ilişkin uyanlardan bir 
tanesi de TEAŞ'a ait olup Kırklareli Doğalgaz santralinin yapımı ile ilgili 7.5.1999 tarih, 966-
17343 sayılı yazıdır. Anılan yazıda söz konusu santralle ilgili olarak; 

"Kırklareli (73 MW) Doğalgaz santral projesinin söz konusu Bulgaristan'dan enerji 
ithali anlaşmasının bitiş tarihi olan 2008 yılı sonuna kadar ertelenmesi ... zorunlu 
görülmektedir.", denilmesine rağmen söz konusu santralin tesisi gerçekleştirilmiştir. 

TEAŞ'ın bir diğer uyarısı ise 21.8.2000 tarih, 991 sayılı yazısı ile gerçekleşmiş olup, 
Bakanlığın bağlı ortaklığı konumunda bulunmasına rağmen ilgi (o)'ya varacak derecede ısrarlı 
bir biçimde uyarılarını sürdürmekten çekinmemiştir. Şöyle ki, anılan yazıda; 

"Bu durumda, Trakya Bölgesinde mevcut ve planlanan üretim tesislerinin söz konusu 
uluslararası anlaşma ve protokoller kapsamında Bulgaristan'dan uzun dönemde alınacak 
elektrik enerjisi ve izole bölge çalışma prensipleri de dikkate alınarak Trakya Bölgesinin 
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üretim-tüketim dengesi açısından yeniden değerlendirilmesi...", "Söz konusu protokol gereği 
Genel Müdürlüğümüz (TEAŞ) ile Bulgaristan Elektrik Şirketi (NEK) arasında 15.5.1999 
tarihinde Bulgaristan'dan izole bölge besleme şekliyle 2000-2008 yılları arasında enerji alım 
sözleşmesi imzalandığını ve bu sözleşme kapsamında alınacak enerjinin Trakya Bölgesinde 
oluşturulacak izole bölgenin talebini karşılayacağını ve sözleşmede alınmayan enerjinin % 
45'inin ceza olarak ödeneceği taahhüdünün bulunduğu, söz konusu Kırklareli Doğalgaz 
Santrali projesinin işletmeye alınması durumunda izole bölgede enerji fazlası olacağından 
Bulgaristan'dan alınacak elektrik bedelinin % 7 fazlaya geleceği, söz konusu projenin 
Bulgaristan sözleşmesinin bitimine kadar yapılmaması...", 

"Orta Dönem üretim-tüketim denge çalışması tamamlanmaması nedeni ile santralin 
planlama kapsamında olup olmadığı ve işletmeye alma tarihinin ne olacağı konusundaki 
planlama çalışmalarının sonuçlanmaması ve Bulgaristan'dan alınacak enerjinin son 
durumunun proje üzerine etkisine rağmen Bakanlığınızın ilgi (o) (3.8.2000 tarih, 3904 sayılı) 
yazısı ile projenin sonuçlandırılması talimatını vermesi üzerine E.S.A. (Elektrik Satış 
Anlaşması) Yönetim Kurulumuza ... sunulmuştur.", denilmektedir. 

G-) Elektrik Enerjisi Sektörünün 19701i Yıllardan Günümüze Kurulu Güç Gelişimi, 
Üretim ve Talep Gelişimi, Yedek Kurulu Güç ve Yedek Enerji, Sistem Kayıpları, Enerji 
Maliyetleri, Dağıtım Maliyetleri ve Satış Fiyatları İle 2002 Yılı ve Sonrasının Enerji Miktarı, 
Yedek Enerji ve Maliyetleri Yönünden İrdeleyen Mülga TEAŞ ve TEİAŞ İstatistiklerine 
Dayalı Türkiye Elektrik enerjisi Sektörünün Durumu Hakkında Bilgi Notu Ek'te Sunulmuştur. 
Anılan 'Bilgi Notu'nda pek çok istatistiki bilgi bulunmaktadır. 

Bütün bu politikaların sonucu olarak; TETAŞ ve EÜAŞ genel Müdürlükleri verilerine 
göre 2003 Yılı Elektrik Enerjisi Üretim Maliyetleri de aşağıdaki şekilde oluşmuştur. 

MODEL 

Yap-Işlet-Devret (Y.I.D.) 
Yap-Işlet (Y.I.) 
işletme Hakkı Devri (I.H.D.) 
EUAŞ Toplamı 

ORTALAMA 
(Cent/kWh) 

9,90 
6,00 
5,30 
3,86 

EN DUŞUK 
(Cent/kWh) 

8,00 
5,90 
4,70 

EN YÜKSEK 
(Cent/kWh) 

10,60 
6,50 
5,30 

II- SONUÇ: 

Enerji konusundaki uzman kuruluşlardan (DPT, TEAŞ v.d.) gelen ısrarlı uyan ve 
önerilere rağmen; ayrıca Bakanlığın elinde bulunan veya hemen ulaşabileceği, yukarıda 
tanımlanan Bilgi Notu'na da kaynak oluşturan tüm bilgi, veri ve resmi istatistikler aksine 
işaret ederken, elektrik sektöründeki ulusal ve uluslararası firmalardan gelen ve enerji 
planlamalanyla ilgili olmayan yatınm taleplerinin kabul edilmesi sonucu bugün gelinen 
noktada, hidroelektrik santraller başta olmak üzere yerli kaynaklara (linyit kömürü ve su) 
dayalı olarak üretimde bulunan ve doğalgaza dayalı olarak üretimde bulunmakla birlikte Y.İ. 
ile Y.İ.D. modellerine göre daha ucuza enerji üreten EÜAŞ'a ait (kamu) santrallerinin; talep 
fazlalığı nedeniyle devre dışı bırakılarak üretimlerini durdurduklan, buna mukabil, ithal 
doğalgaza dayalı pahalı ve yüzde 100 alım garantisi verilmiş bulunan Y.İ.D. ve Y.İ. modeli ile 
üretim yapan enerji santrallerinin elektrik enerjisi üretimine devam etmeleri, ürettikleri 
elektrik enerjisinin zorunlu olarak TETAŞ tarafından satın alınması sağlanmıştır. 
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Mevcut elektrik enerjisi fiyatları ile sanayinin dış ülke pazarlanyla rekabet edebilme 
şansı bir yana ayakta kalma şansı dahi mümkün görülmemektedir. Elektrik enerjisi konusunda 
uzman kamu kuruluşlannın uyanlan nedeniyle bir kısmının yapımından vazgeçilen Y.İ. 
modeli santrallerin üretimlerinin gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak aynca alım 
bağlantısı yapılan, ancak yapımı gerçekleştirilen doğalgazın kullanılmamasından ötürü de "al 
ya da öde" anlaşmalannm yapıldığı, bu konuda önemli problemlerin yaşandığı bilinmektedir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının öncelikli ve asli görevlerine aykın olarak ve 
zaman zaman Anayasa, Danıştay Kanunu ve İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümleri ihlal 
edilerek, son derece plansız, programsız ve maliyet hesabına dayalı olmaksızın inşa edilen 
Y.İ.D., Y.İ. ve Otoprodüktör modeli santrallerin; başta D.P.T. ve TEAŞ olmak üzere diğer 
uzman kamu kuruluşlannın ısrarlı uyan ve önerileri göz ardı edilerek ve ısrarla 
gerçekleştirilmesi sonucunda, ülkemizin bugün geldiği ve içinde bulunduğu ekonomik durum 
ve uğranılan ekonomik kayıplar ile dışa bağımlılığın önceden ön görülebilirliği de göz önünde 
tutularak konunun; doğalgaz alımlan ile birlikte ele alınarak araştınlması gerektiği mütalaa 
edilmektedir. 

Öte yandan; Yap-İşlet-Devret Modeliyle yapılan 3 adet (Trakya, Uni-Mar ve Doğa 
Enerji) doğalgaz kombine çevrim santraline, faiziyle birlikte 185,4 tirilyon TL tutannda kur 
farkı ödemesini, uzman ya da tahkim yoluna başvurmayan söz konusu şirketlerin taleplerini, 
birbiriyle ve kendi içlerinde çelişen istişari görüşlere dayanarak, kamunun ve TETAŞ'm 
savunmaya değer haklannı yargı önünde savunmadan ve bir yargı karanna dayanmadan 
gecikme cezasıyla birlikte 12.4.2002 tarih, 13-30 sayılı TETAŞ Yönetim Kurulu Karannı 
istihsal etmek ve böylece ödenmesini sağlamak suretiyle kamu zararına yol açan TETAŞ 
Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin YILDIRIM ile Yönetim Kurulu Üyeleri 
Ömer ESİRGEMEZ, Selahattin ANAÇ, Çiğdem HATUNOĞLU, Melek US, Ayhan İSEN ile, 
söz konusu Yönetim Kurulu Karanna esa teşkil eden 11.4.2002 tarih, 2143 sayılı takriri 
hazırlayan TETAŞ Genel Müdürlüğü Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi Başkam Celal 
KOCA ile I. Hukuk Müşaviri Aykut BAŞÇIL haklannda, T.C.Kanununun 240. Maddesi 
hükmü uyannca, 'Görevlerini kötüye kuUanmalanndan' dolayı kamu davası açılması amacıyla 
Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması gerektiği mütalaa edilmektedir. 

DİZİ PUSULASI (Ekler EK-4.2 de sunulmuştur) 

1 - Anayasa Mahkemesinin 09.12.1994 tarih, E: 1994/43, K: 1994/42-2 sayılı karan. 
2- Anayasa Mahkemesinin 28.06.1995 tarih, E: 1994/71, K: 1995/23 sayılı karan. 
3- Danıştay 1. Dairesinin Birecik HES ile ilgili 26.04.1995 tarih, E:1995/49, K: 1995/93 
sayılı, daha önce imzalanan sözleşmeyi incelemeksizin iadesine ilişkin karan. 
4- Danıştay 10. Dairesinin 19.06.1997 tarih, E: 1997/1068 sayılı görevlilik karan. 
5- Hazine Müsteşarlığının davaya katılma dilekçesi. 
6- Danıştay 10. Dairesinin 17.06.1998 tarih, E: 1997/1068, K: 1998/2671 sayılı karan. 
7- Danıştay İDDGK'nun 04.11.1999 "tarih, E:1998/558, K:1999/984 sayılı karan. 
(Trakya, Uni-Mar ve Doğa Uygulama Anlaşmalan için de aynı nitelikte kararlar 
mevcuttur.) 
8- Trakya, Uni-Mar ve Doğa şirketlerine kur farkı ödenmesine ilişkin TETAŞ Yönetim 
Kurulu Karan, takrir ve ödeme yazılan. 
9- DPT Müsteşarlığının 10.05.1993 tarihli yazısı. 
10- DPT Müsteşarlığının 11.10.1999 tarihli yazısı. 
11- Yap-İşlet (Y.İ.) santrallerine ilişkin 24.06.2003 tarihli TETAŞ bilgi notu. 
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12- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 15.07.1999 tarihli yazısı. 
13-DPT Müsteşarlığının 30.06.1999 tarihli yazısı. 
14-DPT Müsteşarlığının 16.05.2003 tarihli yazısı. 
15-TEAŞ Genel Müdürlüğünün 21.08.2000 tarihli yazısı ve eki performans tablosu. 
16- Türkiye Elektrik Enerjisi sektörünün durumuna ilişkin bilgi notu (Haziran 2002 
itibariyle). 
17- BOTAŞ Genel Müdürlüğünün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na muhatap 
1.3.1999 tarih, 608-4111 sayılı yazısı. 
18- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın BOTAŞ Genel Müdürlüğüne muhatap 
23.5.2001 tarih, 530-709/7728 sayılı yazısı, 
19-Kırklareli YİD Santraline ait 3.10.2000 tarihli toplantı tutanağı, 
20-TEAŞ Genel Müdürlüğü MİFYDB.nm 17.1.2000 tarih, 642 sayılı yazısı, 
21-TEAŞ Genel Müdürlüğü Huk.Müş.nin 20.1.2000 tarih, 184 sayılı yazısı, 
22-Hazine Müsteşarlığının 31.1.2000 tarih, 7313 sayılı yazısı ve eki 27.1.2000 tarihli iç 
yazışma, 
23-22.5.2000 tarih, 5905 sayılı TEAŞ Genel Müdürlüğü Onayı, 
24-TEAŞ Genel Müdürlüğünün 6.12.2000 tarih, 4567 sayılı yazısı, 
25-TEAŞ Genel Müdürlüğünün 13.12.2000 tarih, 15048 sayılı yazısı, 
26-Uni-Mar şirketinin TEAŞ Genel Müdürüne 15.12.2000 tarih, 203 sayılı yazısı, 
27-TEAŞ Genel Müdürlüğünün 4.4.2001 tarih, 429 sayılı yazısı, 
28-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının TEAŞ Genel Müdürlüğüne 11.5.2001 tarih, 
2059-6972 sayılı yazısı, 
29-TEAŞ Genel Müdürlüğünün Maliye Bakanlığına 16.5.2001 tarih, 6060 sayılı yazısı, 
30-Hazine Müsteşarlığının 6.7.2001 tarihli Toplantı Tutanağı ve eki tablolar, 
31-12.7.2001 tarih, 14-291/TEAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu karan, 
32-TEAŞ Genel Müdürlüğünün 13.7.2001 tarih, 8830 sayılı yazısı, 
33-TEAŞ Genel Müdürlüğünün 13.7.2001 tarih, 8832 sayılı yazısı, 
34-TEAŞ Genel Müdürlüğünün 17.7.2001 tarih, 4474 sayılı yazısı, 
35-TEAŞ Genel Müdürlüğünün 17.7.2001 tarih, 8922 sayılı yazısı, 
36-A.Ü. Hukuk Fakültesinin TEAŞ Genel Müdürlüğüne 31.7.2001 tarih, 5361 sayılı 
yazısı ve eki 26.7.2001 tarihli Hukuki Görüş Raporu, 
37-BOTAŞ'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına 8.10.2001 tarih, 25352 sayılı yazısı, 
38-Hazine Müsteşarlığının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına 17.10.2001 tarih, 80372 
sayılı yazısı ve eki Hazine Müsteşarlığının ÖİB.na 16.10.2001 tarih, 80255 sayılı, 
TCMB.nın H.M.na 16.10.2001 tarihli yazısı, 
39-18.10.2001 tarihi itibariyle Türkiye'nin Enerji Durumunu gösterir Bilgi Notu (Türkçe-
İngilizce), 
40-EÜAŞ, TEİAŞ, TETAŞ, BOTAŞ, TEDAŞ'a ait 2001 yılı son üç aylara ilişkin Nakit 
Durum Bilgi Notu, 
41-Hazine Müsteşarlığının TETAŞ'a 25.10.2001 tarih, 82693 sayılı yazısı, 
42-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının TETAŞ Genel Müdürlüğüne 6.11.2001 tarih, 
2802 sayılı yazısı, 
43-Ankara Valiliğinin TEAŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne 31.10.2001 tarih, 4387 sayılı 
yazısı, 
44-Hazine Müsteşarlığının TETAŞ'a 13.11.2001 tarih, 86950 sayılı yazısı, 
45-Hazine Müsteşarlığının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına 14.11.2001 tarih. 87207 
sayılı yazısı ve eki tablolar, 
46-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının TETAŞ Genel Müdürlüğüne 14.11.2001 tarih, 
2874-17172 sayılı yazısı ve eki yazılar, 
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47-YİD Santralleri kur farkı sorunlarına ilişkin 4.12.2001 tarihli Hazine Müsteşarlığı 
Toplantı Notlan, 
48-YİD Santralleri kur farkı sorunlarına ilişkin 14.12.2001 tarihli TETAŞ (Toplantıya 
Katılanlar) Tutanağı, 
49-BOTAŞ Genel Müdürlüğünün 24.12.2001 tarih, 32441 sayılı yazısı, 
50-YİD (Trakya, Uni-Mar, Doğa) şirketleri ihtilaflarına ait 7.1.2002 tarihli notlar, 
51-YİD (Trakya, Uni-Mar, Doğa) şirketleri yatırımlarından kaynaklanan enerji bedeli 
borçlan geri ödeme programı (Alternatif-A), 
52-YİD (Trakya, Uni-Mar, Doğa) şirketleri yatınmlanndan kaynaklanan enerji bedeli 
borçlan geri ödeme programı (Alternatif-B), 
53-TETAŞ Genel Müdürlüğünün 10.1.2002 tarih, 180 sayılı yazısı, 
54-TETAŞ Genel Müdürlüğünün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına 11.1.2002 tarih, 
04 sayılı yazısı, 
55-12.1.2002 tarihli Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Toplantı tutanağı, 
56-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının TETAŞ Genel Müdürlüğüne 23.1.2002 tarih, 
147-5-277 sayılı yazısı ve eki 22.1.2002 tarih, 147-5-262 sayılı Hukuk Müşavirliği 
görüşü, 
57-15.2.2002 tarih, 926 sayılı TETAŞ Genel Müdürlüğü takriri, 
58-20.2.2002 tarih, 6-14 sayılı TETAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Karan, 
59-TETAŞ Genel Müdürlüğünün Trakya Elektrik şirketine 11.3.2002 tarih, 1423 sayılı 
yazısı, 
60-TETAŞ Genel Müdürlüğünün Trakya Elektrik şirketine 11.3.2002 tarih, 1423 sayılı 
yazısı, 
61-TETAŞ Genel Müdürlüğünün Uni-Mar Enerji şirketine 11.3.2002 tarih, 1424 sayılı 
yazısı, 
62-12.3.2002 tarih, 1448 sayıl TETAŞ Genel Müdürlüğü takriri ve eki yazılar, 
63-14.3.2002 tarih, 9-20 sayılı TETAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Karan, 
64-15.3.2002 tarih, 1526 sayılı TETAŞ Genel Müdürlüğü Oluru , 
65-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının TETAŞ Genel Müdürlüğüne 18.3.2002 tarih, 
680-1-1349 sayılı yazısı ve ekleri, 
66-TETAŞ Genel Müdürlüğünün Kuntalp-Arkan Ortak Hukuk Bürosuna 15.3.2002 tarih, 
1527 sayılı yazısı, 
67-Kuntalp-Arkan Ortak Hukuk Bürosunun TETAŞ Genel Müdürlüğüne 15.3.2002 tarihli 
yazısı ve ekleri, 
68-TETAŞ Genel Müdürlüğünün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığın 26.3.2002 tarih, 
1775 sayılı yazısı ve ekleri, 
69-Kuntalp-Arkan Ortak Hukuk Bürosunun TETAŞ Genel Müdürlüğüne 29.3.2002 tarihli 
görüş bildirim yazısı, 
70-TETAŞ Genel Müdürlüğünün A.Ü. Hukuk Fakültesine 4.4.2002 tarih, 2009 sayılı 
yazısı, 
71-A.Ü. Hukuk Fakültesinin TETAŞ Genel Müdürlüğüne 8.4.2002 tarih, 1832 sayılı 
yazısı ve eki hukuki görüş, 
72-TETAŞ Genel Müdürlüğü MIFYDB.nca Genel Müdürlük Makamına sunulan 9.4.2002 
tarih, 2079 sayılı takrir, 
73-10.4.2002 tarih, 12-29 sayılı TETAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Karan, 
74-TETAŞ Genel Müdürlüğü MIFYDB.nca Genel Müdürlük Makamına sunulan 
10.4.2002 tarih, 2108 sayılı takrir, 
75-TETAŞ Genel Müdürlüğü MIFYDB.nca Genel Müdürlük Makamına sunulan 
11.4.2002 tarih, 2143 sayılı takrir, 
76-11.4.2002 tarihli tavzih notu (Prof. Dr. L.SİRMEN, Doç. Dr. İ. KIRCA), 
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77-TETAŞ Genel Müdürlüğünün Doğa Enerji şirketine 12.4.2002 tarih, 2169 sayılı yazısı, 
78-TETAŞ Genel Müdürlüğünün Uni-Mar Enerji şirketine 12.4.2002 tarih, 2170 sayılı 
yazısı, 
79-TETAŞ Genel Müdürlüğünün Trakya Elektrik şirketine 12.4.2002 tarih, 2171 sayılı 
yazısı, 
80-12.4.2002 tarih, 13-30 sayılı TETAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Karan, 
81-TETAŞ Genel Müdürlüğünün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına 18.4.2002 tarih, 
335 sayılı yazısı ve eki tablolar, 
82-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının TETAŞ Genel Müdürlüğüne 17.4.2002 tarih, 
750 sayılı yazısı ve eki YİD şirketleri (Trakya, Uni-Mar, Doğa) ESA ihtilafları, 
83-TETAŞ Genel Müdürlüğü, konu hakkında yazışmalar fihristi, 
84-Uni-Mar Enerji şirketine ödeme bilgileri notu, 
85-Uni-MarEnerji şirketine ödeme bilgileri notu, 
86-Doğa Enerji şirketine ödeme bilgileri notu, 
87-Trakya Elektrik şirketine ödeme bilgileri notu, 
88-Trakya Elektrik şirketine ödeme bilgileri notu, 
89-Doğa Enerji şirketine ödeme bilgileri notu, 
90-Trakya Elektrik şirketine ödeme talimatları dökümü, 
91- Hazine Müsteşarlığı'nın TETAŞ'a 22.10.2001 tarih, 81336 sayılı yazısı ve eki iç 
yazışma. 
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Özel Rapor 4/3 

4.2.1.2.2. Çayırhan Termik Santrali İhalesi 

I. YAPILAN İŞLEMLER VE DOĞAN ZARAR: 

a) Konu ve Komisyonumuza İntikali: 

Kamuoyunda Beyaz Enerji olarak adlandırılan soruşturmalar ve Devlet Güvenlik 
Mahkemesince hazırlatılan Bilirkişi raporu esas alınarak ilgili Bakanlıktan Komisyonumuza 
gönderilen evraklar, iddianın incelenmesinde etken olmuştur. 

Anılan iddialar; Çayırhan Termik Santrali ve Maden (Kömür) Sahasının özel şirket 
tarafından işletilmesi için yapılan ihalede kamu menfaatinin korunmadığı, yapılan iş ve 
işlemlerle işletmeci firmaya menfaatler sağlandığı, şeklindedir. 

b-) Yapılan İnceleme: 

A- İlan ve Şartname Hazırlama Safhası 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün 4.11.1996 
tarih, 4857/17515 sayılı yazısı ile Kangal, Yatağan, Orhaneli, Tunçbilek ve Çayırhan Termik 
Santrallerinin işletme hakkı devri yoluyla özelleştirilmesinin planlandığı belirtilerek, gerekli 
teklif isteme şartnamesinin 11.11.1996 tarihine kadar Bakanlığa gönderilmesi TEAŞ'tan 
istenmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün Bakanlık 
Makamına yazdığı 13.11.1996 tarih, 4996 sayılı yazı Bakan tarafından onaylanmıştır. Bu 
onayda "3096 sayılı kanunun 5. maddesi uyarınca 12 adet termik santralin (Yeniköy, 
Kemerköy, Soma A-B, Orhaneli, Yatağan, Kangal, Çatalağzı-B, Tunçbilek, Çayırhan Termik 
Santralleri ile Hamitabat ve Ambarlı Doğalgaz Santralleri) rehabilitasyonu ve işletme hakkı 
devri işlemi yaptırılacaktır", ifadesine yer verilmiş ve kömürle çalışan santrallerin maden 
sahalan ile birlikte devredilmesine ilişkin ihale ilanının resmi gazetede yayınlanmasına karar 
verilmiştir. Bakanlık TEAŞ'tan 14.11.1996 tarih, 5046/18081 sayılı yazısıyla bu kez 12 adet 
termik santral için gerekli Fizibilite esaslarını belirleyecek çalışmaların başlatılmasını ve 
10.12.1996 tarihine kadar Bakanlığa gönderilmesini istemiştir. 16.11.1996 tarihli ilk ilan 
metninde kömürle çalışan termik santrallerin maden sahalan ile birlikte devri öngörülmüş 
iken 13.12.1996 tarihli ikinci ilanda Çatalağzı, Soma, Tunçbilek, Kangal santralleri ve 
Çayırhan 3-4 ünitelerinin kömür sahalannm işletme hakkının devirlerinin yapılmayacağı 
belirtilmiştir. 

26.1.1994 tarih, 21830 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TEAŞ Ana Statüsünün 4. 
maddesinde devletin genel ekonomi ve politikasına uygun olarak elektrik, üretim, iletim 
faaliyeti ve ticaretini yapmak üzere TEAŞ'ın teşkil olunduğu belirtilmesine rağmen, 12 adet 
termik santralin İ.H.D. ihalesine çıkılmadan önce; Bakanlıkça bu konu hakkında TEAŞ'ın 
detaylı olarak (ve bu detaylı çalışmanın yapılmasını sağlamak amacıyla gerekli makul süre 
tanınmadan) görüş ve değerlendirmelerine başvurulmadığı, 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 4.11.1996 tarihli yazısı öncesinde, anılan 
santrallerin işletme haklannın devrine Bakanlıkça karar verilmeden önceki dönemde kömür 
sahalan sebebiyle TKİ Genel Müdürlüğü görüşlerinin de alınmadığı, 
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Diğer taraftan bir İDT olan TEAŞ Genel Müdürlüğünün karlılık ve verimlilik ilkesine 
göre hareket etmesi, hukuken beklenmesi gereken bir zorunluluk olduğu halde, TEAŞ'ın 
kendi malvarlığında bulunan ve ülkede termik kurulu gücün % 64 gibi büyük bir bölümünü 
oluşturan 12 adet termik santralin 20 yıl gibi uzun bir süre ile işletme hakkının devredilmesini 
öngören Bakanlık kararında; 16.11.1996 tarihinde verilen ilk ihale ilanından sadece 12 gün 
önce (4.11.1996 tarihinde) TEAŞ'ın teklif isteme şartnamesini 11.11.1996 tarihine kadar 
hazırlanmasının istenmesi ve bunun için TEAŞ'a sadece 7 gün süre tanınması, yapılan işlemin 
daha ilk başında sağlam bir alt yapıyla ortaya çıkılmadığını gösterdiği, 

İşletme hakkı devredilecek santraller arasında iki adet doğalgaz santrali bulunmasına 
rağmen BOTAŞ'm; santrallere kömür temin eden sahalann da işletme hakkı devri kapsamında 
devredilmesi öngörülmesine rağmen bu sahalann sahibi konumunda olan TKİ ve TTK'nın 
görüşlerinin ilandan önce alınmamasının yukanda belirtilen ihale ilanının sağlam bir alt 
yapıyla oluşturulmadığının diğer önemli bir göstergesi olduğu, nitekim ilk ihale ilanında 
santral işletme hakkı devirleriyle birlikte santrale kömür temin eden maden sahalannm da 
işletme haklannın devirlerinin yapılacağının belirtildiği, ancak 13.12.1996 tarihli ikinci ilan 
metninde Çatalağzı, Soma, Tunçbilek, Kangal ve Çayırhan 3-4 kömür sahalannm işletme 
haklannın devri konusunun ihalenin kapsamından çıkanldığı, 

12 adet santralin aynı anda ihaleye çıkanlmasıyla, rekabet ortamının yeterince 
oluşmasına imkan verilmediği, aday firmalann önemli bir bölümüne yetecek kadar santralin 
devredilecek olması nedeniyle teklif değerlendirme aşamasında kamu açısından elverişli 
koşullann oluşmasının engellendiği, alt komisyon ile üst değerlendirme komisyonunun 
teklifler üzerinde aynntılı bir çalışma ve değerlendirme yapma imkanını kısıtladığı, 

İlana çıkılmadan önceki aşamada Bakanlıkça söz konusu santrallerde ve kömür 
sahalannda ne gibi rehabilitasyona ihtiyaç bulunduğunun değerlendirildiğini gösterir bir 
belgeye de rastlanmadığı, böylece tekliflerin aynı bazda verilmemesi ve spesifik yatınm 
harcama kalemlerine dayandınlmaması sonucuna yol açıldığı, nitekim Çayırhan Termik 
Santrali İ.H.D. (İşletme Hakkı Devri) ihalesinde teklif veren Hema Hidrolik, Güriş İnşaat ve 
Mühendislik A.Ş., Park Enerji Ekipmanlan, Madencilik San. Tic. Ltd. Şti. şirketlerinin 
iyileştirme yatınmı için öngördükleri yatınm kalemleri ve bunlann bedellerinin 
birbirlerinden farklılık arz ettiği, buna göre tarifeye yansıyan yatınm bedeli olarak Hema 
Hidrolik'in 80 milyon ABD Dolan, Güriş İnşaat ve Mühendislik A.Ş.nin 166 milyon ABD 
Dolan, Park Enerji Ekipmanlan, Madencilik San. Tic. Ltd.Şti.nin 72.961.500 ABD Dolan 
tutannda yatınm öngördükleri, ihaleye çıkılırken hazırlanan fizibilite hazırlama esaslannda 
(diğer bir deyimle şartnamede) spesifik yatınm kalemleri belirlenmediğinden teklif veren 
firma tekliflerinin de aynı bazda değerlendirilemez durumda bırakıldığı, anlaşılmıştır. 

İhalenin ilanı ve şartname hazırlanması aşamasında ise; 

16.11.1996 tarihli ilanda "Firmalar 'Fizibilite Hazırlama Esaslan' dosyasında kayıtlı 
rehabilitasyonlan ve ilave yatınmlann finansmanlannı kendileri sağlayarak 
gerçekleştirecektir." ifadesi yer aldığı halde, ilanın yapıldığı tarihte söz konusu fizibilite 
hazırlama esaslannın henüz hazır olmadığı, bu hususun yine ilanda yer alan fizibilite 
hazırlama esaslan dosyasının bedeli mukabilinde 10.12.1996 tarihinden itibaren ilgilenen 
firmalar tarafından alınabileceğine ilişkin ifadeden anlaşıldığı, 

Aynca işletmecilik, mühendislik ve enerji politikalanna uygunluk açılanndan büyük 
önem taşıyan bu kadar geniş ölçekli bir ihalenin başlatılmasından önce alanında uzman 
kişilerden oluşturulan bir veya daha fazla komisyon marifetiyle kamu yaran açısından uygun 
bedelin tespiti, rehabilitasyon ve diğer yatınm harcamalannın, ana yakıt giderlerinin işletme 
süresi boyunca ne şekilde tarifeye yansıtılabileceği konusunda bir çalışma yaptınlmış olsa idi 
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daha yararlı sonuçlar sağlanabileceği halde bu yapılmadığı gibi konuyla doğrudan ilgili 
TEAŞ Genel Müdürlüğüne hazırlık aşamasında yeterli zaman tanınmadığı, ihale 
kapsamındaki OAL (Orta Anadolu Linyitleri) İşletmesinin, İşletme Hakkı Devri (İ.H.D.) 
konusunda da TKİ'nin çalışmalara katılmasının sağlanmadığı, 

İhaleye çıkılmadan önce özellikle kömür sahası devredilecek santraller için kömür 
üretim maliyetinin TKİ ile birlikte incelenmesi ve ne gibi yatırım ve iyileştirmeler yapılması 
gerektiğinin, bunlar yapılınca kömür fiyatında ne gibi azalmalar olacağının belirlenerek 
ihaleye çıkılması gerekirken bu yapılmayarak ihaleye çıkılmasının çeşitli aşamalarda iki ayrı 
eskalasyon formülünün uygulanmasına yol açtığı ve imtiyaz Sözleşmesinde yapılacağı 
belirtilen 1-2 üniteler kömür sahasının rehabilitasyonuna ilişkin yatırımların ana yakıt 
maliyeti üzerindeki olumlu etkilerinin net olarak görülmemesine neden olunduğu, 

3096 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre İşletme Haklarının Devredilmesinden 
önce Bakanlar Kurulunun söz konusu santralleri görev bölgesi olarak kararlaştırmış olması 
gerektiği, bu derece önemli bir ihaleyle ilgili ilanın verildiği tarihte böyle bir kararın 
bulunmamış olmasının, Bakanlığın gerekli ön hazırlıkları tamamlamadan işletme haklarının 
devirlerine ilişkin işlemleri başlattığım gösterdiği, nitekim; işletme haklarının devirlerine 
ilişkin Bakanlık olurunun alındığı 1996 yılında da henüz gerekli Bakanlar Kurulu Kararının 
mevcut olmadığı, 28.06.1997 tarihli R. Gazetede yayımlanan 97/9528 sayılı Yönetmeliğin 2. 
maddesiyle gerekli Yönetmelik değişikliği yapılarak görev bölgelerinin devir kararının 
alındığı, 

İşletme hakkı devri ile ilgili ilanda işletme hakkı devir bedelinin toplu olarak ve bir 
defada alınacağı belirtilmesine rağmen bunun; işletme hakkı devir bedeli alınmasına dair 
87/11488 sayılı Yönetmeliğin 8. maddesindeki; "İşletme hakkı devredilecek tesislerin teknik 
ve ekonomik özelliklerine göre her yıl için belirlenecek işletme hakkı devir bedelleri 
tarifelerin tespitinde göz önünde bulundurulur ve bu bedeller enerji bedeli ödemesi sırasında 
devreden kuruluşa ödenir.', hükmüne aykın olduğu, 

16.11.1996 tarih, 22819 sayılı R. Gazetede yayımlanan termik santral işletme hakkı 
devirlerine ilişkin ilk ihale ilanı metninde; "şirketin veya şirket ortaklarının her birinin ulusal 
ve/veya uluslararası bağımsız denetleme kuruluşlarınca denetlenmiş son iki yıla ait bilançoları 
ve bunlara ait denetici firma raporları ile son 5 yılın kar/zarar hesaplarını" vermeleri gerektiği 
hususu yer aldığı halde, 13.12.1996 tarih, 22846 sayılı R. Gazetede yayımlanan ikinci ilan 
metninde bu husus; "istekli şirketler teklifleri ile birlikte şirketin veya şirket ortaklarının her 
birinin varsa, ulusal ve/veya uluslararası bağımsız denetleme kuruluşlarınca denetlenmiş 
bilançoları ve bunlara ait denetici firma raporları ile varsa son üç yıla ait kar/zarar hesaplarını 
vereceklerdir.", şeklinde değiştirildiği, 6.2.1997 tarih, 22900 sayılı R. Gazetede yayımlanan 
üçüncü ilan metninde ise süre uzatımı yer aldığından bu konu ile ilgili bir husus bulunmadığı, 
görüldüğü üzere birinci ilanda şirketlerin mali yapılan konusunda mutlaka bilgi istenirken, 
ikinci ilanda bu hususun "varsa", denilmek suretiyle ihtiyari bir yapıya dönüştürüldüğü, 

Anlaşılmaktadır. 

B-Tekliflerin Değerlendirilmesi Ve İmtiyaz Sözleşmesi Safhası 
Çayırhan Termik Santrali ile ilgili olarak Hema Hidrolik, Güriş İnşaat ve Mühendislik 

A.Ş., Park Enerji Ekipmanlan, Madencilik San. Tic. Ltd. Şti. fırmalannın teklif verdikleri, 
30.4.1997 tarihinde alınan tekliflerin değerlendirilmesi için 28.4.1997 tarih, 1997 sayılı Bakan 
Oluru ile 12 (on iki) kişilik bir Alt Komisyon oluşturulduğu, Alt Komisyonun alman teklifleri 
inceleyerek hazırladıktan raporu Bakanlık Makamına sunduklan, tekliflerin değerlendirilmesi 
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sırasında TEAŞ'ın 1996 yılı üretim maliyetleri istatistiğinden Çayırhan Termik Santrali için 
8,264 cent/kWh sınai maliyeti esas alındığı, sınai maliyeti oluşturan kalemlerden 2,972 
cent/kWh olan amortismanın düşülerek 5,292 cent/kWh olarak esas alınması gerektiği, 

15.10.1997 tarih, 4820 sayılı Makam Oluru ile tekliflerin değerlendirilmesi amacıyla 
Müsteşar başkanlığında ilgili Müsteşar Yardımcısı, Enerji İşleri Genel Müdürü, Enerji İşleri 
Genel Müdür Yardımcısı ve TEAŞ Genel Müdüründen oluşan bir 'Üst Kurul'un (Teklif 
Değerlendirme Kurulu) oluşturulduğu, aynı anda ihaleye çıkılan ve aynı tarihte alınan 12 adet 
termik santralin İşletme Haklan Devirlerine ilişkin tekliflerin tamamının bu kapsamda 
değerlendirildiği ve sözleşme görüşmelerine çağrılacak firmaların belirlendiği, 

İşletme Hakkı Devri ile ilgili işlemlerin 87/11488 sayılı Yönetmelik hükümlerine 
göre yürütüldüğü, anılan yönetmelikte değerlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili bir hüküm 
bulunmadığı, teklif değerlendirmesine dair hükümlerin 85/9799 sayılı Yönetmelikte yer 
aldığı, bu Yönetmeliğin 5 (f) maddesinde; "Aynı yer için birden fazla fizibilite raporunun 
alındığı durumlarda Bakanlık ve ilgili kuruluş temsilcilerince yapılacak ön değerlendirme 
sonucu en uygun teklifin seçilmesi amacıyla Bakanlık Müsteşarının Başkanlığında ilgili 
Müsteşar Yardımcısı, Daire Başkanı ve ilgili Kuruluş Genel Müdürlerinden oluşan en az 5 
kişilik bir Teklif Değerlendirme Kurulu' oluşturulur.", denildiği, İşletme Hakkı Devirleri için 
alınan tekliflerin bu madde hükmüne göre değerlendirildiği, ancak, Yönetmelikte teklif 
değerlendirme kurulunda ilgili kuruluşların Genel Müdürlerinin katılacağı belirtilmesine, söz 
konusu katılımın sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesi için büyük önem taşımasına rağmen 
ilgili kuruluşlar; TKİ, TTK, BOT AŞ Genel Müdürlerinin bu kurulda görevlendirilmedikleri, 

Çayırhan Termik Santrali ve maden sahasının İşletme Hakkı Devri ile ilgili olarak Üst 
Kurul'ca; ihaledeki en uygun teklifin Park Enerji Ekipmanları Madencilik San. Tic. Ltd. Şti. 
tarafından verildiğine ve anılan firmanın sözleşme görüşmelerine çağrılmasının uygun 
mütalaa edildiğine ilişkin 17.10.1997 tarihli raporun aynı gün Bakan tarafından onaylandığı, 
Üst Kurul Raporunun 2. sayfası ikinci paragrafında; "Alt Komisyon raporunda çalışmalar 
esnasında şirketlerin tekliflerinde şartnameye göre eksiklikler, karşı şartlar ve 
varsayımlar tespit edildiği ancak, ekonomik analizlerde bu karşı şartların ve 
varsayımların dikkate alınmadan değerlendirmeler yapıldığı ve ihale gerçekleştirmeden 
önce ön yeterlilik yapılmadığı ifade edilmiş olup, Üst Komisyon çalışmaları sırasında 
firmaların mali yapılan, kredibiliteleri ve bu işi yapabilme kabiliyetleri dikkate alınarak 
değerlendirme yapıldığı,", raporun 3. sayfa 4. paragrafında da; "Alt Komisyon raporunda 
belirtilen öneri doğrultusunda, şartnamenin özellik arz eden bazı hususlannda sözleşme 
görüşmeleri esnasında ve daha sonraki aşamalarda doğması muhtemel ihtilaflann bertaraf 
edilebilmesi amacıyla sözleşme görüşmelerine çağnlmalan uygun görülen firmalardan teyid 
alındığı,", ifadelerinin yer aldığı, 

Teklif Hazırlama Esaslannda, bir kısım tablolann doldurulması istenmesine rağmen 
Park Enerji Ekipmanlan Madencilik San. Tic. Ltd. Şti'nin teklifine ilişkin fizibilite 
raporlannda istenilen tablo formatına uyulmadığı, bu şekilde düzenlenmiş tablolann 
sunulmadığı, bununla birlikte; fizibilite raporlannda değerlendirmeye esas değerlerin yer 
aldığı, ancak önceden belirlenen şekil şartlanna uygun olmayan bazı tablolann yer aldığı, 
teklif veren diğer iki firmanın sunduğu tablolann ise şekil şartlanna uygun düzenlendiği, 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 21.11.1997 tarih, 5441 sayılı yazısı ile 9 adet 
termik santralin İşletme Hakkı Devri ile ilgili D.P.T. Müsteşarlığının görüşleri istendiği, 
D.P.T. Müsteşarlığının 18.12.1997 tarih, 746/5177 sayılı yazısında; Bakanlık yazısı ekinde 

785 



gönderilen bilgi notuna göre yapılan incelemede; 'İşletme haklan devredilecek olan 9 termik 
santral için özel şirketlerce 385,3 milyon dolar tutarında rehabilitasyon ve yenileme yatırımı 
yapılacağı, buna karşılık mevcut işletme üretim değerlerinin üzerinde enerji üretiminin daha 
düşük maliyetlerle sisteme aktarıldığının görüldüğü, böylece santralin işletme sürelerinin 
uzadığı, üretim değerlerinin yükseldiği ve maliyetlerinin düştüğü, ekonomiye katkılarının 
büyüdüğü, bu özet değerlendirme ve ilgili kanun ve yönetmelik çerçevesinde 9 adet termik 
santrallerinin işletme haklannm 20 yıl süre ile özel şirketlere devrinin uygun mütalaa 
edildiği'nin belirtildiği, DPT.nin, Ülkemizin 1996 yılında toplam kurulu gücünün % 22'sini 
(toplam termik kurulu gücün % 42'sini) oluşturan 9 adet termik santralin İşletme Hakkı 
Devrine dair uygun görüşünü sadece Bakanlığın yazı ekinde sunduğu bilgi notundaki bilgilere 
görüş vermiş olmasının dikkat çekici bulunduğu, 

Bakanlar Kurulunun 5.4.1998 tarih, 23308 (M) sayılı R. Gazetede yayımlanan 
31.3.1998 tarih, 98/10859 sayılı Karan ile; "Ankara Çayırhan Termik Santrali görev 
bölgesinde yer alan Çayırhan Termik Santralinin 1.-2. ünitelerinin ye Ankara OAL-Orta 
Anadolu Linyit- İşletmeleri görev bölgesinde yer alan santralin 1.-2. ünitelerine kömür 
sağlayan maden sahalannın rehabilitasyonu, işletilmesi" ve "Ankara Çayırhan Termik 
Santrali görev bölgesinde yer alan tevsii mahiyetindeki ve inşaatı devam etmekte olan 3.-4. 
ünitelerinin işletilmesi ve elektrik üretimi ile ticaretini yapmak üzere" Park Termik Elektrik 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.ne 20 yıl süre ile görev verilmesinin, DPT Müsteşarlığının görüşüne 
dayanan 24.3.1998 tarih, 4750 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yazısı üzerine 
kararlaştınldığı, 

Söz konusu Bakanlar Kurulu Karannın; Davacı Alaattin ATASEVER'in Ankara 1. 
İdare Mahkemesinin ihaleye ilişkin olarak açmış olduğu dava nedeniyle verilen 24.12.1997 
tarih, E.1997/19, K.1997/1412 sayılı iptal karanndan (Bakanlığa 18.2.1998 tarihinde tebliğ 
edilmiştir) ve TES-İŞ'in açmış olduğu dava nedeniyle verilen 17.12.1997 tarih, E. 1996/1433, 
K.1997/1363 sayılı iptal karanndan (12.2.1998 tarihinde Bakanlığa tebliğ edilmiştir) sonra 
alındığı, Bakanlığın başvurusu üzerine Danıştay 10. Dairesinin 22.5.1998 tarihinde, 'iptal 
karannın yürütmesinin durdurulmasına' karar verdiği (Bakanlığa 29.6.1998 tarihinde tebliğ 
edilmiştir.), 

İhalenin iptal edilmesine ilişkin kararlann verildiği 18.2.1998 ile 29.6.1998 tarihleri 
arasında Çayırhan Termik Santrali ile OAL (Orta Anadolu Linyitleri) İşletmesinin İ.H.D. 
(İşletme Haklannm Devri) hususunda Bakanlar Kurulu Karan alınmasının yanı sıra, bu süre 
zarfında İmtiyaz Sözleşmesi hazırlanarak bir taslağının 25.6.1998 tarihinde Danıştay'a 
gönderildiği, ihalenin iptali döneminde Bakanlığın konu ile ilgili işlemlere devam ettiği ve 
hatta Çayırhan Termik Santralinin İ.H.D. (İşletme Hakkı Devri) için Bakanlar Kurulu 
Karannın alınmasını sağladığı, 

İmtiyaz Sözleşmesi aynca 30.6.1998 tarih, 3357-10776 sayılı yazı ekinde TEAŞ 
ve Elektrik Enerjisi Fonuna (E.E,F.) gönderilerek ilgili anlaşmalann İmtiyaz Sözleşmesi 
doğrultusunda hazırlanmasının istendiği, TEAŞ'ın söz konusu taslak hakkındaki görüşlerini 
17.7.1998 tarih, 1053 sayılı yazıyla Bakanlığa bildirdiği ve; 

• Eskalasyon uygulamasıyla ilgili hükümlerde ve daha önce yapılan toplantıda 
üzerinde durulan diğer konularda düzenleme yapılmadığının görüldüğünü, 
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• Şartnamede belirtilen 2 yıllık muafiyet süresinin, İmtiyaz Sözleşmesinde baca gazı 
arıtma tesislerinin kesin kabullerinin yapılmasından sonraki 2 yılı kapsayacak şekilde 
uzatıldığını, 

• İşletme süresinin 20 yıl gibi uzun bir süreyi kapsadığını, belirterek; 

TEAŞ'ın mağduriyeti söz konusu olduğundan üretim maliyetini oluşturan unsurlardaki 
ağırlık ve değişim nispetinde bir eskalasyon sisteminin geliştirilmesini ve bu sistemin 
şirketlerle müzakere edilerek İmtiyaz Sözleşmelerinin buna göre yeniden düzenlenmesinin 
teminini talep ettiği, 

TEAŞ'ın 30.12.1998 tarih, 2061 sayılı diğer bir yazısında, İmtiyaz Sözleşmesinde 
aşağıdaki hususların düzeltilmesinde büyük yarar olacağını belirttiği ve; 

• Eskalasyon formüllerinin yeniden gözden geçirilmesini, 
Antma tesislerinin ve izinlerin gözden geçirilmesini, 
Şirket tarafından yapılan yatırımların tarifeye yansıtılması konularının 
gözden geçirilmesini, 

• Rehabilitasyon ve yatırımların ayrıntılı döküm yapılmaksızın listelendiğini ve ne 
zaman tamamlanacağının net olmadığım, 

• Kesin teminatın yıllar itibariyle ve öngörülen miktarlarda verilmesiyle ilgili 
zorlayıcı maddelerin imtiyaz sözleşmesine konulması gerekliliğini, 

Talep ettiği, bunlara ek olarak, TEAŞ'ın konu ile ilgili 26.5.1998 tarih, 770 sayılı, 
10.6.1998 tarih, 841 sayılı, 17.9.1998 tarih, 1486 sayılı yazılan ile İmtiyaz Sözleşmesinde 
bazı maddelerin tekrar gözden geçirilmesini talep ettiği, anılan yazılara Bakanlıkça 7.9.1998 
tarih, 4782/15879 sayı ile verilen cevapta; İ.H.D. prosedürünün başlangıcından itibaren 
çalışmaların ortaklaşa yapıldığını, Danıştay incelemesi aşamasında olan sözleşmelerle ilgili 
TEAŞ görüşlerinin ayrı ayrı zamanlarda, ayrı konular olarak gündeme getirilmesinin 
çalışmaları sekteye uğrattığı belirtilerek, konulan görüşmek üzere 8.9.1998 tarihinde 
yapılacak toplantıya üst düzey katılımın sağlanmasının bildirildiği, dolayısıyla Çayırhan 
Termik Santralinde üretilen enerjiyi satın alacak olan ve enterkonnekte elektrik şebekesinin 
işletilmesinden sorumlu olan TEAŞ'ın İmtiyaz Sözleşmesine ilişkin taleplerinin dikkate 
alınmadığı, 

Bakanlıkça 14.1.1999 tarih, 222/750 sayılı yazı ile TEAŞ, TKİ ve TTK Genel 
Müdürlükleri ve E.E.F. Sekreterliğine; Çayırhan Termik Santraline ilişkin olarak Park Termik 
Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketiyle Bakanlık arasındaki İmtiyaz Sözleşmesinin 
11.1.1999 tarihinde yürürlüğe girdiğinin (Sayın Bakan tarafından imza tarihi 7.11.1999) 
bildirildiği, 

TEAŞ'ın; Ana Statüsü gereği tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu 
sermayesi ile sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülü olduğu, önemli mal varlıklanndan birisini 
oluşturan Çayırhan Termik Santralinin işletme hakkının 20 yıl süre ile bir başka şirkete devri 
gibi önemli bir konuda imtiyaz sözleşmesi hazırlanıp Danıştay'a gönderildikten sonra 
Bakanlıkça kendisine gönderilerek Uygulama Sözleşmelerinin hazırlanması yönünde talimat 
verilmesinin, TEAŞ'm ana statüsünden doğan görev ve sorumluluklannı yerine getirmesini 
engelleyici mahiyette olduğu, zira imtiyaz sözleşmesi hazırlık çalışmalan kapsamında 
yapılan toplantılara her ne kadar TEAŞ görevlileri de katılmış ise de Bakanlıkça TEAŞ'ın bu 
konuya ilişkin daha sonra yazılı olarak İmtiyaz Sözleşmesinde değişiklik yapılması yönünde 
bildirdiği görüşlerinin nazan dikkate de alınmadığı, anlaşılmaktadır. 
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İşletme Hakkı Devir Bedeli: 

İşletme Hakkı Devir Bedelinin (İ.H.D.) Yönetmelikte belirtildiği gibi her yıl 
belirlenerek tahsil edilmesi yerine toplu olarak tahsil edilmesinin Kamuya getirdiği külfetin: 
faiz + eskalasyona bağlı artış (= 30.525.000 ABD Dolan + 7.906.079 ABD Dolan) = 
38.431.079 ABD Dolan olarak hesaplandığı, öte yandan; faiz uygulamasının, peşin tahsil 
edilen İ.H.D. bedelinin bugünkü değerinin korunmasını sağladığından, faize ilave olarak 
tarifeye yansıtılmak suretiyle firmaya geri ödenen eskalasyon artışının (7.906.079 ABD 
Dolan) normal ticari teamüller dışında haksız bir şekilde Kamuya yüklendiği, 

Yukandaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, işletme hakkı devir bedelinin, işletme 
hakkının devri karşılığında alman bir gelir olma niteliğinden uzak olduğu, zira İ.H.D. 
(İşletme Hakkı Devir) bedelinin ana paraya faiz ve eskalasyon tutarlan da ilave edilerek 
tarifeye yansıtılmak suretiyle görevli şirkete iade edildiği, anlaşılmaktadır. 

Rehabilitasyon İşleri ve Yatırımlar: 

İmtiyaz Sözleşmesinin 7. maddesinde yatınmlann; "Şirket tarafından, ... öngörülen 
tarihlerde gerçekleştirilemez ve geçici kabulleri yapılamaz ise, yatınmın etkilendiği miktarda 
tarifede indirim yapılacaktır.", hükmü öngörülmüş ise de imtiyaz sözleşmesi ekinde 
yatınmlar detaylı olarak belirtilmediğinden, sözleşme ekinde sadece tutarlan belirtilen 
yatınmlann gerçek bir ihtiyaç karşılığı olup olmadığı açıklık taşımadığı gibi ne tür 
yatınmlann yapılacağının da detaylı olarak belirtilmediği, bu nedenle yatınmlann zamanında 
ve imtiyaz sözleşmesinde tarifeye yansıtılmış bulunan tutarlarda yapılıp yapılmadığının 
Bakanlık tarafından takibinin de zorlaştığı, aynca Bakanlık kontrolünün ne şekilde 
yapılacağına sözleşmede açıklık getirilmediği, fiili devir tarihinden itibaren imtiyaz 
sözleşmesi ekindeki tabloya göre 6 ay içerisinde firmanın yapacağını belirttiği santral 
yatınmlannın ve kömür madeni yatınmlannın yapılıp yapılmadığının kontrolüne ilişkin bilgi 
ve belgeye dosyalarda rastlanmadığı, 

TEAŞ'ın 30.12.1998 tarih, 2061 sayılı yazısının 4. maddesinde yatınmlar ve 
rehabilitasyonlarla ilgili olarak; "Şartnamenin 1. bölüm, 22.5 maddesinde 'Şirket tarafından 
gerçekleştirilecek yatınmlann tarifeye yansıtılması, ancak bu tesislerin geçici kabullerinin 
gerçekleştirilmesinden sonra olacağından firmalar 20 yıllık tarife tekliflerinde bu hususu göz 
önüne almalıdırlar' ve İmtiyaz Sözleşmesinin 7. maddesinde 'Tarife; Şirket tarafından ek-2 
deki tarihlerde gerçekleştirilmesi planlanan yatınmlann geçici kabullerinden sonra geri 
ödemelerin yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.', denildiği, Çayırhan Termik 
Santraline ait tarife ve yatınm tablolan incelendiğinde; ilk iki yıl için geçerli olan kapasite 
bedeli içinde 3,5 milyon ABD Dolan tutannda yatınm geri ödemesi bulunmakta olup birim 
kapasite bedeli olarak 5,28 cent/kWh fiyat tespit edildiği, Ek-2 listedeki yatınm miktarlan ve 
tamamlanma süreleri dikkate alındığında ise birinci yılın içinde tamamlanması öngörülen 
yatınmlann mevcut olduğu ve bu yatınmlar henüz tamamlanmadan ve geçici kabulleri 
yapılmadan önce bu yatınmlarla ilgili geri ödemelerin tarifeye yansıtıldığı ve bu nedenle 
santralin fiili devrini müteakip yapılacak ilk aylık kapasite bedeli ödemeleri ile birlikte, 
şirkete bu yatınmlarla ilgili bir ön finansman sağlanmasının söz konusu olduğu, Bakanlıkça 
TEAŞ'ın yatınmlarla ilgili bu önemli tespitlerinin dikkate alınmadığı, 
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TEAŞ'm yazısında belirtilen 3,5 milyon ABD Doları tutarında santral yatırımı 
dışında 69 milyon ABD Dolan tutarında maden sahası yatırımlarının da bulunduğu, bu 
yatırımlar tamamlanarak geçici kabulleri yapılmadan doğrudan tarifeye yansıtılmasının 
87/1148 sayılı Yönetmeliğin 13. maddesinin, 'tarifenin tespitinde' başlıklı (a) bendindeki; 
"Görevli Şirket tarafından yapılmış yatırımlar için geri ödenmemiş ve eşkale edilmiş bakiye 
yatınm bedeli ile faiz ve kur farklarının geri ödeme payları, ... göz önünde bulundurulur", 
hükmüne de aykırılık teşkil ettiği, 

Görevli şirket, İ.H.D. bedeli ve yatırımlar için kredi alarak finansman sağladığından, 
yatırımların gerçekleşip gerçekleşmediğinin takibinin önem arz ettiği, nitekim santrali işletme 
hakkı devri esası ile devralan Park Termik Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin, Vakıfbank ve 
İş Bankasından krediler aldığı, hatta santralin 3-4 ünitelerine kömür sağlayacak olan madenin 
işletmecisi konumundaki ayrı bir şirket olan Park Teknik Elektrik Madencilik San. ve Tic. 
A.Ş.'nin, santralin işletilmesi dışında kömür işine dair olarak almış olduğu diğer bir kredide 
dahi, Çayırhan Termik Santralinin işletilmesi için Park Termik Elektrik Sanayi ve Tic. A.Ş. 
(3-4 ünitelerine kömür temin eden) olarak hazırlanan fizibilitenin bankaya sunulduğu ve 
yatınm olarak gösterildiği, 

Sözleşme ekindeki Yıllık Kapasite Bedeli Tablosu'nda 92.844.501 ABD Doları 
olarak belirtilen rehabilitasyon yatırımlarının 3.285.000 ABD Doları tutarındaki 
kısmının santral yatırımı olarak, 69.676.500 ABD Doları tutarındaki kısmının maden 
(kömür kalitesinin iyileştirilmesi) yatırımı olarak belirtildiği, santral ve maden 
yatırımlarının toplamının 72.961.500 ABD Doları olduğu, toplam yatırım bedeli olan 
92.844.501 ABD Dolarından bu miktar çıkarıldığında geriye kalan 19.883.000 ABD 
Dolarının hangi yatırıma ilişkin olduğunun anlaşılamadığı, 

Aynca tarifeye eskalasyon uygulandığından faiziyle birlikte geri alınacak olan bu 
kalemlerin fiyatlannın da sözleşme süresi boyunca artacağı, öte yandan; faiz uygulaması 
ekonomik teamüller uyannca, peşin tahsil edilen yatınm bedelinin bugünkü değerinin 
korunmasını sağladığından faize ilave olarak tarifeye yansıtılmak suretiyle firmaya geri 
ödenen yatırım kalemindeki eskalasyon artışının (5,3 milyon ABD Doları) normal ticari 
teamüller dışında haksız bir şekilde Kamuya yüklendiği, 

İmtiyaz sözleşmesinin 13. maddesinde Çayırhan Termik Santrali 1-2 üniteleri için 
sigortaya esas bedelin 360 milyon ABD Dolan, 3-4 üniteleri için 520 milyon ABD Dolan 
olarak belirtildiği, ancak 87/11488 sayılı Yönetmeliğin 9. maddesinde; "Kamu kurum ve 
kuruluşlannca görevli şirketlere işletme hakkı devredilecek sabit tesisler ve hareketli araç-
gereçler, devir sözleşmelerinde yer alan risklere karşı görevli şirketçe devir anındaki rayiç 
bedel üzerinden tesisin sahibi adına sigorta ettirilir.", ifadesi yer almasına rağmen bu kritere 
uyulmadığı, anlaşılmıştır. 

Diğer Anlaşmalar 

İmtiyaz sözleşmesinin 34. maddesinde; "Sözleşmenin 15. maddesinde belirtilen ve 
aşağıda sayılmış bulunan; 

•Elektrik Satış Anlaşması (E.S.A.) (imzalandığı tarih: 23.6.2000), 
•Devir Sözleşmesi (DS) (imzalandığı tarih: 23.6.2000), 
•Fon Anlaşması (FA) (imzalandığı tarih: 22.6.2000), 
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•Sigorta anlaşması (imzalandığı tarih: 26.6.2000), 
•Yakıt Anlaşması (henüz imzalanmamıştır) ile, 
• Hazine Garantisi Mektubu, 

Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Bakanlık koordinasyonunda 6 ay 
içinde tamamlanacaktır.", ifadesinin yer aldığı, 6 ay içinde tamamlanacağı belirtilen 
anlaşmalardan Yakıt Anlaşması yapılmadan tesisin 1. ve 2. ünitelerinin firmaya devredildiği, 

Yıllık Üretim Programının görevli şirketin çıkarlarına göre düzenlendiği, ilk iki yıl 
ceza uygulanmamasına ilişkin söz konusu muafiyetin geçerli bir açıklamasının bulunmadığı, 
zira herhangi bir arızası bulunmayan santralin TEAŞ tarafından çalışır vaziyette teslim 
edildiği, bunun sonucunda elektrik satış faturasının üretim bedeli kaleminin hesaplanmasında 
kullanılan birim üretim maliyeti olduğundan daha fazla hesaplanmak suretiyle özellikle ilk iki 
yılda TEAŞ'a satılan elektriğin satış tutan içerisinde yer alan "üretim bedeli" unsurunun fazla 
hesaplanmasına yol açıldığı, 

İşletme hakkının devir nedeni yatırımların özel teşebbüslere yaptırılarak santrallerin 
daha verimli ve ekonomik işletilmesini sağlamak ve bu amaçla ihale sırasında Çayırhan 
Termik Santralinin 1-2 ünitelerinde kullanılan kömür kalitesinin iyileştirilmesi olduğu halde, 
İmtiyaz Sözleşmesi ekinde bulunan fiyat tablolarından; 1-2. Üniteler kömürüne ait bir yakıt 
kalemi bulunmadığından kömürdeki iyileştirmenin tarifeye nasıl yansıtıldığı ve yine üretim 
miktarları 1-2 ve 3-4. Üniteler için ayrı ayrı verilmediğinden kömürdeki iyileştirmenin üretimi 
ne miktarda arttırdığının görülemediği, 

Fizibilite Hazırlama Esaslarında 3-4. ünitelerinin kömür birim fiyatının 25,7 ABD 
Dolan/ton olarak belirtildiği, İmtiyaz Sözleşmenin 18. maddesinde de 3-4. ünitelerin kömür 
bedelinin 25,7 ABD Dolan/ton (2.570.000 TL/Ton, 1 ABD Doları =100.000 TL) olarak 
belirtildiği, şirket; fizibilite raporunda 3-4. ünitelerin kömür fiyatım 26 ABD Dolan/ton 
olarak aldığını belirttiği, Kömür fiyatının 25,7 ABD Doları/ton yerine 26 ABD Doları/ton 
alınmasıyla 20 yılda 14.772.752 ABD Doları daha fazla ödeme yapılacağının 
hesaplandığı, eskalasyon uygulaması ile bu miktarın daha da artacağı, 

İmtiyaz sözleşmesinin 19. maddesinde; "Enerji fiyatına ait kapasite bedelinin % 20'si 
ile üretim bedelinin (3-4 üniteler için ana yakıt giderleri hariç) tamamı ilk uygulama tarihi 
olan 1.1.1998 tarihinden başlamak üzere (ilk yıl için 1997 yılı artışı esas alınarak) sözleşme 
süresince bir sonraki takvim yılının ilk ayı itibariyle, bir önceki yıla ait ABD tüketici fiyatları 
genel endeks sayıları ortalama artış oranı (USA Consumer Price ali Item -CPI- index number) 
kullanılarak enerji birim fiyatı ve ek devreye alma (start) bedeline eskalasyon 
uygulanacaktır.", ifadesine yer verilmek suretiyle tarifenin eşkalasyonunun düzenlendiği, 

Kapasite bedelinin % 20'lik bölümüne ve üretim bedelinin tamamına, yıllık % 2 olarak 
artacağı varsayılan ABD tüketici fiyat endeksi uygulandığında, 3-4 ünitelerinin kömürüne 
uygulanan eskalasyon hariç, 20. yılın sonunda imtiyaz sözleşmesi ekinde verilen tarifeden 
628 milyon ABD Doları daha fazla ödeme yapılmış olacağı, 

Sözleşme konusu kömür üretim ile santral işletme faaliyetlerinin Türkiye'de icra 
edilecek olması ve sözleşmenin taraflarının Türkiye'de yerleşik, sermayeleri Türk gerçek ve 
tüzel kişilerine ait ve Türk Kanunlarına göre kurulmuş olmaları itibariyle Devlet İstatistik 
Enstitüsü tarafından açıklanan fiyat endeksleri yerine ABD tüketici fiyatları genel endeksinin 
eskalasyona esas alınmasındaki nedenin anlaşılamadığı, 
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Bu konuda TEAŞ'ın Bakanlığa muhatap 17.7.1998 tarih, 1053 sayılı yazısında; "Enerji 
birim fiyatına ABD Tüketici fiyatları ortalama artış oranı bazında getirilen eskalasyon 
uygulamasının 20 yıl gibi uzun bir dönemi kapsayan İşletme Hakkı Devir süresi dikkate 
alındığında tarafları büyük meblağlara varan ölçüde etkileyeceği, örneğin elektrik üretiminde 
ana girdilerden biri olan akaryakıtın dolar bazındaki fiyatları düşüş göstermesine rağmen, 
ABD tüketici fiyatlarının arttığı, tarifenin söz konusu endekse göre arttırılması halinde 
TEAŞ'ın mağduriyetinin söz konusu olacağı, bu nedenle üretim maliyetini oluşturan 
unsurlardaki ağırlık ve değişim nisbetinde temsil edilecek bir eskalasyon sisteminin 
geliştirilmesi ...", hususları belirtilerek, bunların şirketlerle müzakere edilmesi ve İmtiyaz 
Sözleşmelerinin buna göre yeniden düzenlemesinin temininin Bakanlıktan talep edildiği, 

Yetkinin devri ve temlik konusunda Devir Sözleşmesinin 7.9. maddesi; "Şirket 
TEAŞ'tan bu sözleşme kapsamında doğacak devir haklarına dayalı alacaklarını Hazinenin 
uygun görüşü, Bakanlık ve TEAŞ'ın izni ile temlik edebilecektir.", E.S.A.nın (Elektrik Satış 
Anlaşması) 5.1. maddesi; "Şirket, TEAŞ'tan alacaklarını 3. şahıslara, ancak Bakanlığın uygun 
görüşü ve TEAŞ'ın izni ile temlik edebilecektir.", ifadelerinin yer aldığı, anlaşılmıştır. 

Şirket tarafından Bakanlığa bildirilen ve Bakanlığın uygun bulduğu 60 milyon ABD 
Dolan tutarında İş Bankasına temlik işlemlerinin TEAŞ'ça uygun bulunduğuna dair ise 
dosyasında herhangi bir belgeye rastlanılamamıştır. 

Elektrik Satış Anlaşması (E.S.A.) 

TEAŞ'ın Bakanlığa muhatap 21.1.2000 tarih, 94 sayılı yazısında; İmtiyaz 
Sözleşmelerinin, ihale şartnamesinde bulunmayan bazı hükümler ihtiva ettiği, TEAŞ'ça elzem 
görülen hususların ek sözleşmelere konulmasını sağlamak üzere İmtiyaz Sözleşmelerine bazı 
ilaveler yapılması gereğinin ortaya çıktığı, belirtilmiştir. 

TEAŞ 2.2.2000 tarih, 146 sayılı bir diğer yazısında; Şirketin talebi üzerine B.G.A. 
(Baca Gazı Arıtma) tesisi ile maden sahasına enerji sağlayan 154/34.5 kV 50 MVA'lık trafo 
ile bu trafodan beslenen baca gazı ve maden sahasını besleyen TEDAŞ'a ait hattın ve TEDAŞ 
tarafından beslenen site ve pompa hatlarının şirkete devri ve bunlardan çekilen enerjiler ile 
start-up trafolardan çekilen enerjilerin iç ihtiyaç olarak kabul edileceği ve bu enerjilerin 
enterkonnekte sisteme verilen enerjiden, enerji bazında mahsup edileceği hususunda Bakanlık 
ile yapılan yazışmalara ve şirket ile yapılan E.S.A. görüşmeleri ve yazılmalara atıfta 
bulunulduğu, E.S.A.da (Elektrik Satış Anlaşması) bulunması gereken hükümlere ilişkin görüş 
belirtilerek, Çayırhan Termik Santrali E.S.A. hazırlığı sırasında imtiyaz sözleşmesinde 
şirketin Bakanlık tarafından kabul edilen fizibilitesi doğrultusunda yer almış olması 
gerektiğine dikkat çekilerek, özellikle BGD (Baca Gazı Desülfirizasyon) tesisleri konusunda; 
"Şirket, İmtiyaz Sözleşmesi gereğince BGD tesislerini sürekli işler halde tutmakla yükümlü 
olup yıllık üretim garantilerini ve birim fiyat tekliflerini bu esasa göre vermiştir. BGD 
tesislerinin çalıştırılmadığı dönemde şirket BGD tesislerini işletmek için kullanması gereken 
enerjinin bedeli kadar haksız kazanç sağlayacağı gibi BGD tesislerinde kullanılması gereken 
kireçtaşı ve diğer kimyasal maddelerin kullanılmaması nedeniyle bu maddelerin bedelleri 
kadar da ilave bir haksız kazanç elde edecektir.", denilerek Bakanlık görüşünün sorulduğu, 

Bakanlığın 3.2.2000 tarih, 585 sayılı cevabi yazısında; Bu konularda TEAŞ üst 
düzey yetkilileriyle yapılan görüşmelerde şifahen mutabakata varıldığının bilinmesine 
rağmen böyle bir yazının yazılması ve farklı görüşler ileri sürülmesi gerekçesinin 
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anlaşılmadığı, ifade edilerek E.S.A. (Elektrik Satış Anlaşması) ve DS (Devir Sözleşmesi) 
görüşmelerinin bir an önce sonuçlandırılmasının istendiği, 

Hazırlanan E.S.A. taslağının 21.3.2000 tarih, 306/8589 sayılı yazı ile Hazine 
Müsteşarlığına gönderilerek görüşlerinin sorulduğu, Hazine Müsteşarlığının 6.6.2000 tarih, 
45481 sayılı cevabi yazısında; Enerji sektörü reform yasası ve buna bağlı düzenlemeler 
dikkate alınarak, imtiyaz sözleşmesi ve ilgili anlaşmalarla sağlanan uzun dönem imtiyaz ve 
garantilerin reform yasasında öngörülen liberalizasyon ile çeliştiği belirtilerek, bu nedenle 
E.S.A.mn; TEAŞ'ın satın alma garantisi bölümüne "İmtiyaz sözleşmesine istinaden tarafların 
iş bu anlaşma tahtında oluşan yükümlülükleri, enerji sektörü piyasası için planlanan 
liberalizasyon çalışmalarının tamamlanıp yürürlüğe girmesi halinde yeni piyasa kuralları 
çerçevesinde imtiyaz sözleşmesinde yapılabilecek değişikliklere uyum sağlayacak şekilde 
yeniden düzenlenecektir.", ifadesinin konulması gerektiğinin; ayrıca, TEAŞ tarafından 
yapılacak çevre kirliliğini önleyici tesislerin şirkete devrinden itibaren ilk iki yıl için şirkete 
ceza muafiyeti tanınmış olduğundan ilk iki yıl içinde söz konusu tesislerin ilgili mevzuata 
uygun olarak çalıştırılmaması nedeniyle şirketin ceza ödemeyeceği gibi eksiksiz üretim 
yapılıyormuş gibi kapasite bedeli ve aylık üretim bedeli ödemelerinin Şirkete yapılmaya 
devam edileceği, tesislerin ilgili çevre mevzuatına uygunluğunun sağlanamaması durumunda 
TEAŞ üzerinde ilave bir mükellefiyet yaratılmış olacağı yönündeki ifadelere dikkat çekilerek 
belirtilen hususların tekrar değerlendirilmesinin, talep edildiği, 

Bu görüşlerine rağmen Hazine Müsteşarlığınca 13.6.2000 tarih, 47831 sayılı Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığına muhatap yazıda, E.S.A. taslağının uygun bulunduğunun 
bildirildiği, daha sonra da Çayırhan Termik Santrali İmtiyaz Sözleşmesi kapsamında Hazine 
Garantisi verilmesi için 14.06.2000 tarih, 2000/852 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının alındığı, 

ESA (Elektrik Satış Anlaşması) ve Devir Sözleşmesinin Şirket ile karşılıklı 
imzalanması yönünde 20.6.2000 tarih, 43-319 sayılı TEAŞ Yönetim Kurulu Karan alındığı, 
TEAŞ Ana Statüsünün 7. maddesinin 3. bendinde; "Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt 
çoğunluğu olan en az 4 üye ile toplanır ve kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır. 
Ancak, Yönetim Kurulunun üye tam sayısı ile toplanması halinde oylarda eşitlik olursa 
başkanın bulunduğu taraf salt çoğunluğu sağlamış sayılır.", denildiği, bu hüküm uyannca 
yukanda anılan toplantının en az 4 üyenin katılımı ile gerçekleştirilerek, kararın da Yönetim 
Kurulunun salt çoğunluğu olan 4 üyenin olumlu oyu ile alınması gerekirken 3 üye ile 
toplanmak ve karar almak suretiyle TEAŞ ana statüsüne aykırı hareket edildiği (Bu 
karar aleyhine açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesi 25.3.2002 tarih, E. 2001/675, K. 
2002/267 sayı ile dava konusu işlemin yok olduğuna karar vermiş olup dava temyiz 
aşamasındadır.), bu karara dayanılarak ve gerekli izin ve ruhsatlar alınmadan tesisin görevli 
şirkete devredildiği, 23.06.2000 tarihinde E.S.A., 23.06.2000 tarihinde de Devir Anlaşması 
akdedilerek yürürlüğe girdiği halde Yakıt Anlaşmasmm henüz sonuçlandırılamadığı, 

20.6.2000 tarihli TEAŞ Yönetim Kuruluna sunulan müzekkerede; "E.S.A. ve Devir 
Sözleşmesinin TEAŞ Yönetim Kurulunca değerlendirilmesi sırasında şirketin santrali 
devralmasından hemen sonra işçi çıkarması halinde TEAŞ'a yüklü bir kıdem tazminatı ödeme 
yükümlülüğü doğacağı, görevli şirketin fiili devirden hemen sonra işçi çıkartıp aynı işçileri 
tekrar işe alması durumunun da söz konusu olabileceği, Şirketin aynı işçiler için ileride 
katlanacağı ilave külfetleri bu yolla TEAŞ'a ödetmiş olacağı" belirtilerek, devir sırasında 
personel hareketlerine dikkat çekildiği, 
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Ayrıca söz konusu müzekkerede, ana yakıt gideri olarak 3-4. ünitelerin yakıt gideri 
alınarak birim üretim bedeli hesaplanmış olup 1-2. veya 3-4. ünitelerde üretim yapılmadığı 
durumlarda bunun birim üretim bedeline nasıl yansıtılacağının belli olmadığı ve 3-4. 
ünitelerde üretim yapılmadığı durumlarda bu ünitelerde hiç kömür yakılmamasına 
rağmen tarife yapısından dolayı 3-4. üniteler için ana yakıt gideri ödeneceği, belirtilerek 
konunun açıklığa kavuşturulmasının talep edildiği, 

Yine anılan müzekkerede, TEAŞ'ın E.S.A. hazırlığı için ilgili birimlerden oluşturulan 
komisyon tarafından hazırlanan revize 7. taslakta firma ile anlaşmaya varılamayan iç tüketim 
(2.10.), frekans kontrolü (3.3.3 ve alt maddeler), çevre kirlenmesi kontrolü ve bununla ilgili 
yükümlülükler (3.7) ve faturalama ile ilgili ilave belgeler (4.2.2) hususlarında TEAŞ 
elemanlarının çekinceleri dikkate alınmayarak ESA'nın TEAŞ Yönetim Kurulunca firmanın 
istediği şekilde kabul edildiği, anlaşılmıştır. 

Devir Sözleşmesi (D.S.) 

Devir Kurulunun 1.5.2000 tarihli Bakan oluru ile imtiyaz Sözleşmesinin 5. 
maddesinde belirtildiği şekilde, Bakanlık temsilcisinin başkanlığında TEAŞ ve Şirketin (birer 
temsilcisi baş temsilci olarak) üçer üyesi olmak üzere toplam 7 kişiden oluşturulduğu, 
23.6.2000 tarihinde imzalanan Devir Sözleşmesinin (Daha sonra yokluğu Ankara 7. İdare 
Mahkemesi tarafından saptanan 20.6.2000 tarihli TEAŞ Yönetim Kurulu kararına dayanılarak 
yapılmıştır.) 5.3. maddesi ve imtiyaz sözleşmesinin 6. maddesinde; 'İ.H.D. bedelinin ödendiği 
gün saat 24.de fiili devir gerçekleşmiş sayılır.', denildiğinden; 30.6.2000 tarih saat 24:00 de 
fiili devrin gerçekleştirildiği, 17.7.2000 tarihinde devir sözleşmesinin 4.2. ve 5.8. maddeleri 
gereğince bedeli mukabilinde verilecek malzemelerin cinsi, miktarı ve rayiç bedellerinin tespit 
edildiği, diğer devir işlemlerinin ise daha sonra tamamlanarak 22.8.2000 tarihinde Devir 
Protokolü hazırlanarak Bakanlığa sunulduğu, 

Devir kurulunun oluşturulması sırasında Park Termik Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
tarafından baş temsilci olarak İbrahim GÜNAYDIN'ın görevlendirildiği, bu kişinin devir 
tarihine yakın tarihlere kadar TEAŞ Genel Müdürlüğünde Termik Santraller İşletme ve Bakım 
Dairesi başkanı olarak görev yaptığı, adı geçenin devir kurulunda görevlendirilmesinin 
Bakanlıkça uygun görüldüğü, ancak TEAŞ tarafından belirtilen sebeple kurulda 
görevlendirilmesinin reddedilerek bir başka ismin görevlendirilmesinin istendiği, ayrıca 
santralde çalışırken 30.6.2000 tarihinde istifa eden Başmühendis Serdar ÖNEN'in daha sonra 
devir protokolü hazırlık safhalanndaki bazı dokümanlarda imzasının bulunduğu, 

İmtiyaz sözleşmesine esas teşkil eden ve tarifenin kapasite bedeli unsuru içerisinde yer 
alan, fizibilite raporunda (firma teklifi) belirtilen personel sayısının OAL'de (Orta Anadolu 
Linyitleri İşletmesi) 1762, santralde 700 kişi olmak üzere toplam 2462 kişi olduğu, firmanın 
teklifinde, işletme süresinin ilk dört yılı sonunda santraldeki personel sayısının 600'e, ilk altı 
yılın sonunda OAL'deki personel sayısının ise 890'a düşürülmesi öngörülmekte olup imtiyaz 
sözleşmesi ekindeki tarifenin personel giderleri kaleminin de buna göre tespit edildiği, firma 
teklifinde "Santral mevcut işçi sayısı ile çalışmaya devam edecektir. 1998 yılında devreye 
girecek yeni üniteler de göz önüne alındığında bu sayı yeterli ve normal görülmektedir. OAL 
için mevcut 1762 işçi devir alınacak olup 2005 yılına kadar her sene yaklaşık %10 oranında 
emeklilik gerçekleşecek ve 2005 yılından sonra 890 işçi ile devam edilecektir" denildiği, buna 
göre firmanın, işletme süresinin ilk dört ve altı yılı sonunda ulaşacağı personel sayısının da 
altındaki bir düzeye (1413 kişi) ilk yılın sonunda ulaştığı, bunun sonucunda gerçekleşen 
personel durumu dikkate alındığında imtiyaz sözleşmesinde 20 yıllık işletme süresi için 
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tarifenin tespitinde dikkate alman toplam personel gideri (486.224.396 ABD Dolan) ile 2000 
yılı sonu itibari ile gerçekleşen personel sayısı esas alınarak 20 yıllık işletme süresi için 
hesaplanan toplam personel gideri (417.361.118 ABD Dolan) kıyaslandığında 20 yıllık 
işletme süresi için kümülatif olarak 68.863.278 ABD Doları tutarında personel giderinin 
tarife revize edilmediği takdirde şirkete fazladan ödeneceği, bu durumda Devir Sözleşmesi 
ve Elektrik Satış Anlaşması (E.S.A.)'nın (5.6/b) maddesi ve İmtiyaz Sözleşmesinin 18. 
maddesi 6. paragrafı '"Sözleşmenin ekinde yer alan tarife 30.4.1997 tarihinden itibaren fiili 
devre kadar yapılacak toplu iş sözleşmesinin sonuçlanmn etkisi oranında Bakanlıkça revize 
edilecektir.", hükmü uyannca tarifenin gözden geçirilmesi gerektiği, ancak, gözden geçirme 
işleminin yapıldığına ilişkin bir belgeye dosyasında rastlanmadığı, 

Aynca, emekli olan ve işten aynlan personel sayısının planlanandan çok daha fazla bir 
seviyeye ulaşmış olması nedeniyle TEAŞ'ın beklenmedik bir kıdem tazminatı ödeme 
yükümlülüğüyle karşı karşıya kaldığı, bu itibarla; özellikle görev yerlerinin değiştirilmesi 
nedeniyle işten ayrılmaya ve emekliliğe zorlanan personel açısından, firmanın imtiyaz 
sözleşmesinde yer alan taahhütlerini yerine getirmediği kanaatine vanldığı, 

İmtiyaz sözleşmesinin 5. maddesinin 4. fıkrası kapsamında santralde bulunan 
29.018.873.293.000 TL (46.656.387 ABD Dolan) tutanndaki yedek parça ve sarf malzemesi 
ile OAL (Orta Anadolu Linyitleri) işletmesindeki 7.161.363.538.000 TL (11.514.002 ABD 
Dolan) tutanndaki yedek parça ve sarf malzemesi ve 3.603.856.888.830 TL (5.794.262 ABD 
Dolan) tutanndaki kullanıma hazır kömürün bedelsiz olarak şirkete devredildiği, buna göre 
bedelsiz olarak devredilen yedek malzeme ve kömürün toplam tutannın 63.964.651 ABD 
Dolanna ulaştığı, 

Enerji satış fiyatına, sözleşme uyannca ABD Dolan bazında eskalasyon uygulanacağı 
belirtildiği halde, TEAŞ'ın bedelsiz olarak devrettiği yukandaki mal ve malzemelere 20 yıllık 
işletme süresi boyunca eskalasyon öngörülmemesinin bir eksiklik olduğu, şirket işletme 
süresinin sonunda bedelsiz olarak TEAŞ'tan almış olduğu ve fiili devir tarihindeki bedeli 
63.964.651 ABD Dolan olan yedek parça, sarf malzemesi ve kömürü geri vermediği taktirde 
TEAŞ'ın elinde bulunacak olan 37.000.000 ABD Dolan tutanndaki kesin teminat mektubu 
dışında herhangi bir güvence alınmadığından bu bedelin tahsilinde güçlüklerle karşılaşılacağı, 

Öte yandan, Devir Sözleşmesinin 3.4.1. maddesinin üçüncü paragrafında; "Yapımı 
TEAŞ tarafından geçekleştirilecek tesislerin devreye alma çalışmalan için TEAŞ'ın talebi 
üzerine şirketin bu çalışmalar için görevlendireceği personelin çalışmalara katıldığı tarihten 
itibaren, bu tesislerin şirkete devredilmesine kadar geçecek sürenin 12 (on iki) ayı aşması 
halinde, aşan süreye ait şirketçe karşılanan işçilik bedelleri TEAŞ'a ait olacak ve fatura 
karşılığında şirkete ödenecektir.", ifadesinin yer aldığı, bu kapsamda santralin fiili devri henüz 
yapılmamış olan 3-4. üniteleri ve 1-2. ünitelerin BCD tesisleri şirket tarafından fiilen 
devralınmış olan 1-2. ünitelerdeki bir kısım personel vasıtasıyla çalıştınldığı, şirket ile 
akdedilen imtiyaz sözleşmesi uyannca söz konusu personelin ücretlerinin tarife kapsamında 
zaten TEAŞ tarafından ödenmekte olduğu cihetle 12 aylık süre sonunda bu personel için 
şirkete mükerrer ödeme yapılacağı, anlaşılmaktadır. 

Sigorta Anlaşması 

Sigorta teminatını geçersiz hale getiren ve teminatın lehtan durumundaki Bakanlığın 
kontrol etmesinin fiilen imkansız olduğu sigara içme yasağının uygulanmaması, dedektör 
sisteminin çalıştınlmaması gibi ancak santrali işleten firmanın kontrol edebileceği fiillere 
bağlı hasar durumunda kamu menfaatlerini teminat altına alacak bir düzenlemeye, ne sigorta 
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poliçesinde ne de firma ile akdedilen sözleşme ve anlaşmalarda yer verilmediği, sigortanın 
adının 'ali risk', yani bütün risklere karşı olmasına rağmen yukarıda belirtilen istisnalara tabi 
kılınması ileride telafisi mümkün olmayan zararlara yol açabilecek mahiyette olduğu, ayrıca 
sigortaya tabi sabit değerler toplamının rayiç bedele nazaran düşük gösterilmiş 
olmasının 87/11488 sayılı karar eki Yönetmeliğin 9. maddesi hükümlerine aykırılık teşkil 
ettiği, 

Sigorta poliçesinin madende çalışan makinelerle ilgili 3. bölümünde yer altında çalışan 
makineler için gerçekleşme imkanı bulunmayan çığ düşmesi, fırtına, kara/hava taşıtları 
çarpması gibi riskler teminat altına alınmışken, gerçekleşme ihtimali çok yüksek olan 
yangm, grizu ve diğer patlamalardan doğan risklerin teminat altına alınmamış olmasının 
imtiyaz sözleşmesinin yukarıda belirtilen maddesine aykırı olduğu, düşünülmektedir. 

Vakıfbank'tan Kullanılan Krediler 

Park Termik Elektrik San. ve Tic. A.Ş.nin, Ankara 35. Noterliğinde düzenlenen 
5.7.2000 tarih, 33643 yevmiye numaralı Temlikname ile 27.7.2000 tarihinden başlamak ve 
27.6.2005 tarihinde sona ermek üzere 60 ay vadeli olarak Çayırhan Termik Santralinin ve 
buna kömür temin eden maden sahasının işletilmesinden tahakkuk etmiş ve edecek hakedişleri 
ile her ne nam/ad altında olursa olsun kendilerine ödenecek tüm para ve gelirlerin toplam 
olarak 229.273.110 ABD Dolan tutarındaki kısmını Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 
Kavaklıdere Şubesi lehine temlik ettiği, temlik senedinde, temlik edilen tutann teminat altına 
aldığı kredi ve faiz miktarlan belirtilmediği gibi bankanın kullandırdığı kredilere ve ilgili 
Yönetim Kurulu Kararlanna da herhangi bir atıf yapılmadığı, aynca banka belgelerinde kredi 
vadesi 30 ay olarak öngörüldüğü halde, temlik senedinde vadenin 60 ay olarak düzenlendiği, 
Vakıflar Bankası Kavaklıdere şubesinin, bankanın Genel Müdürlüğüne yazdığı 10.12.1999 
tarih, 45 sayılı yazıda; Park Termik Elektrik San.ve Tic. A.Ş.ye Çayırhan Termik Santrali 1 ve 
2 nolu üniteleriyle kömür maden sahasının işletme hakkı devir bedeli olan 85 milyon ABD 
Dolannın % 75'ini teşkil eden 65 milyon ABD Dolamı finansmanı için 30 ay vadeli ve aylık 
eşit taksitler halinde geri ödemeler, orta ve uzun vadeli teminatlı diğer yatınm kredisi talep 
eden firmanın bu talebinin şube tarafından uygun görüldüğü, belirtilerek gerekli işlemlerin 
tesisinin talep edildiği, anlaşılmıştır. 

Firmanın kullandığı kredi tutarı (65 milyon ABD Doları) ile Armanın banka 
lehine temlik ettiği tutar (229.273.110 USD) tutar arasındaki büyük farkın nedeninin 
anlaşılamadığı, kredi ana para ve faiz tutannın üzerinde temlik edilen miktann aynı Holding 
bünyesinde yer alan diğer firmalann aynı bankadan kullanmış olabilecekleri, Çayırdan Termik 
Santralinin işletilmesi ile ilgili bulunmayan başka kredilerin teminatı olabileceği, Park Tennik 
Elektrik San. ve Tic. A.Ş.nin mali imkanlannı zayıflatacak böyle bir ihtimalin gerçekleşmesi 
durumunda Çayırhan Termik Santrali'nin imtiyaz sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde 
işletilebilmesinin tehlikeye atılmış olacağı, düşünülmektedir. 

KİGEM (Kamu İşletmeciliğini Geliştirme Merkezi Vakfı) tarafından konuya ilişkin 
olarak açılan davada; 

Ankara 7. İdare Mahkemesi 25.3.2002 gün ve E.2001/675, K.2002/267 sayılı 
karanyla, TEAŞ Genel Müdürlüğü Özelleştirme Dairesi Başkanlığının, Genel Müdürce 
20.6.2000 tarihinde imzalanan 683 sayılı müzekkere ile E.S.A. Taslağı ve Devir Sözleşmesi 
taslağının Yönetim Kurulunda görüşülmesi ve uygun bulunursa karşılıklı imzalanması ve 
diğer konularda Genel Müdürlüğün yetkili kılınması için karar alınmasını teminen konunun 
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Yönetim Kuruluna havale edildiği, bu müzekkere üzerine "Yönetim Kurulu Başkam ve 2 
üyenin bir araya gelerek E.S.A. ve Devri Sözleşmesini imtiyaz sözleşmesinin 15. maddesinde 
öngörülen 'Ek Anlaşmalar' olarak görevli şirketle karşılıklı imzalanmasına 20.6.2000 gün ve 
43-319 sayıyla ve oybirliğiyle karar alındığı", belirtilerek; 

"Dava konusu işlemin içeriği bir kamu iktisadi teşekkülü olan TEAŞ Genel 
Müdürlüğünün Ana Statüsünün 4. maddesinde sayılan amaç ve faaliyetleriyle ilgili olup 
durum yönetim kuruluna havale edilip kurul kararma bağlanmak istendiğine göre, kurulun 
toplantı ve yeter sayısıyla ilgili usullere uyularak karar verilmesi zorunludur. Olayda ise, 
Yönetim Kurulunun üye sayısını altı, toplantı ve karar yeter sayısının ise en az dört olmasına 
karşın bir başkan ve iki üye olmak üzere toplam üç kişinin Yönetim Kurulu adı altında karar 
aldığı görülmekte olup, toplanma usulüne açıkça aykın alman bu kararın bir yönetim kurulu 
karan olarak hukuken geçerli olduğunun kabulü mümkün değildir.", denilmiş ve Dava 
Konusu İşlemin Yokluğuna karar verilmiştir. 

Karar, Park Elektrik A.Ş. ve TETAŞ tarafından yürütmenin durdurulması isteğiyle 
temyiz edilmiş, Danıştay 10. Dairesi 6.12.2002 tarih, E.2002/4546 sayı ile Yürütmenin 
Durdurulması İsteğini Reddetmiştir. Esas hakkında henüz karar verilmemiştir. 

Konunun Beyaz Enerji Davasıyla Bağlantısı 

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 12.7.2002 tarih, E:2001/191, K:2002/223 sayılı 
Kararında; 

1- Sanık Muzaffer SELVİ'nin (TEAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkam) 
Park Holding Enerji Koordinatörü Erhan AYGÜN'den yapmak zorunda olduğu (haklı ve 
hukuka uygun) bir işi yapmak için Kasım 2000 de 100 bin ABD Dolan rüşvet aldığının 
kabulü ile TCK'nun 212/1-son maddesi uyannca cezalandınlmasına, 

2-Sanık Ünal PEKER'in (TEAŞ Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi) 
Park Holding Enerji Koordinatörü Erhan AYGÜN'den yapmak zorunda olduğu bir işi 
yapmak için Aralık 2000 de 30 bin ABD Dolan rüşvet aldığının kabulüyle TCK 212/1-son 
maddesi uyannca cezalandınlmasına, 

3-Sanık Erhan AYGÜN'ün (Park Holding Enerji Koordinatörü) fizibilite raporlannı 
verdiği santrallerde şirketi lehine TEAŞ yönetiminden kararlar alınması, tekliflerin şirket 
teklifleri doğrultusunda çıkması için haklı bir hususun temini maksadıyla yapmakla yükümlü 
olduklan görevi yapmalan için Muzaffer SELVİ'ye 100 bin ABD Dolan, Ünal PEKER'e 30 
bin ABD Dolan rüşvet verdiğinin kabulüyle TCK 213/son maddesi gereğince 
cezalandınlmasına, hükmedilmi ştir. 

Ankara 7. İdare Mahkemesinin 25.3.2002 tarihinde yok olduğunu tesbit ettiği Park 
Enerji ile E.S.A. ve Devir sözleşmesinin imzalanmasına ilişkin 20.6.2000 tarihli TEAŞ 
Yönetim Kurulu toplantı ve karannda Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkam sıfatıyla 
Muzaffer SELVİ, Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla Ünal PEKER ve Birsel SÖNMEZ (Beyaz 
Enerji davasında başka fiillerden ötürü mahkumiyet karan verilmiştir.) katılmış ve bu karar 
uyannca E.S.A. ve Devir Sözleşmesi TEAŞ adına Muzaffer SELVİ ve Ünal PEKER 
tarafından imzalanmıştır. E.S.A.yı Park Enerji adına imzalayanlardan biri de Beyaz Enerji 
sanıklanndan Erhan AYGUN'dür. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava 
sürecinde, Ankara 7. İdare Mahkemesinde de Çayırhan Park Enerji A.Ş.ye devrine ve 
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E.S.A.nın imzalanmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararıyla ilgili 'yokluğun tesbiti' davası 
sürmekte ise de, Ceza Mahkemesinin bu bilgiye sahip olması, müdahillerin bildirmesi dışında 
söz konusu değildir. Ankara 7. İdare Mahkemesinin 25.3.2002 tarihli Yönetim Kurulu 
kararının yokluğunun tesbitine ilişkin kararından ve tebliğinden sonra da, gerek temyiz 
aşamasında ve gerekse Yargıtay'daki murafaa sırasında usulsüzlüğe ilişkin anılan kararın 
bilgisi, müdahil TEAŞ (EÜAŞ ve TETAŞ) tarafından Ceza Dosyasına konulmuş olsaydı, 
sanık Erhan AYGÜN'ün durumu 'haklı bir hususun temini' için 213/son maddesi değil, 
usulsüzlüğü İdare Mahkemesi kararıyla da tesbit edilen işlem nedeniyle 213/1 maddesi 
çerçevesinde değerlendirilebilir, Muzaffer SELVİ ile Ünal PEKER'in eylemleri için de bu 
husus söz konusu olabilir ve Çayırhan E.S.A.sının Devir Sözleşmesinin yeniden gözden 
geçirilebilmesine hukuki dayanak yaratılabilirdi. 

• Çayırhan Termik Santrali'nde çalışan Ahmet ŞAHİN ve Hüseyin BUNARCIOĞLU 
isimli kişiler tarafından, Bakanlar Kurulunun 5.4.1998 tarih, 23308 sayılı R. Gazetede 
yayımlanan 31.3.1998 tarih, 98/10859 sayılı görevlendirmeye ilişkin kararının iptali için 
Danıştay 10. Dairesinde açılan dava önce 30.5.2000 tarih, E. 1998/3616, K.2000/2843 sayılı 
kararla reddedilmiş, davacılar tarafından temyiz edilmesi üzerine Danıştay İdari Dava 
Daireleri Genel Kurulunca 20.4.2001 tarih, E. 2000/762 K.2001/357 sayılı kararla; "Bakanlar 
Kurulu Kararının mevzuata uygun olup olmadığının, anılan görev bölgesinde Park Termik 
Elektrik San ve Tic. A.Ş.nin görevlendirilmesinde ve İşletme Hakkının devrinde kamu yaran 
ve hizmet gereklerine uygunluk bulunup bulunmadığının yargısal denetiminin yapılması 
gerektiği", gerekçesiyle 10. Daire karan bozulmuştur. 

Danıştay 10. Dairesi bozma üzerine verdiği 9.12.2002 gün ve E. 2002/427 
K.2002/4643 sayılı karannda; "Anılan Bakanlıkça verilen yanıtta görevli şirketin görev 
bölgesinde yapacağı işlere ait kısa ve uzun vadeli yatınm programlan ile işletme 
programlannı belirlemeye yönelik bir çalışma yapılmadığı, işletme hakkı devredilecek 
tesislerin durumunun ve ihtiyacı olan yatınmlann tesbitine yönelik önceden bir çalışma da 
yapılmadığı, santral ve kömür sahasında ne tür iyileştirmeler yapılması gerektiği konusu teklif 
verecek firmalann yer görme belgesi ile santral ve maden sahasında yapacağı incelemeler 
sonrasında kendilerinin belirlemesi esasının benimsendiği görülmektedir", tesbitinde 
bulunmuş, Bakanlıkça bu çalışmalann yapılmamasının; İşletme- Hakkı Devri için Yasada 
öngörülen amaca ve Yönetmeliğe aykın olduğu görüşüyle, "hukuka aykın olan dava konusu 
Bakanlar Kurulu Karanının İptaline", karar vermiştir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Müdahil Sıfatıyla Park Termik Elektrik San. 
ve Tic. A.Ş.nin temyiz ettiği karar, davacılardan birinin feragati nedeniyle Danıştay İDDGK 
(İdari Dava Daireleri Genel Kurulu) tarafından bozulmuştur. 

• Öte yandan; 21.9.2001 tarih, 49 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Müfettişliği Raporuna dayalı 28.9.2001 tarih, 159 sayılı bakan olurunda, mülga TEAŞ Genel 
Müdürlüğünün 18.6.2001 tarih, 777 sayılı yazısında; Çayırhan Termik Santralinin Park 
Holding'e devriyle ilgili olarak TEAŞ Yönetim Kurulunun 233 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve TEAŞ Ana Statüsü'ne aykın olarak ön görülen toplantı ve karar nisabının 
altında Genel Müdür Muzaffer SELVİ, Genel Müdür Yardımcısı Ünal PEKER ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Birsel SÖNMEZ'in katılımıyla ve 3 kişi toplanarak işletme hakkının devrine 
karar verilmesi hakkında soruşturma talep etmesi üzerine, 233 sayılı KHK ve TEAŞ Ana 
Statüsünün ihlali niteliğinde olan bu işlemle ilgili bir kısım gerekçelerle soruşturmaya gerek 
olmadığı sonucuna vanldığı gibi aynca bu talepte bulunan Genel Müdür vekili Ömer 
ESİRGEMEZ, hukuki olmayan gerekçelerle 'Yazılı Olarak Uyan'lmıştır. 
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İşlemin tesis edildiği tarihte kamuoyunda Beyaz Enerji olarak bilinen davanın 
iddianamesi 24.4.2001 tarih, E. 2001/93, İddianame No:2001/73 sayı ile hazırlanmış olup, 
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde E.2001/191 sayı ile devam etmektedir. Bu davada 
sanıklar Muzaffer SELVİ, Ünal PEKER ve Birsel SÖNMEZ'e yüklenen suçlar arasında (İHD 
Sözleşmesini ve ESA'yı Park Holding adına imzalayan) Park Holding Genel Koordinatörü 
Erhan AYGÜN'den rüşvet almak, Erhan AYGÜN yönünden de rüşvet vermek suçlan yer 
almaktadır. Yargılama sonucunda Mahkeme, anılan sanıkların yüklenen suçlardan 
mahkumiyetlerine karar vermiş, Yargıtay ilgili Dairesi de, anılan hükümleri sanıklar aleyhine 
bozmuş olup, Mahkemesine dönen dava devam etmektedir. 

233 sayılı KHK'nın ve mülga TEAŞ Ana Statüsü'nün ihlali niteliğinde olan Yönetim 
Kurulu Kararına karşı KİGEM tarafından Ankara 7. İdare Mahkemesinde açılan davada, söz 
konusu Yönetim Kurulu Kararının YOK' hükmünde olduğuna karar verilmiş olup, anılan 
karar da temyiz aşamasındadır. 

Son olarak, Park Holding Koordinatörü ve küçük ortaklarından Erhan AYGÜN'ün, 
2000 yılı ilk aylanndaki aylık ücretinin 2,5 milyar Tl civannda iken yılın son aylannda 
olağanüstü miktarlarda artarak 100 milyar TL. yi aştığım tesbit eden, ekli Maliye Bakanlığı 
Teftiş Kurulu'nun 25.5.2001 tarih, 3/2 sayılı İnceleme Raporu dikkate değer bulunmuştur. 

II- SONUÇ: 

1- İlan ve şartname hazırlama safhasında, tekliflerin değerlendirilmesi ve İmtiyaz 
Sözleşmesi safhasında, Elektrik Satış Anlaşması (E.S.A.), Devir Sözleşmesi, Sigorta 
Anlaşması ve Vakıfbank'tan kullandınlan kredi konulanyla ilgili iddia ve tesbitler hususunda 
ilgili Bakan ve diğer yetkililerin sorumluluklannın araştınlması, 

2- TEAŞ Yönetim Kurulunun İdare Mahkemesi'nce 'YOK' hükmünde olduğu tesbit 
edilen 20.6.2000 tarihli Karan ve bu karara dayalı olarak yapılan E.S.A ve Devir Sözleşmesi 
konusunda ilgili Bakan ve diğer yetkililerin 'Denetim' görevlerini yerine getirmedikleri gibi, 
konunun sonrasında da 21.9.2001 tarih, 49 sayılı Müfettiş raporuna dayalı 28.9.2001 tarih, 
159 sayılı Bakan Olurunun verildiği tarihte, 24.4.2001 tarihli C. Savcılığı İddianamesindeki 
rüşvet isnadının varlığına ve işlemin tartışmasız bir biçimde 233 sayılı KHK ile mülga TEAŞ 
Ana Statüsü'ne avkın olmasına rağmen Yönetim Kurulu Karannı alan kişiler hakkında 
soruşturma açılmaması ile, konu hakkında soruşturma açılmasını talep eden Genel Müdür 
Vekili hakkında keyfi bir şekilde 'Yazılı Olarak Dikkat Çekme' uyansı verilmesine bağlı 
olarak, dönemin Sayın Bakanının sorumluluğunun araştınlması, 

3- Konu hakkında soruşturma açılması talebini engellemenin yanı sıra, soruşturma 
açılmasını talep eden kişiye keyfi bir şekilde, 'Yazılı Olarak Dikkat Çekme' uyansı 
verilmesini sağlayan Bakanlık Teftiş Kurulu ilgilileri hakkında da, T. Ceza Kanununun ilgili 
maddeleri uyannca C. Savcılığına suç duyurusunda bulunulması, 

4- Yukandaki (2. maddede) belirtilen işlem ve eylemleri nedeniyle, mülga TEAŞ 
Genel Müdürü Muzaffer SELVİ, Genel Müdür Yardımcısı Ünal PEKER ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Birsel SÖNMEZ hakkında da, 233 sayılı KHK ve mülga TEAŞ Ana Statüsü'ne aykın 
olarak aldıklan Yönetim Kurulu karan ve bu Karar gereği yaptıklan işlemlerle ilgili (Ankara 
4. Ağır Ceza Mahkemesinde daha önce açılmış olan E.2001/191 sayılı dava ile birleştirilmek 
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üzere), T. Ceza Kanununun 240. maddesi çerçevesinde suç duyurusunda bulunulması 
gerektiği, 

5- Danıştay 10. Dairesinin, feragat nedeniyle Danıştay İ.D.D.G.K. tarafından bozulan 
kararında; görevlendirme kararından önce Bakanlık tarafından Görev Bölgesinde yapılacak 
işlere ait kısa ve uzun vadeli program yapılmasına yönelik çalışmanın yapılmamış olmasının, 
rehabilitasyonla ilgili de herhangi bir çalışmanın yapılmamış ve bu konulann tamamıyla teklif 
verecek firmalara bırakılmış olmasına, İşletme Hakkı Devri (İ.H.D.) için yasada ön görülen 
amaca ve hukuka aykırı olduğunu doğru bir şekilde belirlemiş olmasını da göz önünde tutarak 
bu çahşmalann yapılmamış olması nedeniyle de ilgili Bakan ve diğer yetkililerin 
sorumluluklannın araştınlması, gerektiği mütalaa olunmaktadır. 

DİZİ PUSULASI (Ekler EK-4.3 de sunulmuştur) 
1-Devir Sözleşmesi, 
2- Yakıt Anlaşması, 
3- Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 12.7.2002 tarih, E.2001/191 K. 2002/223 Sayılı 
mahkumiyet karan ve Yargıtay Karan (Beyaz Enerji Dosyası), 
4- Danıştay 10. Dairesi 30.5.2000 tarih, E. 1998/3616 K. 2000/2843 Sayılı Karan, 
5- Danıştay İDDGK'nın 20.4.2001 tarih, E.2000/762 K. 2001/357 Sayılı bozma karan, 
6- Danıştay 10. Dairesi'nin 9.12.2002 tarih, E.2002/427 K.2002/4643 sayılı Park Holdingce 
görev verilmesine ilişkin karann kamu yaranna aykm olduğuna dair karan, 
7-Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun 23.5.2001 tarih, 3/2 Sayılı Raporu, 
8-Ankara 7. İdare Mahkemesi'nin, TEAŞ Yönetim Kurulu Karan'nın (Çayırhan Termik 
Santrali'nin devrine ve E.S.A. yapılmasına ilişkin) hukuken yokluğunu tespit eden 25.3.2002 
tarih, E.2001/675, K.2002/267 Sayılı Karan, 
9-Danıştay 10. Dairesi'nin 6.12.2002 tarih, E.2002/4546 Sayılı yürütmenin durdurulması 

isteğinin reddine ilişkin karannı içeren dosya, 
10-Yargıtay 5. Ceza Dairesinin E. 2002/7647, K. 2003/1415 sayılı İlamı, 
11-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nm 10.6.2003 tarih, 1880 sayılı Komisyon 
Başkanlığı'na muhatap yazısı, 
12- İmtiyaz sözleşmesi, 
13- Enerji Satış Anlaşması, 
14 14.6.2000 tarih, 2000/852 Sayılı Bakanlar Kurulu Karan, 
15- Ek Karar, 
16- Hazine Garantisi Mektubu, 
17- 28.7.2000 tarih, 3776 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Onayı, eki tablo, 
18- 29.8.2001 tarih, 3783 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Onayı, eki tablo, 
19-21.1.2002 tarih, 305 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Onayı, eki tablo, 
20- 1.10.2002 tarih, 4285 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Onayı, eki tablo, 
21- 28.9.2001 tarih, 159 sayılı Bakan Oluru, 
22- 2.10.2001 tarih, 4985 sayılı Bakanlık Per. Dai. Başkanlığı yazısı, 
23- 5.10.2001 tarih, 12 sayılı mülga TEAŞ Genel Müdürlüğü yazısı. 
24- Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 24.4.2001 tarih, 

Hz.No: 2001/13, Esas No:2001/93, İddianame No:2001/73 sayılı iddianamesi 
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Özel Rapor 4/4 
4.2.1.2.3. ÇEAŞ-Kepez Elektrik Uygulamaları 

I. YAPILAN İŞLEMLER VE DOĞAN ZARAR: 

a) Konu ve Komisyonumuza İntikali: 

Talep üzerine ilgili Bakanlıktan Komisyonumuza gönderilen evraklar, iddianın ele 
alınarak incelenmesinde etken olmuştur. 

Anılan iddialar; Türkiye Elektrik Kurumunun (TEK) (Daha sonraki yıllarda yeniden 
yapılanma nedeniyle önce TEAŞ, sonra da TETAŞ Genel Müdürlüklerinin), Çukurova 
Elektrik A.Ş.ye (ÇEAŞ) Elektrik Satış Ortalaması % 70'lerden % 61'lere kadar düşmesine 
rağmen fiyat uyarlama davaları açılmadığı, Başbakanlığın 26.6.2000 tarih, (21) 00/44 sayılı 
İnceleme Raporunda; TEDAŞ'a ait elektrik dağıtım tesislerinin ÇEAŞ ve KEPEZ Elektrik 
şirketlerine devrinin yapılmadığı, söz konusu devir işlemlerinin yapılmamasının ÇEAŞ 
kusuru olduğu belirtilmesine rağmen imtiyaz Sözleşmesinin fesih'le ilgili 19. maddesinin 
uygulanmadığı, 

ÇEAŞ ve KEPEZ Elektrik şirketlerince gerekli yatırımların zamanında yapılmadığı, 
ÇEAŞ'in, 3096 sayılı yasaya aykırı olarak çeşitli şirketlere iştirak etmesine ve iştirak 
zararlarına göz yumulduğu, ÇEAŞ'ın İmar Bankası Off Shore'den kullandığı yabancı para 
kredilerine piyasa rayiçlerinin çok üzerinde kredi faizi ödenmesine seyirci kalındığı, 

ÇEAŞ ve KEPEZ Elektrik şirketlerinin denetimlerinin bu güne kadar hiç 
yaptırılmadığı, özellikle firma ile yeni bir İmtiyaz Sözleşmesinin imzalandığı 1998-2002 
yıllarında da hiç yaptırılmadığı, İmtiyaz Sözleşmesinin 12. maddesi olan fiyat tarifeleri 
hususuna uyulmadığı, 

SPK Başkanlığı'nca yapılan incelemeler sonrasında 'ÇEAŞ.in iştigal konulan dışında 
(iştirak işlemlerinde bulunması) uğraştığı', şeklinde 2000 yılında Enerji Bakanlığını uyardığı 
halde, uyanlannın dikkate alınmayarak gerekli işlemlerin yapılmadığı, yine bu çerçevede 
ÇEAŞ ve KEPEZ şirketlerinin mülkiyetindeki kamulaştınlmış gayri menkullerin Hazine 
adına tescilinin yapılması gerektiği halde bu işlemlerin zamanında tamamlattmlmadığı ve 
halen üzerine kayıtlı pek çok gayri menkulün bulunduğu, şeklindedir. 

b-) Yapılan İnceleme: 

(ÇEAŞ ve KEPEZ Şirketlerinin İmtiyaz Sözleşmeleri ve Mayıs 2003 Tarihi 
İtibariyle Anılan Şirketlerle Uygulamada Yaşanan Sorunlar) 

• Yasal Statü: 

10.06.1910 tarihli Menafi-i Umumiye Müteallik İmtiyazat hakkındaki Kanuna 
dayanılarak, 25.06.1953 tarihli Bakanlar Kurulu Karan ile, Çukurova Elektrik A.Ş.ye Seyhan 
Hidroelektrik Santralinin işletilmesi ve üretilecek enerjinin 500 kW'ı aşan müşterilere satış 
imtiyazı 49 yıl süre ile verilmiş, 23.12.1953 tarihinde İmtiyaz Sözleşmesi imzalanmıştır. 
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ÇEAŞ, 1953 yılındaki imtiyaz kapsamında, Kadıncık I-II, Yüreğir, Sır ve Seyhan-II 
Hidroelektrik Santralini inşa etmiştir. Şirket Seyhan Hidroelektrik Santraline ilaveten söz 
konusu santralleri işletmektedir. Söz konusu santrallerin kurulu gücü 483 MW olup, yıllık 
üretim kapasitesi yaklaşık 1,75 Milyar kWh'dır. 

18.08.1956 tarihli Bakanlar Kurulu Karan ile, KEPEZ Elektrik'e, Kepez Hidroelektrik 
Santralinin işletilmesi ve üretilecek enerjinin 500 kW'ı aşan müşterilere satış imtiyazı 60 yıl 
süre ile verilmiştir. 

KEPEZ, 1956 yılındaki imtiyaz kapsamında, Kepez II, Manavgat ve Karacaören 
Hidroelektrik Santrallerini inşa etmiştir. Şirket Kepez I santraline ilaveten halen bu santralleri 
işletmektedir. Söz konusu santrallerin kurulu gücü 126,8 MW olup, yıllık üretim kapasitesi 
596 Milyon kWh' dır. 

3096 sayılı Kanunun 3. ve geçici 2. maddesi çerçevesinde; 

-26.08.1988 tarih, 88/ 13314 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile Çukurova Elektrik A.Ş., 
1 No.lu görev bölgesinde 70 yıl süre ile, 
-07.10.1998 tarih, 88/ 13344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile Kepez Elektrik T.A.Ş., 
2 No.lu görev bölgesinde 70 yıl süre ile, 

Elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticaretini yürütmek üzere görevlendirilmiştir. 
Bakanlar Kurulu Kararlan çerçevesinde, enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Şirketler 
arasında 19.10.1988 tarihinde Görev Verme Sözleşmeleri imzalanmıştır. 

Bilahare Danıştay Başkanlığının, 3096 sayılı Kanun kapsamında imzalanan 
sözleşmelerin imtiyaz teşkil ettiği ve Anayasanın 155. maddesine göre Danıştay Onayından 
geçmesi gerektiği yönündeki karan doğrultusunda, Bakanlık ile Şirketler arasında imzalanan 
19.10.1988 tarihli Sözleşme, 1996 yılında Danıştay incelemesine sunulmuş ve Damştay 
onayından geçen İmtiyaz Sözleşmeleri, 09.03.1998 tarihinde, Bakanlık ile ÇEAŞ ve KEPEZ 
arasında imzalanmıştır. 

• Şirketlerle Geçmişte Yaşanan Sorunlar 

a- Çukurova Elektrik A.Ş. İle İlgili Olarak; 

• Enerji Birim Fiyatı Uyuşmazlığı: 

Mülga TEK ile ÇEAŞ arasında imzalanan 18.04.1988 tarihli Protokol ve 20.06.1988 
tarihli Enerji Satış Anlaşmasının (E.S.A.) uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıkla ilgili 
olarak, geçmiş dönemde Hakem Kurulu'nda birbirini takiben iki dava açılmıştır. 

1994 yılında açılmış bulunan ilk davada, 1991-1993 yıllan arasındaki döneme ait 
enerji birim fiyatından kaynaklanan ve geçmişe yönelik olarak düzenlenmiş bulunan fiyat 
farkı faturalan miktarlan ile 1993 yılından 1994 yılı Haziran ayına kadar olan dönemdeki 
(Haziran ayı dahil) enerji birim' fiyatından kaynaklanan Kuruluş alacaklan Şirketten talep 
edilmiştir. 

Hakem Kurulunca geçmişe yönelik olarak düzenlenen fiyat farkı faturalanna ilişkin 
bölüm reddedilmiş, 1993-1994 Haziran dönemine ilişkin talep "Tarifelerin TEK-TEAŞ 
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Yönetim Kurulunca tespit edileceği", gerekçesiyle kabul edilmiş ve 25.11.1994 tarihli Hakem 
Kurulu Kararı Yargıtay tarafından onaylanarak kesinleşmiştir. Kesinleşen karar hemen 
akabinde icra takibine konulmuş ve kazanılan bölüme ilişkin alacak tahsil edilmiştir. Bu 
aşamada düzenlenen aylık faturalar ÇEAŞ tarafından halen eksik miktarlarla ödenmektedir. 
ÇEAŞ faturaları eksik ödemeye, karar kesinleştikten belirli bir süre sonrasına kadar devam 
etmiştir. Kesinleşme kararını takiben Haziran 1994-Mart 1997 dönemine ilişkin olarak 
düzenlenen faturalara ait gecikme zammı ve KDV alacağının tahsili amacıyla taraflar arasında 
imzalanmış Anlaşmanın 10'uncu maddesi gereği yine tahkim yoluna başvurulmuş ve Hakem 
Kurulunda dava açılmıştır. Bu ikinci davamn gecikme zammına ilişkin olmasının nedeni 
ÇEAŞ tarafından kendisine gönderilen faturaların tamamının belirli bir süreden beri ihtiraz-i 
kayıtla ödeniyor olmasıdır. 

Ancak bu kez bu döneme ilişkin olarak açılmış bulunan dava reddedilmiştir. Yine 
Hakem Kurulunda açılmış bulunan ikinci dava devam ederken ÇEAŞ tarafından ihtiraz-i 
kayıtla yatırılan fatura miktarlarının itirazlı bölümünün geri alımı için aynı Hakem Kurulunda 
karşı dava açılmıştır. Hakem Kurulu açılmış bulunan bu davayı aynı kararla kabul etmiştir. 

Mülga TEAŞ'ın isteminin reddini, ÇEAŞ isteminin kabulünü hüküm altına alan 
17.07.1997 tarihli Hakem Kurulu karan da Yargıtay onayından geçerek kesinleşmiştir. ÇEAŞ 
bu ilama dayalı olarak Ankara 13'üncü İcra Müdürlüğünün 2 adet dosyası ile icra takibine 
girişmiştir. Bunlardan birincisi, Hakem Kurulu kararında yazılı meblağa ilişkindir. Bu meblağ 
faizi ile birlikte 2.627.495.078.320-TL olup ilama dayalı bir icra takibidir ve bu miktar 
ödenmiştir. İkinci icra dosyası ise ilamsız takiptir. Miktarı toplam olarak 1.651.633.377.030 
TL.dir. Şirket herhangi bir ilama dayalı olmaksızın Mart-1997 döneminden Mart-1998 
dönemine kadar fazla yatırmış olduğunu iddia ettiği miktarların tahsilini istemektedir. Bu icra 
takibine itiraz edilmiş, itiraz üzerine mülga TEAŞ ile ÇEAŞ arasında mevcut Anlaşmada 
uyuşmazlıkların çözümü tahkim şartına bağlandığından ÇEAŞ tarafından Hakem Kurulu 
nezdinde itirazın iptali davası açılmış, bu dava mülga TEAŞ aleyhine sonuçlanmıştır. 
08.05.1999 tarihli Hakem Kurulu Karan TEAŞ'ça temyiz edilmiş, temyiz üzerine Yargıtay'ca 
söz konusu Hakem Kurulu Karan "% 40 icra inkar tazminatına hükmedilemeyeceği" 
gerekçesiyle bozulmuştur. Bozma üzerine yeniden Hakem Kurulu oluşturulmuş, Yargıtay 
bozma ilamı doğrultusunda yeni bir Hakem Kurulu Karan verilmiştir. 11.11.2000 tarihli 
Hakem Kurulu Karan da Yargıtay'ca onaylanarak kesinleşmiştir. 

Kesinleşmiş Hakem Kurulu Karannda yer alan ve ÇEAŞ tarafından Ankara 13. İcra 
Müdürlüğünün 2001/3920 E. sayılı dosyası ile icra takibine konulan meblağ, 29.05.2001 
tarihinde 4.441.823.272.450,-TL. olarak mülga TEAŞ tarafından icra dosyasına yatınlmıştır. 

• Mersin Termik Santrali İle İlgili Uyuşmazlık 

Konu Mersin Termik Santrali üretimsizliği nedeniyle açılan davalar açısından 
değerlendirildiğinde; mülga TEK ile ÇEAŞ arasında 01.02.1987 tarihinden itibaren geçerli 
olan 20.06.1988 tarihli Elektrik Satış Anlaşması'nın (E.S.A.) 7/f maddesi ile getirilen; 
"ÇEAŞ Mersin Termik Santralinden, mücbir sebepler dışında yılda 550 milyon kWh enerji 
üretecektir. Üretilmediği takdirde eksik üretilen her bir kWh için TEK.den alacağı enerjinin 
fiyatını %100 zamlı ödeyecektir. Mücbir sebepler konusunda taraflar birbirleri ile 
anlaşamadığı takdirde konu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına iletilecek ve Bakanlığın 
vereceği karar uygulamaya esas alınacaktır.", hükmünden hareketle 1993 yılı için Mersin 
Termik Santralinde eksik enerji üretimi nedeniyle % 100 zamlı fatura düzenlenmesi sonucu 
çıkan uyuşmazlık, birim fiyattan kaynaklanan uyuşmazlıkla birlikte Hakem Heyetinde 
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çözümlenmek üzere dava konusu edilmiştir. Ancak bu talep, Bakanlığın 1993 yılı üretiminin 
275 milyon kWh olması yönündeki görüşü esas alınarak Hakem Heyetinin 25.11.1994 tarihli 
kararıyla reddedilmiş, Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin 11.07.1995 tarihli karan ile 
onaylanmıştır. 

Daha sonra 1994-1995-1996 yılı üretimsizliği nedeniyle E.S.A.nın (Elektrik Satış 
Anlaşması) 7/f maddesi gereği tahakkuk eden Kurum alacağının tahsili talebiyle açılan dava 
ise, Enerji Tabii ve Kaynaklar Bakanlığınca TEAŞ ve ÇEAŞ teknik elemanlarından 
oluşturulan heyetin Mersin Termik Santralinin ekonomik ömrünün sona erdiği yönündeki 
raporunun yine ETK Bakanlığınca ÇEAŞ'a gönderilmesi ve raporun Bakanlıkça da 
benimsendiği gerekçesiyle Hakem Heyetinin 17.07.1997 tarihli karan ile reddedilmiş, Yargıtay 
11. Hukuk Dairesinin 24.03.1998 tarihli karan ile onaylanmıştır. 

• El Koyma: 

1995 yılında, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığınca yapılan incelemelerde, 
Çukurova Elektrik A.Ş.nin, diğer iştiraklerine para transferi yaptığı tespit edilmiştir. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığınca; Çukurova Elektrik A.Ş.nin, sözleşme hükümlerine aykın 
işlemlerinin yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığının 19.10.1995 tarih, 9025 sayılı 
yazısında belirtilen tespitler de dikkate alınarak, 03.11.1995 tarihinde şirket faaliyetlerine el 
konulmuştur. Buna paralel olarak; şirketin görevlendirilmesine ilişkin, 3096 sayılı Kanun 
kapsamında istihsal edilen Bakanlar Kurulu Karannın iptali için, Başbakanlığa Kararname 
sevk edilmiş, Bakanlar Kurulu Karan Cumhurbaşkanlığı Makamı tarafından, yeniden 
değerlendirilmek üzere iade edilmiştir. 

Çukurova Elektrik A.Ş.ye; görülen aykırılıkların giderilmesi için, 03.11.1995 
tarihinde 30 günlük süre verilmiş, ancak bu süre içerinde herhangi bir ilerleme 
sağlanamaması nedeniyle yeniden ek süre verilmiştir. Bu süreç içerisinde, bir takım 
aykırılıkların giderilmesi, bir kısımda ise uzlaşma sağlanması üzerine el koyma işlemi 
kaldırılmıştır. 

b- Kepez Elektrik T.A.Ş. İle İlgili Olarak 

• Enerji Birim Fiyatı 

Mülga TEK ile KEPEZ arasında imzalanan 18.04.1988 tarihli Protokol ve 20.06.1988 
tarihli Anlaşmanın uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıkla ilgili olarak, (ki bu 
uyuşmazlık enerji birim fiyatı ile ilgilidir ve ÇEAŞ ile oluşan uyuşmazlık konusu ile 
aynıdır) Hakem Kurulu'nda tarafımızca açılmış bulunan dava reddedilmiştir. Yine Hakem 
Kurulunda açılmış bulunan dava devam ederken KEPEZ tarafından ihtiraz-i kayıtla 
yatınlan fatura miktarlarının itirazlı bölümünün geri alımı için aynı Hakem Kumlunda 
karşı dava açılmıştır.- Hakem Kumlu açılmış bulunan bu davayı aynı kararla kabul 
etmiştir. 

Mülga TEAŞ'in isteminin reddini, KEPEZ'in isteminin kabulünü hüküm altına alan 
17.07.1997 tarihli Hakem Kumlu Karan Yargıtay onamasından geçerek kesinleşmiş, Yargıtay 
ilamı üzerine KEPEZ, Ankara 13. İcra Müdürlüğünün 2 adet dosyası ile icra takibine 
girişmiştir. Bunlardan birincisi, 17.07.1997 günlü Hakem Kumlu Karan'nda yazılı meblağa 
ilişkin olup bu meblağ faizi ile birlikte 29.04.1998 tarihinde mülga TEAŞ tarafından 
ödenmiştir. KEPEZ tarafından takibe konulan ikinci icra dosyası ise Yargıtay ilamı olmayan 
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takip olup, toplam miktan 364.225.872.189TL olan bu icra takibinde şirket, herhangi bir 
ilama dayalı olmaksızın Mart-1997 döneminden Mart-1998 dönemine kadar fazla yatırmış 
olduğunu iddia ettiği miktarların tahsilini talep etmiştir. Bu icra takibine itiraz edilmiş, itiraz 
üzerine mülga TEAŞ ile KEPEZ arasında mevcut Anlaşmada uyuşmazlıkların çözümü tahkim 
şartına bağlandığından, KEPEZ tarafından Hakem Kurulu nezdinde itirazın iptali davası 
açılmış, bu dava TEAŞ aleyhine sonuçlanmıştır. 08.05.1999 tarihli Hakem Kurulu Karan 
mülga TEAŞ tarafından temyiz edilmiş, temyiz üzerine Yargıtay'ca söz konusu Hakem 
Kurulu Karan "% 40 icra inkar tazminatına hükmedilemeyeceği" gerekçesiyle bozulmuştur. 
Bozma üzerine yeniden Hakem Kurulu oluşturulmuş, Yargıtay bozma ilamı doğrultusunda 
yeni bir Hakem Kurulu Karan verilmiştir. 11.11.2000 tarihli bu Hakem Kurulu Karan da 
Yargıtay'da onaylanarak kesinleşmiştir. Kesinleşmiş Hakem Kurulu Karannda yer alan ve 
KEPEZ tarafından Ankara 13. İcra Müdürlüğünün 2001/3919 E. sayılı dosyası ile icra 
takibine konulan meblağ, 29.05.2001 tarihinde 960.280.735.350,-TL. olarak icra dosyasına 
mülga TEAŞ tarafından yatınlmıştır. 

Mevcut Sorunlar ve Yapılan İşlemler 

•TED AŞ'a Ait Dağıtım Tesislerinin Devri 

İmtiyaz Sözleşmesi çerçevesinde TED AŞ Genel Müdürlüğü ile her iki şirket arasında 
görev bölgesindeki dağıtım tesislerinin devri ile ilgili İşletme Hakkı Devir Sözleşmeleri 
29.05.1998 tarihinde akdedilmiştir. İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi çerçevesinde her iki 
görev bölgesinde Devir Kurullan oluşturularak çalışmalara 27.07.1998 tarihinde mahallinde 
başlanmış ve Devir Kurullan fiili devir aşamasına gelmiştir. 

3096 sayılı Kanunun 9. maddesinde belirtilen tarife yapısına uygun yeni bir Enerji 
Satış Anlaşmasının (E.S.A.), ÇEAŞ ve KEPEZ ile mülga TEAŞ arasında yapılamaması, 
elektrik enerjisi kayıp-kaçak oranlanmn tespit edilememesi ve kiralanacak binalarla ilgili kira 
anlaşmalannın taraflar arasında yapılamaması nedenleri ile devir çalışmalan Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığının 07.09.1998 tarihli talimatı ile durdurulmuştur. Anılan hususlar 
Bakanlıkça her iki şirkete 04.09.1998 tarihli yazılarla bildirilmiş ve tüm taraflann katılımı ile 
Bakanlıkta yapılan toplantılar sonucunda şirketlerle, anılan hususlann yerine getirileceğine 
ilişkin mutabakat sağlanmış, bu durum 07.09.1998 tarihinde protokole bağlanmıştır. 

Bakanlıkça; bu aşamada, 2001 yılı Haziran ve Temmuz aylannda her iki Şirkete 
gönderilen yazılarda, şirketler uyanlmış ve yeni Enerji Satış Anlaşmasının yapılmasının 
gerekliliği bildirilmesine rağmen mülga TEAŞ ile şirketler arasında E.S.A. yapılamamıştır. 
Sorunun çözümü için, Bakanlıkça uygulamaya konulan kayıp-kaçak oranlanmn taahhüt 
olmasını içeren yeni sistem çerçevesinde her iki şirketten, halen yapmakta olduklan üretim, 
iletim ve dağıtım faaliyetlerinin yanı sıra TEDAŞ'tan devralacaklan dağıtım tesislerini içeren 
bir şartname hazırlanarak, şartnameye uygun fizibilite yapmalan ve fiyat teklifinde 
bulunmalan istenmiştir. ÇEAŞ ve KEPEZ'in vermiş olduğu Fizibilite Raporlannm 
incelenmesinden, teklifin TED AŞ'a ait Dağıtım tesislerinin durumu baz alınarak, şirketlerce 
işletilmekte olan üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin teklif dışında tutulduğu tespit 
edilmiştir. 

Sonuç olarak; her iki şirket şartnameye göre fizibilite raporu ve teklif sunmayarak, 
eski imtiyaz çerçevesinde mülga TEAŞ'la akdedilen E.S.A.nm aynen muhafaza edilmesini ve 
devralacaklan dağıtım tesisleri için E.S.A. yapmayı teklif ettiklerinden Bakanlığın bu 
girişiminden de sonuç alınamamıştır. 
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İmtiyaz Sözleşmesinde, dağıtım tesislerinin devri için belirlenen sürenin dolması 
üzerine de, şirketlerle imzalanan 07.09.1998 tarihli protokol gereği, Danıştay'dan süre uzatımı 
talep edilmiş, Danıştay'dan alınan süre uzatımı esnasında da ihtilaf konulan çözümlenememiş, 
şirketlerle varılan mutabakat çerçevesinde Danıştay'dan ikinci kez süre uzatımı alınmıştır. 
Danıştay'dan, dağıtım tesislerinin devri için alman ikinci süre uzatımı da, 09.09.2001 
tarihinde dolmuştur. 

Bakanlıkça; 11.09.1998 tarihinde, mülga TEAŞ Genel Müdürlüğü ile ÇEAŞ ve 
KEPEZ Şirketleri arasında E.S.A. görüşmelerine başlanması, TEDAŞ ile şirketler arasında 
kayıp- kaçak oranı ile kira rayiç bedelleri gibi konulann tespit edilmesi için ilgili taraflara 
talimat verilmiştir. TEDAŞ, 26.08.1999 tarihinde ÇEAŞ ve KEPEZ'e, ilgili kayıp-kaçak 
oranı, mevcut organigram şeması ile kira tespit komisyon kararlannı göndermiş ve ÇEAŞ ile 
KEPEZ'in belirleyeceği tarihte fiili devir işlemini gerçekleştirmeye hazır olduğunu 
bildirmiştir. 

ÇEAŞ ve KEPEZ; 2001 yılı Nisan ayında, dağıtım tesislerinin devrinin yapılması 
istemiyle, Bakanlığa Noter kanalıyla İhtarname göndermiştir. Bakanlıkça, ÇEAŞ ve 
KEPEZ'e, devir çalışmalannm durdurulmasına neden olan eksiklikler giderilmeden devir 
işleminin yapılmayacağı bildirilmiştir. Bilahare; ÇEAŞ ve KEPEZ, devir işleminin yapılması 
amacıyla Bakanlık, TEDAŞ, 1 ve 2 nolu Devir Kurullan aleyhine dava açmıştır. Mülga TEAŞ 
ile ÇEAŞ ve KEPEZ arasında Enerji Satış Anlaşması (E.S.A.) üzerinde mutabakat 
sağlanamaması nedeniyle, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinatörlüğünde toplantılar 
yapılmış, ancak ÇEAŞ ve KEPEZ'in uzlaşmaz tutumlan nedeniyle çözüm sağlanamamıştır. 

•ÇEAŞ'm Adana, Osmaniye, Mersin ve Hatay EDM Müdürlüklerine Kayıp-
Kaçak Uygulaması 

ÇEAŞ Adana EDM'ye ait trafo ve panolarda yanma ve hasarlarıma nedeniyle acilen 
değişiklik yapılması gerektiğinde, Adana EDM tarafından yapılan değişiklik neticesinde 
'Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği'ni gerekçe göstererek kaçak uygulamaktadır. EDMM'leri ise 
ÇEAŞ tarafından bu gerekçe ile tahakkuka bağlanarak talep edilen kaçak bedellerini 
ödememekte, düzenlenen faturalan ÇEAŞ'a iade etmektedir. ÇEAŞ ise buna karşılık alacak 
davası açmaktadır. 

•TETAŞ'la Enerji Satış Anlaşması Yapılması: 

Mülga TEAŞ yerine kurulan TETAŞ ile her iki şirketin enerji alış verişi, Mülga TEK 
ile şirketler arasında yapılan ve 3096 sayılı Kanunda belirlenen tarife yapısına uygun olmayan 
20.06.1988 tarihli E.S.A. ve 18.04.1988 tarihli protokol doğrultusunda yürütülmektedir. Söz 
konusu protokol, şirketlerin TEDAŞ'a enerji satış ve mülga TEAŞ'dan alış fiyatlannın 
belirlenmesini içermekte olup, "şirketlerin yapacağı masraflar (kayıplar, iletim, bakım 
giderleri, vergiler vs.) dikkate alınarak; bu hizmetlerden dolayı şirketlere % 5 (yüzde beş) 
civannda net gelir temin edilmesi" hükmünü içermektedir. 

Bu protokol doğrultusunda belirlenen TETAŞ enerji satış fiyatı ve TEDAŞ enerji alış 
fiyatı, aradan geçen süre içerisinde her iki görev bölgesinde enerji üretimi ile müşteri portföyü 
değişimi sonucu TETAŞ ve TEDAŞ'in aleyhine bir durum meydana getirmiştir. 
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TETAŞ'la, ÇEAŞ ve KEPEZ Elektrik arasında söz konusu E.S.A.dan ve enerji birim 
fiyatından kaynaklanan uyuşmazlık; İmtiyaz Sözleşmesine uygun yeni enerji satış 
anlaşmasının yapılamamasından ve buna bağlı olarak enerji birim fiyatının 
belirlenememesinden kaynaklanmakta ve bu anlaşmazlık devam etmektedir. 

TETAŞ tarafından faturalandınlan enerji bedelleri, Şirketler tarafından ihtiraz-i kayıt 
ile eksik olarak ödenmektedir. 12.07.2002 tarihi itibariyle eksik ödemenin rakamsal boyutu 
151.190.044.363.745 TL.dir. TETAŞ ile Şirketler arasında yapılan görüşmelerden enerji 
birim fiyatı konusunda bir uzlaşmaya varılamamış olup, TETAŞ tarafından Şirketlere karşı 
dava açma süreci başlatılmıştır. 

Her iki Şirketin enerji satış tarifeleri Bakanlıkça 3096 sayılı Yasaya göre TETAŞ 
haklan saklı kalmak üzere onaylanmaktadır. 

• TEDAŞ'la Fatura Ödeme Süresi Sorunu: 

20.06.1988 tarihinde mülga TEK ile ÇEAŞ, KEPEZ arasında imzalanan enerji alış 
verişi konusundaki anlaşmada ve Elektrik Dağıtım Müesseseleri ile yapılmış olan enerji 
satışına ilişkin sözleşmelerin ilgili maddelerinde, fatura tutarlarının 30 gün içerisinde 
ödeneceği öngörüldüğü, ÇEAŞ ve KEPEZ'in mülga TEAŞ'tan aldıkları enerji bedellerini 
aynı anlaşma hükümleri çerçevesinde öderken TEDAŞ'a sattıkları enerjiye ait tanzim ettikleri 
faturaların tanzim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesini istediği ve ödemelerin de 
15 gün içerisinde yapılması nedeniyle, ödeme süresinin 30 gün olması gerektiği yönünde 
08.03.2000 ve 05.04.2000 tarihlerinde konu TEDAŞ tarafından Bakanlığa aktarılmış ve 
Şirketlerin talimatlandınlması talep edilmiştir. Bakanlığın 15.05.2000 tarih, 8540 sayılı yazısı 
ile, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Hukuk Müşavirliği görüşü alınarak, TEDAŞ'm 
Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği kapsamında elektrik abonesi olarak nitelendirilmesine olanak 
bulunmadığı, bu nedenle ÇEAŞ ve KEPEZ'in TEDAŞ Elektrik Dağıtım Müesseselerini 
Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği dayanak alarak abone kabul etmek suretiyle işlem tesis 
etmelerinin mümkün olmadığı, TEK ile yapılmış anlaşmaların muhatabımn TEAŞ olduğu ve 
TEDAŞ'ı bağlamayacağı, ÇEAŞ ve KEPEZ'in TEDAŞ ile olan enerji alış verişlerindeki 
enerji bedellerinin ödenmesi konusunda bir düzenleme bulunmaması karşısında yeni bir 
E.S.A. yapılarak buna göre hareket edilmesi, TEDAŞ ile ÇEAŞ ve KEPEZ arasında en kısa 
zamanda Enerji Alış Veriş anlaşmalarının imzalanması ve uygulamaların bu anlaşmalarda 
belirlenerek yürütülmesi taraflara talimatlandınlmıştır. 

Bunun üzerine E.S.A. taslağı TEDAŞ tarafından hazırlanarak 29.06.2000 tarih, 812 
sayılı yazı ile Bakanlığa gönderilmiş, bu ESA taslaklarında ödeme süresi 30 gün olarak 
dikkate alınmıştır. Ancak, ÇEAŞ ve KEPEZ bölgenin Dağıtım işletme hakkının yakın bir 
zamanda Şirketlerince devralınacağım ifade ederek söz konusu E.S.A.yi imzalamamış ve 30 
günlük ödeme süresini de kabul etmemiştir. 

Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği 2. maddesi 2. paragrafında "Bu Yönetmelik, l'inci 
maddede belirtilen Teşekküllerin ve Teşekküller ile şirketlerin veya şirketlerin birbirleriyle 
olan anlaşmalarını kapsamaz.", hükmünün şirketlerce yanlış yorumlanarak, TEDAŞ 
Müesseselerini abone gibi kabul edilmesi nedeniyle ortaya çıktığı düşünülmektedir. 
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• Yatırımlar ve Berke Barajı: 

ÇEAŞ'a 05.10.1983 yılında, Berke Hidroelektrik Santralinin, 2705 sayılı Kanunun 2' 
inci maddesine göre yapım izni Bakanlıkça verilmiş olup, ancak bu santral ile ilgili ayn bir 
sözleşme mevcut değildir. Şirketçe yapımına başlanan santral yaklaşık 5 yıllık gecikme ile 
tamamlanmış ve Şubat 2002 ayından itibaren deneme üretimine başlamış, Şirketçe 
17.04.2001 tarihinde baraj su tutma töreni yapılmıştır. 3x170 MVA kurulu gücündeki Berke 
Barajı 2002 Nisan ayı itibariyle tam kapasite ile çalışmakta olup, Şirketin TETAŞ'tan aldığı 
enerji miktan aylık ortalama 600 milyon kWh iken 260 milyon kWh'te düşmüştür. 

ÇEAŞ tarafından deneme üretimi yapılması amacıyla tam kapasite çalıştırılan Berke 
barajının geçici ve kesin kabul işlemlerinin yapılması gerekmekte olup, şirketçe bu konuda 
Bakanlığa herhangi bir başvuru yapılmamıştır. 

Berke Barajı ve HES'in yatırım tutarlarının belirlenmesi amacıyla Denetim Heyeti 
oluşturulmuş olup, çalışmaları henüz tamamlanmamıştır. 

Şirketlerin, yatırım programlan 1996 yılından bu yana Bakanlıkça onaylanmakta, 
onaylanan yatınm programlannda Berke HES (Hidro Elektrik Santrali) de dahil olmak üzere 
üretim tesisi yatınmı bulunmamaktadır. Şirketlerin yatınm programlan, üretim tesisleri hariç 
olmak üzere, 1996 yılından bu yana fiziki gerçekleşme durumuna göre denetlenmiş olup, 
fiziki ve nakdi gerçekleşme programlannın çok gerisinde kalmıştır. ÇEAŞ'in yıllar itibariyle 
yatınmlann gerçekleşme oranlan; 1996 yılı % 5,94, 1997 yılı % 5,26, 1998 yılı % 8,17, 1999 
yılı % 4,81, 2000 yılı % 26,55, 2001 yılı % 59'dur. KEPEZ'in ise 1996 yılı % 5,78, 1997 yılı 
% 1,78, 1998 yılı % 3,47, 1999 yılı % 6,6, 2000 yılı % 37,26, 2001 yılı % 20,04'tir. 2001 
yılına kadar olan değerler şirket faaliyet raporlanndan, 2001 yılı değerleri ise denetim 
raporundan alınmıştır. Yatınmlann yıllık gerçekleşme oranlanm gösterir tablo ekte yer 
almaktadır. 

• 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 

Şirketlerin (ÇEAŞ VE KEPEZ), mevcut durumlan 4628 sayılı Elektrik Piyasası 
Kanununa göre de aykınlıklar içermektedir. Şirketler, elektrik iletimi alanında faaliyet 
göstermekte, aynca, dağıtım tesislerinin işletme haklannın devri halinde, santrallerdeki 
toplam üretimleri, Kanunla getirilen % 20 sınınnı aşmaktadır. Bu durumda, Enerji Piyasası 
Kurulu tarafından belirlenen esaslar uyannca İmtiyaz Sözleşmeleri Kurulun yönetmelikleri ile 
belirleyeceği esaslar çerçevesinde yeniden tadil edilecektir. Bu konudaki karar ve 
düzenlemelerin EPK tarafından yapılması yasa gereğidir. 

Her iki görev bölgesindeki enerji iletim sistemi söz konusu şirketlerce işletilmekte 
olup, iletim hatlannın 4628 sayılı Yasaya göre TEİAŞ'a devredilmesi gerektiği 
düşünülmektedir. 

Bu çerçevede; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından hazırlanan; 'Elektrik 
Piyasasında Birden Fazla Piyasa Faaliyetini Sürdürmekte Olan Tüzel Kişilerin Mevcut 
Sözleşmelerinde Yapılacak Tadillere ve İletim Faaliyetleri İle Vazgeçilen Faaliyetlerin 
Devrine İlişkin Yönetmelik' 28.11.2002 tarih, 24950 sayılı R. Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin; İletim Tesislerinin Devri Yükümlülüğü 
başlıklı 4. maddesinde; 
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"Mevcut sözleşmeleri kapsamında iletim faaliyetini sürdürmekte olan özel hukuk tüzel 
kişileri, işletmekte oldukları iletim tesislerini tüm hak ve yetkileri ile birlikte bu yönetmelik 
hükümleri uyarınca TEİAŞ'a devretmekle yükümlüdür. İletim sisteminin işletilmesine ilişkin 
tüm hak ve yetkilerin TEİAŞ tarafından kullanılmasını teminen iletim tesislerinin devrinin en 
geç 31.12.2002 tarihine kadar gerçekleştirilmesi zorunludur.", 

İletim, üretim ve dağıtım tesislerinin devrine ilişkin yöntem ve devrin kapsamı başlıklı 
7. maddesinde; "Mevcut sözleşmeleri kapsamında birden fazla piyasa faaliyetini bir arada 
sürdüren tüzel kişilerce işletilen iletim, üretim ve dağıtım tesislerinin devrine ilişkin olarak 
uygulanacak yöntem ve devrin kapsamı, sözleşmede yer alan hak ve yükümlülükler ile bu 
yönetmelik hükümleri dikkate alınarak taraflarca belirlenir.", hükmü yer almaktadır. 

Yukarıda belirtilen yasal düzenlemeler ve yürürlükteki mevzuatta yer alan 
hususlar ile uygulanacak yöntem ve esasları görüşmek üzere, Bakanlığın 02.12.2002 
tarih 4831 sayılı, 11.12.2002 tarih, 4866 sayılı yazılan ile Çukurova ve Kepez Elektrik 
ile Türkiye Elektrik İletim A.Ş., iki kez yazılı olarak toplantıya çağrılmış, ancak bu 
çağrılara ÇEAŞ ve Kepez Elektrik tarafmdan icabet edilmemiş; ayrıca Bakanlık 
yazılarına herhangi bir cevap da verilmemiştir. 

Çukurova Elektrik A.Ş. ve Kepez Elektrik'in mevzuat hükümlerine uymamaları 
nedeniyle, her iki şirkete de, yürürlükteki mevzuata 28.02.2003 tarihine kadar uyulması, 
aksi takdirde İmtiyaz Sözleşmesi uyarmca gerekli işlemlerin tesis edileceği, Ankara 26. 
Noteri kanalıyla keşide edilen 10.02.2003 tarih, 3470 ve 3471 saydı İhtarnameler ile 
bildirilmiştir. Ancak, Çukurova Elektrik A.Ş. ile ilgili Adana Asliye 4. Hukuk 
Mahkemesi'nin ve Kepez Elektrik T.A.Ş. ile ilgili Ankara Asliye 7. Hukuk 
Mahkemesi'nin vermiş olduğu tedbir kararları neticesinde Bakanlıkça iletim 
tesislerinin devri ile ilgili bir işlem yapılmamıştır. 

Söz konusu ihtiyati tedbir kararlarına, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ve Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumunca itiraz edilmiştir. Ancak; söz konusu mahkeme kararlan nedeniyle her 
iki Şirketin işletmekte oldukları iletim tesislerinin Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'ye devri bu 
aşamada yapılamayacak olup, yargı sürecindeki gelişmelere göre gerekli idari ve hukuki 
işlemler tesis edilecektir. 

Çukurova Elektrik A.Ş. ile ilgili Adana Asliye 4. Hukuk Mahkemesi'nin 2003/200 
sayılı dosyası kapsamında görülmekte olan davanın 16.04.2003 tarihli oturumunda; 

1- Tedbirin üretim ve dağıtımla ilgili kısmını ile 3. şahıslarla ilgili kısmının 
kaldırılmasına, iletim tesisleri ilgili kısmının devamına, 

2- Davacı tarafın Anayasaya aykınlık iddiasının mahkemece ciddi bulunduğundan 
20.02.2003 tarih, 4628 sayısı Elektrik Piyasası Kanununun 2. maddesinin b bendinin ilk 
paragrafında yer alan elektrik enerjisi, iletim faaliyetleri Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 
tarafından yürütülür hükmünün 3. maddesinin c bendinin iki numaralı alt bendinin ilk 
paragrafından yer alan "mevcut ve" ifadesinin, 3 numaralı alt bendinin iki, beş ve altıncı 
paragraflannın, geçici 3. maddesinin b bendinin 2 numaralı alt bendinin Anayasanın başlangıç 
2, 5, 10, 13, 35, 48, 167. maddelerine aykınlık nedeni ile iptalleri için Anayasa Mahkemesine 
başvurulmasına ve bu mahkemece verilecek karann neticesinin beklenmesine (3- Duruşmanın 
10.07.2003 günü bırakılmasına), 

Karar verilmiştir. 
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• Otoprodüktör Uygulamaları 

ÇEAŞ görev bölgesinde kurulan otoprodüktör santral tesislerinin sisteme bağlantısı 
konusunda şirket, kar kaybına uğrayacağını öne sürerek problem çıkartmaktadır. 

• Danıştay'daki Davalar: 

Bakanlık ile ÇEAŞ arasmda imzalanan İmtiyaz Sözleşmesinin ve TEDAŞ ile 
ÇEAŞ arasmda imzalanan İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinin iptali için Danıştay'da 
dava açılmış olup Danıştay 10. Dairesi, İmtiyaz Sözleşmelerinde kamu yaran bulunmadığı 
gerekçesiyle ret karan vermiştir. Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu bu kararı 
bozarak, sözleşmelerin RTÜK Kanunu açısmdan ve yapılan işlemlerin maksat 
yönünden hukuka uygunluğu açısmdan tekrar incelenmesi talebi ile 10. Daire 
tarafmdan tekrar karar verilmek üzere kararı bozmuştur. Ancak, Danıştay 10. 
Dairesinin 24.03.2003 tarihli Kararında; davacmm davasmdan vazgeçtiği yolundaki 
beyanı karşısında karar verilmesine yer olmadığı kararlaştırılmıştır. 

KEPEZ Elektrik ile TEDAŞ arasında imzalanan İşletme Hakkı Devir 
Sözleşmesinin iptali için Danıştay'da dava açılmış olup, Danıştay İdari Dava Daireleri 
Genel Kurulunun en son kararmda, Danıştay 10'uncu Dairesinin 03.04.2001 tarih, 
E.1998/7451, K.2001/1236 sayılı "kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırılık 
bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yönündeki" kararı, RTÜK yasasma uygunluk 
ve Şirketin hizmeti yerine getirirken çıkan sorunlar hakkında iyi niyet çerçevesinde 
davranıp davranmadığı yönünden tekrar incelenerek yeniden bir karar verilmek üzere 
bozulmuştur. 

Bu karar üzerine KEPEZ Elektrik A.Ş. Bakanlığa başvurarak, Bakanlık tarafından 
Danıştay nezdinde karar düzeltme yoluna başvurulmasını talep etmiştir. Yaşanan sorunlar ve 
hukuki ihtilaflar da nazar-ı dikkate alınarak tashih-i karar yoluna gidilmemiştir. 

• D.S.İ. KEPEZ İhtilafı 

Manavgat ırmağında taşkın ihtimali nedeniyle suyun tahliyesi konusunda, DSİ ile 
KEPEZ arasında 1990-1991 yıllannda çıkan ihtilafla ilgili olarak, tespit edilen alacak 
miktannın Şirketçe kabul edilmemesi üzerine, DSİ'ce 27.03.2001 tarihinde Antalya Asliye 
Hukuk Mahkemesinde 50 milyar TL.nin tahsili için kısmi dava açılmıştır. 

Mahkemenin 15.05.2001 tarihli Karannda; Protokolün 'Anlaşmazlıklann Çözümü' 
başlıklı 4. maddesindeki; "... bu protokolün uygulanmasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar 
'Manavgat Projesi Denetleme Kurulu' tarafından çözüme bağlanır.", hükmü gereğince taraflar 
arasında anlaşmazlıklann öncelikle Manavgat Projesi Denetleme Kurulunca çözümlenmesi 
gerektiği, belirtilerek görevsizlik karan verilmiştir. Söz konusu karar, DSİ ve KEPEZ 
tarafından temyiz edilmiştir. 

Diğer yandan; konu ile ilgili olarak enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu 
Başkanlığınca yürütülen bir inceleme üzerine, verilen 07.08.2001 tarihli Bakan Oluruna 
istinaden, bir taraftan DSİ Genel Müdürlüğünün KEPEZ'den alacağı miktar belirlenip, 
Denetleme Kurulunun toplanması için gerekli girişimlerde bulunulurken, bir taraftan da 
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zaman aşımı dikkate alınarak 27.09.2001 tarihinde Antalya Asliye Hukuk Mahkemesinde 
2001/993 E. sayı ile 22.608 milyar TL.nin tahsili için dava açılmıştır. 

Halen Denetleme Kurulunun sekreteryasını yürütmekte olan DSİ'ce Kurul Üyelerine 
yapılan davet üzerine 08.10.2001 tarihinde Denetleme Kurulu toplanmış, ancak bu toplantıya 
KEPEZ Elektrik temsilcileri iştirak etmeyerek, noter vasıtasıyla gönderdiği ihtarnamede, bu 
Kurulun toplanmasının hukuken mümkün olamayacağını ve alınacak kararların da hukuken 
geçerli olamayacağını dolayısıyla taraflarca kabul edilemeyeceğini belirtmiştir. 

Buna rağmen toplantı gerçekleştirilmiş, Kurulun toplanmaya ve karar almaya hukuken 
yetkili olduğuna, kamu alacağının tahsili amacıyla yargı sürecindeki gelişmelerin yakından 
takibine ve gereklerinin yerine getirilmesine 08.10.2001 tarihinde oybirliği ile karar vermiştir. 

Davalı KEPEZ her iki davada da borcu kabul etmediğini, davaların zaman aşımına 
uğradığını ve DSI'nin yargı harcından muaf olmadığını harcın yatırılması için mehil 
verilmesini mahkemeden istemiştir. Verilen cevapta, DSI'nin yargı harçlanndan muaf 
olduğuna dair Anayasa Mahkemesi'nin ve Yargıtay'ın ilgili Dairelerinin kararlan ve Maliye 
Bakanlığı'nın bu konuda yazılan Mahkemeye sunulmuştur. 

• Diğer İhtilaflar 

TED AŞ'm mali yapısını güçlendirmek amacıyla 2001 yılı Bütçe Yasasına konulan bir 
madde ile, tek terimli abonelerden güç bedeli alınması kararlaştınlmıştır. Bakanlıkça, Görevli 
Şirketlerce abonelerden alman güç bedelinin TED AŞ'a aktanlması yönünde tüm Görevli 
Şirketlere talimat verilmiştir. 

2002 yılı bütçe yasasında da "Uygulama esaslannın Bakanlıkça belirleneceği" ibaresi 
eklenerek tek terimli abonelerden güç bedeli alınması hükmü muhafaza edilmiştir. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2001 yılındaki uygulama talimatının 2002 yılı içinde aynen 
uygulanmasını şirketlere yazılı olarak bildirilmiştir. 

Ancak, ÇEAŞ ve KEPEZ, görev bölgelerinde tek terimli abonelerden tahsil ettikleri 
güç bedellerinin TEDAŞ'a aktanlmasına karşı çıkarak, 2001 yılı başından beri güç bedeli 
tutarlannı her ay noterden onaylı ihtiraz-i kayıt ihbarnamesi göndererek ödemektedir. 

Aynca; Elektrik Enerjisi Fonunun (E.E.F.) kaldınlması ve 2002 yılından itibaren Fon 
faaliyetlerinin Bakanlık uhdesine geçmesinden itibaren, her iki şirket Fon paylannı yapılan 
hesaplamalarda kullanılan formüle itiraz ederek, noter onaylı ihtiraz-i kayıtla ödemektedir. 

• ÇEAŞ-KEPEZ Şirketlerinin Kamulaştırma İşlemleri 

3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşlann elektrik Üretimi, İletimi, 
Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkındaki Kanunun 'Kamulaştırma' başlıklı 11. 
maddesi; "Görevli şirketlerin yapacağı üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin onaylanmış 
tatbikat projelerine göre, kamulaştırma ihtiyacı ortaya çıktığında; kamulaştırma bedeli görevli 
şirket tarafından ödenmek kaydı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca genel hükümlere 
göre kamulaştırma yapılır.", ve 3096 sayılı Kanuna istinaden çıkanlan 87/11488 sayılı 
Yönetmeliğin 'Kamulaştırma' başlıklı 18. maddesi; "Görevli şirketlerin yapacağı üretim, 
iletim ve dağıtım tesislerinin onaylanmış tatbikat projelerine göre kamulaştırma ihtiyacı 
ortaya çıktığında, kamulaştırma bedeli şirket tarafından ödenmek kaydıyla Bakanlıkça, 2942 
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sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırma yapılır.", hükümlerini 
taşımaktadır. 

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 'Kamulaştırma bedelinin mahkemece tespiti ve 
taşınmaz malın idare adına tescili' başlıklı 10. maddesi; "Kamulaştırmanın satın alma usulü 
ile yapılamaması halinde idare, 7. maddeye göre topladığı bilgi ve belgelerle 8. madde 
uyannca yaptırmış olduğu bedel tespiti ve bu husustaki diğer bilgi ve belgeleri bir dilekçeye 
ekleyerek taşınmaz malın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat eder ve 
taşınmaz malın kamulaştırma bedelinin tespitiyle, bu bedelin, peşin veya kamulaştırma 3. 
madde ikinci fıkrasına göre yapılmış ise taksitle ödenmesi karşılığında, idare adına tesciline 
karar verilmesini ister.", hükmünü taşımaktadır. 

3096 sayılı Kanunun "Görevin sona ermesi" başlıklı 8. maddesi; "Belli bir süreyi 
kapsayan sözleşmeler, süre uzatımı talep edilmediği takdirde, sürenin bitimi ile son bulur. Bu 
takdirde tüm tesisler ile tüm taşınır ve taşınmaz mallar her türlü borç ve taahhütlerden ari 
olarak Devlete bedelsiz olarak geçer. 

Sözleşmeler görevli şirketin acze düşmesi veya sözleşme şartlarını ihlal etmesi halinde 
süresinden önce fesh edilebilir. 

Sözleşmelerin sona ermesine ilişkin hükümler ile sona ermesinin sonuçlan, 
sözleşmede düzenlenir.", hükmünü taşımaktadır. 

ÇEAŞ ile imzalanan 19.10.1988 tarihli Görev Verme Sözleşmesinin 'Kamulaştırma' 
başlıklı 7. maddesinin 2. ve müteakip fikralannda; "Kamulaştırma ile ilgili işlemler Bakanlık 
adına şirketle yürütülür.", ... "Bütün bu işlemlerde taşınmazlann mülkiyetlerin Bakanlığa, 
kullanma haklannın görev süresinin sonuna kadar şirkete ait olması esastır.", ... 
"Kamulaştınlacak taşınmazlann mülkiyeti, kullanma haklan şirkete ait olmak kaydıyla 
bedelsiz olarak Hazine'ye devredilir.", hükümleri ve, 

KEPEZ ile imzalanan 9.3.1998 tarihli Görev Verme Sözleşmesinin 'Diğer Hususlar' 
başlıklı 21. maddesinin (a) bendinde Kamulaştırmanın tanımı yapıldıktan sonra 2. fıkrasında; 
"Tesisler için gerekli kamulaştırma işlemleri, bedeli ve masrafı şirket tarafından karşılanmak 
kaydıyla Bakanlık tarafından gerçekleştirilecektir. Kamulaştırma işlemlerinde taşınmazlann 
mülkiyeti Hazine'ye, kullanım hakkı sözleşme süresinin sonuna kadar şirkete aittir.", 
hükümleri yer almaktadır. 

Öte yandan; 1995 yılında, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığınca yapılan 
incelemelerde, ÇEAŞ'ın diğer iştiraklerine para transferi yaptığı tesbit edilmiştir. Bu tesbit 
üzerine yapılan incelemelerde başta, kamulaştırmadan elde edilen menkul ve gayri 
menkullerin tapulannın Maliye Hazinesi yerine şirket adına tescil edilmesi olmak üzere, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile şirket arasında imzalanmış olan İmtiyaz Sözleşmesine 
aykın hususlar da tesbit ettiğinden şirket faaliyetlerine 3.11.1995 tarihinde el konulmuştur. El 
koyma işleminden sonra şirket, 20.11.1995 tarih, 7490 sayılı yazısıyla; kendi adına çıkanlan 
tapulann Maliye Hazinesi adına vermeye hazır olduğunu bildirmiştir. Bunun üzerine tapu 
işlemlerini düzeltmek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı elemanlannı görevlendirerek 
bölgeye göndermiş, aynı zamanda Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü konudan haberdar edilerek ilgili Mal Müdürlükleri ile Tapu Sicil Müdürlüklerinin 
ilgili birimlerine talimat verilmiştir. 
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Ancak, bu güne kadar gerekli devir ve tescil işlemleri yapılamadığından şirketler, 
kamu hizmetinin yürütümü amacıyla kullandıkları hazine mülkleri üzerinde mülkiyet hakkı 
iddia etmektedirler, kullan şirket bunlan ciddiye almadığından halen de edilmeye devam 
edilmektedir. 

Ayrıca; ÇEAŞ ve KEPEZ şirketleri, 30.12.1999 tarihinden başlamak üzere muhtelif 
tarih ve sayılı pek çok yazılarla; kamulaştırma sonucu elde edilen mülkiyeti Maliye 
Hazinesine devrettiğine ilişkin Tapu kayıtlarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına 
göndererek, bir yandan da SPK.nın uyarısını önemsediği izlenimi vermiştir. 

II- SONUÇ: 

Yukarıda sayılan ve ÇEAŞ-KEPEZ Elektrik şirketleriyle yaşanan tüm sorunlara 
rağmen şirketin faaliyetlerine göz yumulması sonucu kamu zarannın artmasıyla birlikte, kamu 
hizmetlerinin aksamasına da neden olunmasından dolayı ilgili Bakanlann sorumluluğunun 
mevcut olup olmadığının araştınlması, 

ÇEAŞ ve KEPEZ şirketlerinin denetimlerinin zamanında yapılmamasından ötürü, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca ilgili personel hakkında C. Savcılığına suç 
duyurusunda bulunulmuş olması nedeniyle, araştırma sonucunda elde edilecek verilere göre 
diğer hususlarda tesbit edilecek sorumluluklann da anılan dosyada değerlendirilmesinin 
uygun olacağı, gerektiği mütalaa olunmaktadır. 

DİZİ PUSULASI (Ekler EK-4.4 de sunulmuştur) 

1- EİGM'nin TEAŞ'a 04.1999 tarih, 681 sayılı yazısı 
2-EİGM'nin ÇEAŞ, KEPEZ, TEDAŞ, İve 2 No.lu Devir Kuruluna 24.07.1999 tarih, 3871 
sayılı yazısı 
3-TEAŞ'ın EİGM 'ye 27.12.1999 tarih, 3027 sayılı yazısı 
4-TEDAŞ'ın EİGM'ye 17.01.2000 tarih, 88 sayılı yazısı 
5-EİGM'nin KEPEZ ,TEAŞ, TEDAŞ'a 06.03.2000 tarih, 2985 sayılı yazısı 
6-EİGM'nin TEAŞ, KEPEZ,ÇEAŞ'a 19.06.2000 tarih, 2985 sayılı yazısı 
7-EİGM'nin Danıştay Başkanlığı'na 16.08.2000 tarih, 4088 sayılı yazısı 
8-EİGM'nin KEPEZ 'e 25.10.2000 tarih, 5412 sayılı yazısı 
9-TEAŞ'ın EİGM'ye 08.11.2000 tarih, 2877 sayılı yazısı 
10-EİGM'nin KEPEZ'e 21.11.2000 tarih, 6126 sayılı yazısı 
11-EİGM'nin KEPEZ'e 07.12.2000 tarih, 6495 sayılı yazısı 
12-EİGM'nin 20.12.2000 tarih, 6733 sayılı yazısı 
13-TEAŞ'ın EİGM'ye 28.03.2001 tarih, 782 sayılı yazısı 
14-KEPEZ'in ETKB, 2. No.lu DevirKurulu Bşk., TEDAŞ'a 30.03.2001 tarih, 7880 sayılı 
yazısı 
15-EİGM'nin KEPEZ'e 03.04.2001 tarih, 1501 sayılı yazısı 

"16-EİGM'nin KEPEZ, TEAŞ, TEDAŞ'a 17.04.2001 tarih, 1697 sayılı yazısı 
17-TEAŞ'ın EİGM'ye 27.04.2001 tarih, 796 sayılı yazısı 
18-EİGM'nin ÇEAŞ,KEPEZ, TEAŞ, TEDAŞ'a 01.05.2001 tarih, 1874 sayılı yazısı 
19-EİGM'nin KEPEZ'el8.06.2001 tarih, 2640 sayılı yazısı 
20-EİGM'nin KEPEZ'e 26.07.2001 tarih, 3376 sayılı yazısı 
21-10.08.2001 tarih, 20350 sayılı KEPEZ'in taahhütnamesi 
22-KEPEZ'in EİGM'ye 10.08.2001 tarih, 6362 sayılı yazısı 
23-EİGM'nin KEPEZ, TEAŞ, TEDAŞ'a 06.08.2001 tarih, 3547 sayılı yazısı 
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24-EİGM'nin KEPEZ'e 17.11.2001 tarih, 4853 sayılı yazısı 
25-DSİ'nin ETKB Teftiş Kurulu'na 18.04.2002 tarih, 3114 sayılı yazısı 
26-TETAŞ Enerji Satış Dairesinin ETKB Teftiş Kuruluna 6.6.2002 tarih, 1286 sayılı yazısı 
27- Enerji Satış Dairesi'nin EİGM'ye 07.06.2002 tarih, 1289 sayılı yazısı 
28-EİGM'nin KEPEZ, TEAŞ, TEDAŞ, TETAŞ'a 24.07.2002 tarih, 3306 sayılı yazısı 
29-DSİ'nin ETKB'ye 29.08.2002 tarih, 3114 sayılı yazısı 
30-TETAŞ Enerji Satış Dairesinin EİGM'ye 18.09.2002 tarih, 2178 sayılı yazısı 
31- EİGM'nin KEPEZ'e 14.11.2002 tarih, 4689 sayılı yazısı 
32- EİGM'nin TEİAŞ,KEPEZ, ÇUKUROVA'ya 02.12.2002 tarih, 4831 sayılı yazısı 
33- EİGM'nin ÇUKUROVA, KEPEZ, TEİAŞ'a 11.12.2002 tarih, 4866 sayılı yazısı 
34- EİGM'nin EPDK'ya 20.12.2002 tarih, 4974 sayılı yazısı 
35- EİGM'nin EPDK'ya 16.01.2003 tarih, 131 sayılı yazısı 
36- EİGM'nin İMKB'ye 17.01.2003 tarihli yazısı 
37- EPDK'nin EİGM'ya 20.01.2003 tarihli yazısı 
38- EPDK'nin ETKB'na 02.02.2003 tarih, 268 sayılı yazısı 
39- EPDK'nin KEPEZ'e 10.02.2003 tarih, 3470 sayılı yazısı 
40- EİGM'nin EÜAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ'a 18.02.2003 tarih, 394 sayılı yazısı 
41- EİGM'nin SPK,İMKB'ye 21.02.2003 tarih, 458 sayılı yazısı 
42- KEPEZ'in EİGM'ye 24.02.2003 tarih, 1116 sayılı yazısı 
43- ETKB'nin KEPEZ'e 27.02.2003 tarih, 04269 sayılı yazısı 
44- KEPEZ'in ETKB'ye 06.03.2003 tarih, 3744 sayılı yazısı 
45- EİGM'nin Hukuk Müşavirliğine 10.03.2003 tarih, 665 sayılı yazısı 
46- EİGM'nin KEPEZ'e 28.03.2003 tarih, 970 sayılı yazısı 
47-SPK Denetleme Dairesi'nin 16.10.1995 tarihli Bilgi Raporu 
48- EİGM'nin ÇEAŞ, KEPEZ, E.E.F.ye 18.05.1995 tarih, 1587 sayılı yazısı 
49-TEAŞ'm EİGM'ye 07.12.1995 tarih, 4959 sayılı yazısı 
50-EİGM'nin Rumeli Holding'e 22.12.1995 tarih, 4723 sayılı yazısı 
51 - EİGM 'nin ÇEAŞ' a 01.12.1995 tarih, 4418 sayılı yazısı 
52- EİGM'nin ÇEAŞ'a 03.11.1995 tarih, 3923-13545 sayılı yazısı 
53- EİGM'nin Bakanlık Makamına 05.11.1996 tarih, 72 sayılı yazısı 
54- ÇEAŞ'ın ETKB'ye 08.01.1995.tarih, GM.2.01.000-119 sayılı yazısı 
55- SPK'nm ETKB'ye 02.01.1996 tarih, 10/3-00025 sayılı yazısı 
56- EİGM'ye ETKB'ye 03.11.1995 tarih, 145-3-3927 sayılı yazısı 
57- Teftiş Kurulu'nun EİGM'ye 05.01.1996 tarih, 12 sayılı yazısı 
58- EİGM'nin SPK, RUMELİ, ÇEAŞ/TEAŞ, TEDAŞ'a 05.01.1996 tarih, 73 sayılı yazısı 
59- SPK'nm EİGM'ye 08.01.1996 tarih, 28-176 sayılı yazısı 
60-Rumeli Elektrik'in ETKB'ye 08.01.1996 tarihli yazısı 
61- EİGM'nin SPK'ya 11.01.1996 tarih, 137 sayılı yazısı 
62- EİGM'nin ÇEAŞ'a 19.01.1996 tarih, 248-788 sayılı yazısı 
63- SPK'nın EİGM'ye 16.01.1996 tarih, 69-360 sayılı yazısı 
64- ÇEAŞ'ın EİGM'ye 15.02.1999 tarih, G.2.01.000/970 sayılı yazısı 
65- EİGM'nin ÇEAŞ, KEPEZ, TEAŞ, TEDAŞ'a 01.05.2001 tarih, 1874 sayılı yazısı 
66- Adana 7. Noteri'nin ETKB, TEDAŞ, TETAŞ'a 12.11.2001 tarihli tebligatı 
67- Adana 7. Noteri'nin ETKB'na 19.03.2002 tarih, GHİ. 1.31.000 sayılı yazısı 
68- EİGM'nin Eneıji-Sa'ya 28.05.2002 tarih, 2500 sayılı yazısı 
69- EİGM'nin ÇEAŞ'a 04.06.2002 tarih, 2623 sayılı yazısı 
70-TETAŞ'ın 07.06.2002 tarih, 04-0006-1289 sayılı yazısı 
71- EİGM'nin TEİAŞ, KEPEZ, ÇUKUROVA'ya 02.12.2002 tarih, 4831 sayılı yazısı 
72- EİGM'nin ÇEAŞ, KEPEZ'e 11.12.2002 tarih, 4866 sayılı yazısı 
73-EİGM'nin EPDK'ya 20.12.2002 tarih, 4974 sayılı yazısı 
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74- Galatasaray Hukuk Fak.'nin Av. Mehmet İPEK'e 24.12.2002 tarih, 1140 sayılı yazısı 
75-EİGM'nin EPDK'ya 16.01.2003 tarih, 131 sayılı yazısı 
76-EİGM'nin İMKB'ye 17.01.2003 tarih, 150 sayılı yazısı 
77-ETKB'nin ÇEAŞ'a 10.02.2003 tarihli yazısı 
78-EPDK'mn EİGM'ye 20.01.2003 tarih, 463 sayılı yazısı 
79-EİGM'nin İMKB'ye 17.01.2003. tarih, 150 sayılı yazısı 
80- EİGM'nin SPK, İMKB'ye 17.02.2003 tarih, 381 sayılı yazısı 
81-EİGM'nin EÜAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ'a 16.02.2003 tarih, 394 sayılı yazısı 
82- EİGM'nin Hukuk Müş.ne 423 sayılı yazısı 
83- EİGM'nin SPKJMKB'ye 21.02.2003 tarih, 458 sayılı yazısı 
84- ÇEAŞ'ın EİGM'ye 06.03.2003 tarihli yazısı 
85-EİGM'nin ÇEAŞ'a 24.02.2002 tarih, GM.2.48.000/180 sayılı yazısı 
86-HUKUK'un EİGM'ye 03.03.2003 tarih, 2001-34-1421 sayılı yazısı 
87- EİGM'nin HUKUK'a 05.03.2003 tarih, 559 sayılı yazısı 
88- EİGM'nin İMKB'ye 07.03.2003 tarih, 631 sayılı yazısı 
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Özel Rapor 4/5 
4.2.1.2.4. İskenderun Termik Santrali İhalesi 

I. YAPILAN İŞLEMLER VE DOĞAN ZARAR: 
a) Konu ve Komisyonumuza İntikali: 

Kamuoyunda 'Beyaz Enerji' olarak adlandırılan ve Ankara Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma sonucu 4723 sayılı Yasanın geçici 
1. maddesinin 1. fikrası uyarınca 31.1.2002 gün ve K:2002/ll sayılı Görevsizlik Kararıyla 
Ankara C. Savcılığına gönderilen ve Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde E:2002/296 sayı ile 
açılan davaya esas olan Başsavcılığın 24.4.2001 tarih, Esas No:2001/93, İddianame 
No:2001/73 sayılı iddianame ve talep üzerine ilgili Bakanlıktan Komisyonumuza gönderilen 
evraklar, iddianın ele alınarak incelenmesinde etken olmuştur. 

Anılan iddialar; Yap-İşlet modeli ile yapımı ön görülen İskenderun İthal Kömüre 
Dayalı Termik Santrali ihalesine Intergen Enka Exxon Konsorsiyumu en ucuz teklifle 
kazanmış olmasına ve yasal engele rağmen anılan ihalenin; Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığınca ikinci gelen Siemens Steage Konsorsiyumuna verildiği, şeklindedir. 

b-) Yapılan İnceleme: 

Kamuoyunda 'Beyaz Enerji' olarak adlandırılan ve Ankara Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma sonucu 4723 sayılı Yasamn geçici 
1. maddesinin 1. fikrası uyarınca 31.1.2002 tarih, K:2002/ll sayılı Görevsizlik Kararıyla 
Ankara C. Savcılığına gönderilen ve Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde E:2002/296 sayı ile 
açılan davaya esas olan Başsavcılığın 24.4.2001 tarih, E.No:2001/93, İddianame No:2001/73 
sayılı iddianamede yer alan; 

"Suç: Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturmak, Görevi Suiistimal ve İhaleye Fesat 
Karıştırmak" konulu dava ile ilgili olarak; 

I-Yap-İşlet modeli çerçevesinde inşa edilecek İskenderun İthal Kömür Santral 
ihalesine Intergen Enka Exxon, Arko Temencea, Siemens Steag, National Pover Gama 
Konsorsiyumlarının katıldıkları mülga TEAŞ Değerlendirme Komisyonunca yapılan 
değerlendirme sonucu en ucuz teklifi veren Intergen Enka Exxon Konsorsiyumunun birinci 
seçildiği, Siemens Steag Konsorsiyumunun ikinci olduğu, 

Mülga TEAŞ Yönetim Kurulunca alınan 3.10.1997 gün ve 32-357 sayılı kararla; 

Sektörde monopol oluşumunun önüne geçilmesi, kurulu gücün %25'ine tekabül eden 
5200 M W lık kapasitenin tek bir teklif sahibine verilmesinin sakıncalı olduğu gibi 
gerekçelerle, 1400 MW'lık Gebze Doğalgaz, 1400 MW'lık İzmir Doğalgaz, 700 MW 
gücündeki Adapazarı Doğalgaz santrallerinin en iyi teklif sahibi Intergen Enka 
konsorsiyumuna verilmesi verilmiş olduğunda göz önünde tutularak, riskin yayılması ve 
İngiltere ve Almanya'ya imkan verilmesinin uygun olduğu düşüncesiyle ve 1100 MW 
gücündeki İskenderun İthal Kömür Santralinin serbest bölge dışında bir yer temin etmesi, 
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maliyet artışı talep etmemesi ve birinci konsorsiyumun teklifine inmesi kaydıyla ikinci 
Siemens Steag konsorsiyumuna verilmesine, 

Oybirliği ile karar verildiği, 

Yap-İşlet (Y.İ.) modeliyle Elektrik Enerjisi üretim tesislerinin kurulması ile enerji 
satışının düzenlenmesi hakkındaki 4283 sayılı Yasa ve bu Yasaya dayanılarak çıkartılan 97-
9853 sayılı Yönetmeliğin 31/3 maddesi uyarınca ikinci gelen firmaya birinci gelen firmanın 
sözleşme imzalamaya yanaşmaması halinde ihale verilmesi mümkünken mülga TEAŞ 
Yönetim Kurulunun yasa ve yönetmelik hükümlerini çiğneyerek İskenderun santral ihalesini 
doğrudan ihalede ikinci gelen Siemens Steag konsorsiyumuna verilmesine karar verdiği, 

Intergen Enka Exxon Konsorsiyumunun % 40 hissesine sahip Exxon firması kazandığı 
tek ihalede ihalenin Siemens Steag konsorsiyumuna verilmesini kabul etmediği, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhur ERSÜMER'e yazdığı 6.2.1998 günlü yazısında bu konudaki 
itiraz ve görüşlerini bildirdiği, Exxon'un 1.12.1997 tarihinde de mülga TEAŞ'a yazdığı yazıda 
kendi tekliflerini verdikleri tarihten bu yana kömürün FOB fiyatındaki düşmelere bağlı olarak 
tekliflerinde yer alan indeks mekanizması vasıtasıyla tekliflerini % 15 cent/kWh miktarında 
düşmüş olacağını ifade ettiği, 

23 Temmuz 1998 günlü yazısında da konsorsiyumun diğer üyeleri Intergen ve 
Enka'nın da muvafakatlerini bildirerek, en düşük işe olan başlangıç tekliflerinin kömür 
fiyatındaki düşmeye bağlı olarak orijinal tekliflerine nazaran % 39 cent/kWh miktarında daha 
az olduğu ve İskenderun projesinde görüşmeye açık olduklarını ifade ettiği, 

Exxon firmasının bu yazı ve başvurularının da hiç dikkate alınmadığı, ihalenin 4283 
sayılı Yasa ve ilgili Yönetmeliğe aykırı olarak Siemens Steag Konsorsiyumuna verildiği, 

24.10.1997 günüde Siemens Steag Konsorsiyumunun, İskenderun Santraline izin 
ve ruhsat verilmesi hususunun dönemin Bakanı tarafmdan onaylandığı, 

23.2.1998 tarihinde de, 4283 sayılı Kanunun 3. ve Yönetmeliğin 26. maddesine 
göre dönemin Bakanı tarafından şirket tesisi kurma ve işletme izni verildiği, 

II- İskenderun İthal Kömür Santralinin Aralık 1998 tarihli Teklif Hazırlama 
Kurallannın 18. maddesinde "maksimum sürekli güçte net çıkış gücü 1100 MW'ın üstünde 
olan tekliflerin değerlendirmeye alınmayacağı hükmünün yer aldığı, 

Mülga TEAŞ Yönetim Kurulunun ise 26.11.1998 tarih, 62-545 sayılı karan ile; 

• Orjinal teklifinde vermiş olduğu net kurulu güç 1100 MW (+ %10) artınlması veya 
azaltılmasına imkan verilmesine, 

• Form 1 'den Intergen Enka Enerji Fiyatlannın muhafaza edilmesine, 
• Firmaca artınlacak veya azaltılacak net kurulu gücün form 4'te belirlendikten sonra 

sözleşme ekine konulmasına, 

Karar verildiği, bu karann; karara dayanak oluşturan 25.11.1998 tarih, 210 sayılı Yap-
İşlet Komisyonunun raporundaki; "Şirket tarafından hazırlanan form l'de yer alan değerlerin 
kabul edilmesi halinde şirkete tüm sözleşme boyunca 512.044.216 USD Dolan fazla ödeme 
yapılacak olup, bunun kabulünün mümkün olmayacağı açıktır.", tespitine aykın olduğu, 
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Yap-İşlet Komisyonunun 14.12.1998 günlü mülga TEAŞ Yönetim Kuruluna hitaben 
yazılan müzekkeresinde ise; ilk ihale aşamasında tüm teklif sahiplerine verilen Teklif 
Hazırlama Kurallarının 18/2 maddesi 2. bendinde "Maksimum sürekli güçte net çıkış gücü 
1100 MW'ın üstünde olan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.", hükmünün olduğunun, 
yine aynı maddede maksimum sürekli güçte türbin ünitesi çıkış gücü 550 MW'ın üstünde 
yazılı şartname ve sözleşmeye uygun hazırlanmamış olan tekliflerin değerlendirmeye 
alınmayacağı hükümlerinin amir hükümler olduğunun, şirket ile tek ünitesi 605 MW gücünde 
olan 1210 MW gücünde bir sözleşme imzalanmasının haksız rekabete neden olduğunun ve 
mülga TEAŞ'a külfet getirdiğinin, 

Ayrıca, kWh başına harcanacak yakıt miktannın tesis kapasitesi esas alınarak 
hesaplandığının, kapasite artınını halinde kWh başına yakıt miktannın azalacağı, son teklif 
verme gün ve saatinden sonra yapılacak teklif değişikliklerinin dikkate alınamayacağının, 

Şirket tarafından hazırlanmış ve 8.12.1998 tarihli yazı ekinde verilmiş olan form 
l'deki değerlerin kabul edilmesi halinde, şirkete tüm sözleşme boyunca eskalasyon gibi 
sebeplerle olabilecek artışlar hiç olmasa bile 635.079.291 USD Doları ek ödeme 
yapılacağının, belirtilerek uyanda bulunulduğu, 

Mülga TEAŞ Yönetim Kurulunun bu müzakere üzerine 21.12.1998 tarih, 65-576 
sayılı yazısında; 

- İskenderun Enerji Üretim Tic. A.Ş. tarafından yapılacak santralin maksimum 
sürekli çıkış net gücünün 1100 MW olarak, 

- Form'l de Intergen Enka Exxon enerji fiyat dağılımı ile kabulü, 
- Yıllık üretim miktar ve çalışma saatinin, firmanın orijinal teklifi ile verilen form 

l'e göre alınmasına, karar verildiği, bu karardan bir gün sonra alınan 22.12.1998 
tarih, 66-577 sayılı kararda ise; 

- Maksimum sürekli güçte net çıkış gücün 1100 MW'ın 1210 MW olarak kabul 
edilmesine, 

- Yıllık üretim miktarlan ve çalışma saatlerinin, firmanın 8.12.1998 tarihinde verdiği 
(ve form 1 'de yer alan) miktar olarak kabul edilmesine, karar verilerek, ilk karann 
değiştirildiği, Hazine Müsteşarlığının ihaleye Bakanlar Kurulu Karan ile çıkıldığı, 
kapasite artınmının Yönetim Kurulunun yetkisini aştığı uyansı üzerine konunun 
Bakanlığa aktanldığı, Bakanlığın 06.1.1999 tarihli yazısında; "... söz konusu 
santralleri işletmeleri için gerekli ruhsat ve iznin 24.10.1997 tarih, 680-2-4975 sayılı 
makam oluru ile verildiği..., İskenderun ithal kömür santralinin kurulu gücünün 1100 
MW'tan 1210 MW'a yükseltilmesi ile ilgili karann diğer santrallerde olduğu gibi 
mülga TEAŞ Genel Müdürlüğünce alınmış olup, Bakanlıkça daha önce verilen 
Bakan Oluru ile verilmiş olan ruhsat ve iznin yeniden verilmesine gerek 
olmadığının belirtildiği" ve Simens Steag Konsorsiyumu (İskenderun Enerji Üretim 
A.Ş.) ile 06.01.1999 tarihinde sözleşme imzalandığı, anlaşılmıştır. 

Konu ile ilgili olarak Beyaz Enerji kapsamında yürütülen soruşturmalar sonrasında; 
Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenen ihale prensiplerinin mülga TEAŞ Yönetim Kurulu 
Karanyla değiştirilmek ve santral gücü 1210 MW çıkartılmak suretiyle ihaleye fesat 
kanştınldığı, bu hususlann Bakanlık Müsteşan H. Yurdakul YİĞİTGÜDEN'in de bilgisi 
dahilinde olduğu tespitiyle, H. Yurdakul YİĞİTGÜDEN hakkındaki evrakın Yargıtay 
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Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesinin kararlaştırıldığı, 12.4.2000 tarihli Sözleşmenin 
Tadili niteliğindeki açıklama tutanağı ile muvafakat ve taahhüt niteliğinde yeni hükümler 
ilave eden sözleşme eki niteliğinde olduğu, bunların hazırlanması paraf ve imzalanması ile de 
görevi suiistimal, diğer görevliler için ise ihaleye fesat karıştırma suçundan dava açılması 
gerektiği sonucuna varılmıştır. Yargılama sürmektedir. 

Burada, dosya muhtevasında bulunan bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere 
Yap-İşlet (Y.İ.) Modelinde % 85 olan alım garantisinin 1100 MW'tan 1210 MW'a çıkan 
kurulu güce kadar artmış olması çok önemlidir. İskenderun'u takiben ve emsal alınarak 
İzmit, Adapazarı ve Gebze DGKÇ Santrallerinin de kurulu güçleri artırılarak alım garantileri 
yükseltilmiştir. 

II- SONUÇ: 

Ankara Devlet Güvenlik mahkemesi tarafından yürütülen soruşturmalarda öne sürülen 
iddialarla ilgili olarak, ilgili Bakanın sorumluluğunun tesbiti amacıyla, konuya ilişkin olarak 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında mevcut ön İnceleme dosyalan da temin edilmek 
suretiyle araştırma yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir. 

DİZİ PUSULASI (Ekler EK-4.5 de sunulmuştur) 

1- Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığı'mn 24.4.2001 tarih ve HZ.2001/13, E.2001/93, 
İ.2001/73 sayılı İddianamesi, 
2- Yargıtay C. Savcılığının Danıştay 2. Daire Başkanlığına 5.10.2001 tarih, Hz.B.2001/192 
(S.E.), 2001/16 sayılı yazısı, 
3- Yargıtay C. Savcıhğımn 26.4.2002 tarih, Hz.B.2001/192 (S.E.), 2002/8 sayılı 'Erteleme ve 
İşlemden Kaldırma' Kararı, 
4- 21.7.2001 tarihli Y.İ. Modeli İskenderun İthal Kömür Santrali'ne ilişkin Bilirkişi Raporu. 
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Özel Rapor 4/6 
4.2.1.2.5. Kırklareli Doğalgaz Termik Santrali 

I. YAPILAN İŞLEMLER VE DOĞAN ZARAR: 
a) Konu ve Komisyonumuza İntikali: 

Kamuoyunda 'Beyaz Enerji' olarak adlandırılan ve Ankara Devlet Güvenlik 
Mahkemesinde görülen davaya ait olup Başsavcılığın 24.4.2001 tarih, Esas No:2001/93, 
İddianame No:2001/73 sayılı iddianame ve talep üzerine ilgili Bakanlıktan Komisyonumuza 
gönderilen evraklar, iddianın ele alınarak incelenmesinde etken olmuştur. 

Anılan iddialar; Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 
24.4.2001 tarih, Esas No:2001/93, İddianame No:2001/73 sayılı iddianamesinde yer alıp; 
Kırklareli Doğalgaz Termik Santrali ve Bulgaristan'dan Elektrik İthali başlıkları altında 
toplanabilecek; 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 18.8.1994 tarihinde, Alarko Holding'in 
başvurusunu TEAŞ ve BOTAŞ'a göndermesine cevaben gelen 22.9.1994 tarihli TEAŞ 
görüşünde; Bursa Doğalgaz Santralinin, TEK Yatırım programında olması, Trakya ve Uni-
Mar doğalgaz santrallerinin de aynı yörede kurulacak olması dolayısıyla bu üretim tesisine 
2000 yılından önce ihtiyaç duyulmamakla birlikte anılan santral yatırımlarının 
gerçekleşmemesi halinde başvurunun yeniden değerlendirilmesi gerektiği, ifade edilmesine 
rağmen, Bursa, Trakya ve Uni-Mar doğalgaz santrallerinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini 
beklemeksizin 6.6.1996 tarihinde Alarko Holding'e fizibilite hazırlama izni verildiği, bu arada 
TEAŞ'tan müteaddit defalar görüşlerinin istendiği, TEAŞ'in da her defasında olumsuz 
görüşlerini Bakanlığa bildirmesine rağmen, 2.7.1998 tarihinde anılan firma ile İmtiyaz 
Sözleşmesi imzalandığı, anılan sözleşmenin 11.9.1998 tarihinde de bizzat dönemin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından Onaylandığı, yine Bakan imzasıyla 23.10.1998 tarihinde 
Danıştay onayına gönderilen imtiyaz sözleşmesi taslağına dair yazı ekine TEAŞ'in mevcut 
olumsuz görüşlerinin eklenmediği, 

Kırklareli Doğalgaz santralinin tesisi nedeniyle TEAŞ'tan; Trakya bölgesinin üretim-
tüketim dengesi açısından yeniden değerlendirilmesinin talep edilmesi ve TEAŞ'ın 7.5.1999 
tarih, 966 sayılı cevabi yazısında özetle; Kırklareli doğalgaz santral projesinin, 
Bulgaristan'dan enerji ithali anlaşmasının bitiş tarihi olan 2008 yılı sonuna kadar ertelenmesi, 
bildirilmiş olmasına rağmen, söz konusu santralin tesisine izin verildiği, 

TEAŞ.ın söz konusu 7.5.1999 tarih, 966 sayılı uyan ve görüş yazısından ayrıca; 
Trakya bölgesinde arz fazlalığı olduğunun anlaşıldığı, bu durumda; Kırklareli doğalgaz 
santrali için imtiyaz sözleşmesi imzalanmadan önce bölgenin elektrik enerjisi arz talep 
projeksiyonu hakkında ilgili kuruluş olan TEAŞ'tan görüş alınmadığı, alınmış ise de bu 
görüşlere itibar edilmeksizin santralle ilgili olarak imtiyaz sözleşmesi imzalandığı, 

Aynı şekilde Bulgaristan ile enerji alım anlaşması alımı (ithali) imzalanmadan önce de 
ilgili Kurumların görüşlerinin sorulmadığı, 

Şirketlerle imzalanan protokol ve değişiklik protokolleri Danıştay incelemesinden 
geçirilmeden ve Danıştay'ın olumlu görüşü alınmadan geçerli sayılamayacağının bilinmesine 
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ve Kırklareli doğalgaz santrali ile ilgili olarak Danıştay'ın 26.2.2001 tarihli görüşünde; 
'Mücbir sebep dışında herhangi bir nedenle santralin işletmeye alınmasının 2002 yılını 
geçmesi durumunda E.S.A.nın (Hazine ve alım garantilerinin) geçersiz olacağı', 'E.S.A. 
kesinleşmeden sözleşmenin de yürürlüğe giremeyeceği' belirtildiği halde, sözleşmeye 
işlenecek değişiklik protokollerinin 18.4.2001 tarihi ile Olur'a bağlandığı, 

Bulgaristan'la uzun dönem enerji alım anlaşması imzalanarak Bulgaristan'dan 
beslenen bölgeye kurulacak söz konusu doğalgaz santralinin dış alımı azaltıcı yönde etkisi 
olacağı bilindiği halde, Bulgaristan'la 31.03.1998 tarihinde sözleşme görüşmelerine başlama 
talimatı verildiği, şeklindedir. 

Alarko Holding 27.7.1994 tarih, ALTEK/413 sayılı yazı ile Enerji ve Tabii Kaynaklaı 
Bakanlığına başvuruda bulunarak 3096 sayılı kanun çerçevesinde Y.İ.D. modeli ile İstanbul 
civarında Ambarlı-Avcılar veya Gebze yöresinde, 70 MW kurulu gücünde bir doğalgaz 
çevrimi santrali kurup elektrik üretimi ve satışı yapmak istediğini bildirmiştir. Ayrıca 
30.03.1994 Tarihinde BOTAŞ'tan doğalgaz yeterliliği konusunda görüş istediği ancak cevap 
alamadığını bildirmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı EİGM bu başvuruyu 18.8.1994 
tarih, 2247 sayı ile mülga TEK ve BOTAŞ'a göndererek görüş istemiştir. 

BOTAŞ, 1996 yılına kadar gaz arzı yapabileceğini ek gaz anlaşmaları için 
görüşmelerin devam ettiğini, Mülga TEK ise 22.09.1994 tarih, 565-11425 sayılı yazısında; 
Bursa Doğalgaz Santralinin yatırım programında olması, Enron (Trakya) ve Unit (Trakya) 
Doğalgaz santrallerinin de aynı yörede kurulacak olması dolayısıyla bu üretim tesisine 2000 
yılından önce ihtiyaç duyulmamakla birlikte, anılan santral yatırımlarının gerçekleşmemesi 
halinde başvurunun yeniden değerlendirilmesi görüşünü Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığına bildirmişlerdir. 

Bakanlıkça 18.11.1994 tarih 3257 sayılı yazı ile, yukarıdaki görüşlerin alınmasına 
rağmen mülga TEK ve BOTAŞ'a, cevap alınamamış gibi tekit yazısı yazılmış cevabın 
çabuklaştırması istenmiştir. 

BOTAŞ 23.11.1994 tarih, 4205 sayılı yazısı ile kuruluşlarına doğrudan başvuran 
Alarko Holding'e 14.10.1994 tarih, 23354 sayılı yazılarıyla cevap verdiklerini ifade ederek 
yazının bir örneğini ekte sunmuşlardır. Yazıda, 1996 yılına kadar gaz ihtiyaçlarını 
karşılayabileceklerini ancak, bağlantı sistemine ilişkin tüm çalışmaların BOTAŞ'in kontrol ve 
onayında olacağı şartlarının şirket tarafından kabul edilmesi halinde BOTAŞ ile sözleşme 
imzalanabileceğim ve bir ay süre tanıdıklarını bildirmişlerdir. 

Alarko Holding 23.11.1994 tarih ALTEK/613 sayılı yazısı ile Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığına başvurarak TEAŞ'm menfi mütalaası da dikkate alınarak santral 
mahalli olarak Gebze'den vazgeçildiğini ve iletim hatlan kısa devre akım kapasitesinin müsait 
olduğunu, Kırklareli ilinin santral mahalli olarak seçildiğini belirterek, Kırklareli ilinde 
kurulacak 70 MW gücünde bir Kombine Çevrim Gaz Santraline ait Fizibilite Raporu 
hazırlama izni istemiştir. 

Mülga TEK, 29.11.1994 tarih, 892 sayılı yazısı ile tekit yazısına cevap olarak 
22.09.1994 tarih, 565 sayılı yazılan ile görüşlerinin gönderildiğini belirtmiştir. 

BOTAŞ 26.6.1995 tarih 014556 sayılı ALARKO'ya muhatap yazısında, uzun süreli 
gaz arzının sağlanabileceğini, bu konudaki anlaşmanın hazırlanmakta olduğunu, tesislerinin 
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ihtiyacı olan günlük ve azami gazın miktarı ve kullanımının başlangıç tarihinin kendilerine 
bildirilmesini istemiştir. 

EİGM 25.8.1995 tarih 3036 sayılı yazısı ile TEAŞ ve BOTAŞ'a ALARKO'nun 
Santral Mahalli Olarak Gebze'den vazgeçildiği ve iletim hatları kısa devre akım kapasitesinin 
müsait olduğu Kırklareli İli santral mahalli olarak teklif edildiğini bildirip, görüşlerinin 15 
gün içinde bakanlığa bildirilmesini istemişlerdir. 

Burada BOTAŞ'ın, Bakanlıktan önce ALARKO ile sözleşme hazırlığında olduğu tarih 
ile Bakanlığın görüş sormak amacıyla BOTAŞ'a yazı gönderdiği tarih arasında 2 aylık bir 
süre bulunmaktadır. Anlaşıldığı üzere BOTAŞ Bakanlığın kararını bekleme gereği duymadan 
ALARKO ile yazışmalarını sürdürmüş ve sözleşme aşamasına gelmişlerdir. BOTAŞ 
11.9.1995 tarihli yazısı ile Bakanlığa görüşünü gönderdiğinde bu konudaki çalışmaların 
sürdürüldüğünü teyit etmiştir. 

TEAŞ 21.9.1995 tarih, 1016 sayılı yazısı ile Bakanlığa görüşlerini bildirebilmek için 
fizibilite raporlarının incelenmesi gerektiğini bildirmiştir. 

EİGM, 4.10.1995 tarih, 3508 sayılı yazısı ile, görüşlerini bildirmesi için BOTAŞ'a 10 
gün süre tanımıştır. BOTAŞ, 16.10.1995 tarih, 01 sayılı yazısı ile santrale gaz arzına ilişkin 
olarak hazırlanan Doğalgaz Satış Anlaşmasının 9.10.1995 tarih, 23573 sayılı yazıları ile 
ALARKO'ya gönderildiğini bildirmiştir. 

BOTAŞ Bakanlığa hitaben 9.4.1996 tarih, 7836 sayılı yazısında Doğalgaz Satış 
Sözleşmesi imzalandığı takdirde gerekli tüm yatırımların ALARKO-ALTEK'e ait olması 
koşulu ile 1999 yılından itibaren söz konusu santrale gaz verilebileceğini bildirmiştir. 

Bakanlık 3.6.1996 tarih, 2345 tarihli Bakan Olur'una istinaden ALARKO-ALTEK'e 
6.6.1996 tarih, 2425 sayılı yazı ile Fizibilite hazırlama izni vermiştir. 

ALARKO-ALTEK 8.10.1996 tarih, 628 sayılı yazısı ile Fizibilitesini Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığına teslim etmiştir. Ancak yazısında; 

1. Mali analiz tablolarını hem Y.İ.D. Modeli uyannca 20 yıllık işletme süresine göre, 
hem de 96/8269 sayılı BKK uyannca 15 yıllık alternatifli hazırladığını, 

2. Danıştay denetiminde İmtiyaz Sözleşmesi imzalamaya ve Yabancı Hakem 
Müessesesine ihtiyaç kalmaksızın projeyi gerçekleştireceğini, 

3. Proje finansmanı konusunda, Proje Finansmanı modeline müracaat edilmeyeceğini 
ve Klasik Finansman modeli uygulanacağını, gerekli özkaynağın Alarko Topluluğuna mensup 
Şirketlerden sağlanacağını, belirtmiştir. 

Bakanlık EİGM 15.10.1996 tarih, 4557 sayılı yazı ile ALARKO-ALTEK'in Kırklareli 
DGÇS'na ait Fizibilite Raporlarını incelenip görüşlerinin bildirilmesi için TEAŞ, BOTAŞ ve 
TEDAŞ'a göndermiştir. 

TED AŞ, TEAŞ'in görüşlerinin esas alınması gerektiğini, TEAŞ ise, 25.11.1996 tarih 
1878 sayılı yazısı ile, Projenin teknik açıdan yapılabilir bulunduğunu, santralin 
konfigürasyonun belirlenmesi ve ısı akış şeması verilmesi gerektiğini belirterek teknik bilgiler 
istemiş aynca, Bakanlık ve TEAŞ ile müştereken yapılan plan çalışmasında söz konusu 
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santralin kurulacağı yerde 2000 yılında 70 MW'lık bir üretim tesisi yapımının öngörüldüğü 
hatırlatılmıştır. 

Bütün görüşler firmaya bildirilerek revize fizibilite raporu istenmiş ve Firma Revize 
Fizibilite Raporunu 5.2.1997 tarihinde Bakanlığa sunmuştur. 

TEAŞ, 5.9.1997 tarih, 1393 sayılı yazısı ile Revize Fizibilite Raporuna görüşlerini 
bildirmiştir. Görüşlerinde; Bildirilen Birim Yatınm Maliyetinin 981 USD Dolan/kW olarak 
yüksek, % 47,8'lik santral verim oranının da düşük bulunduğu, 

İlk yıllar 7,74 cent/kWh'ten başlayıp son yıllarda 4,6 cent/kWh verilen Enerji Satış 
Fiyatının yüksek bulunduğunu, 

Yatınm Bedeline eskalasyon uygulamasının, birim yatınm maliyetini yükselteceğini, 
böyle bir uygulamanın gerekçesinin anlaşılamadığını, bunun; zaten çok yüksek bulunan Birim 
Yatınm Maliyetini daha da artıracağı konusunun özellikle dikkate alınması gerektiğini, 

Santralin Birim Maliyetinin yüksek bulunması nedeniyle diğer konularda görüş 
bildirilmediğini belirtmiştir. 

Bakanlık Enerji İşleri Genel Müdürlüğü (EİGM), 21.10.1997 tarih, 4900 sayılı yazısı 
ile nihai konfigrasyonlara (2 alternatifli) teknik görüş vermelerini TEAŞ'tan istemiştir. 

Enerji İşleri Genel Müdürlüğünce; Fizibilite raporunun incelenip, kurum görüşlerinin 
alındığı, santralin brüt 74,54 MW kurulu güçte olacağı, firmanın 1997 yılı fiyatlan ile 
tarifesinin 5,343 cent/kWh ve tarifenin yakıt hariç payı 1,860 cent/kWh olduğu, 5.5.1995 
tarih, 680-1 (A)/1531 sayılı Makam Oluru uyannca yatınm dönemi boyunca Toplam Yatınm 
Tutanna eskalasyon uygulanmayacağı belirtilerek, sadece yıllık işletme giderlerine Amerikan 
Tüketici Fiyat Endeksine göre eskalasyon uygulanması koşuluyla sözleşme görüşmelerine 
başlanması için 31.3.1998 tarih, 1807 sayılı Makam Oluru alınmıştır. 

Nihayetinde şekillenen Sözleşme taslağı 28.4.1998 tarih, 2222 sayılı yazı ekinde ve 
bizzat Bakan imzasıyla incelenip onaylanmak üzere Danıştay Başkanlığına gönderilmiştir. 
Taslak, Danıştay İdari İşler Kurulunun 16.7.1998 tarih, E. 1998/105, K.1998/109 sayılı Karan 
ile Onaylanarak Bakanlığa gönderilmiştir. 

Bakanlık yetkilileri ile şirketin 11.9.1998 tarihinde imzaladığı sözleşme 5.10.1998 
tarih, 5349 sayılı yazı ile şirkete gönderilmiştir. İmtiyaz Sözleşmesi, ek sözleşmelerin 
yapılması ve görüşlerini bildirmek için 6.10.1998 tarihli yazılar ekinde, TEAŞ, BOTAŞ, 
E.E.F. Sekreterliği, Bakanlık Hukuk Müşavirliği, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına ve 
Danıştay Başkanlığına gönderilmiştir. 

BOTAŞ, 18.11.1998 tarih, 27799 sayılı yazısında Gaz Satış Sözleşmesi taslağının 
1998 Eylül ayında Alarko-ALTEK şirketine gönderildiğini bildirmiştir (İmtiyaz Sözleşmesi 
imza tarihi 11.9.1998, Bakanlığın GSA sözleşmesine Başlama tarihi 6.10.1998). 

Hazine Müsteşarlığı, 8.2.1999 tarih, 7663 sayılı yazısı ile imtiyaz sözleşmesi eki 
olacak Hazine Garantisi prensipleri mektubu örneğini, gereği için Bakanlığa, bilgi için 
Danıştay 1. Daire Başkanlığına göndermiştir. 
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Bakanlık, sözleşme üzerinde şirketle mutabık kalınan hususları, sözleşmede değişiklik 
yapılmak üzere, 12.02.1999 tarih, 700 sayılı yazı ekinde Danıştay'a göndermiştir. 

TEAŞ, 17.2.1999 tarih, 202 sayılı yazı ile E.S.A.ya ilişkin çalışmaların 
sonuçlandırılması için Bakanlık tarafından yapılacak düzeltmelere ihtiyaç duyulduğunu 
bildirmiştir. 

Kırklareli doğalgaz santralinin 20 yıllık işletme süresi için 17.3.1999 tarih, 99/12631 
sayılı Bakanlar Kurulu Karan çıkarılmıştır. 

Danıştay, 20.4.1999 tarih, 42-40 sayılı yazı ile sözleşme değişikliğinin onaylandığına 
dair 8.4.1999 tarih, E. 1999/42, K. 1999/40 sayılı İ.İ.K. Karannı Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığına göndermiştir. 

TEAŞ, Kırklareli doğalgaz santralinin 2008 yılı sonuna kadar ertelenmesi aksi halde 
alım garantileri karşılığı fazla kapasite bedellerinin ödenmek zorunda kalınacağım 7.5.1999 
tarih, 966-17343 sayılı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bildirmiştir. 

Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, 10.5.1999 tarih, 2328 sayılı yazı ile, İmtiyaz 
Sözleşmesi'nde değişiklik yapılması hakkında ek sözleşme imzalanması için dönemin Bakanı 
Prof. Dr. Ziya AKTAŞ'tan Olur almıştır. 

Hazine garantisi prensipleri yönünden incelenmek üzere Enerji satış ve gaz satış 
analaşmalan Hazine Müsteşarlığına gönderilmiştir. Daha sonra Hazine Müsteşarlığı bu 
anlaşmalarla ilgili düzeltmeleri Bakanlığa iletmiş, Bakanlık da söz konusu düzeltmeleri ilgili 
kuruluşlara göndermiştir. 

TEAŞ, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği 21.8.2000 tarih, 991 sayılı yazı 
ile; Projenin son durumunun Bulgaristan'dan alınacak enerji kapsamında yeniden 
değerlendirilmesini, şirketin Enerji Piyasası Kanununa uyum sağlaması gerektiğini, projenin 
fizibilitesinin uygunluğunun yeniden gözden geçirilmesi ve değerlendirmesi sonucu E.S.A.nın 
sonuçlandınlacağını belirtmiştir. TEAŞ aynca, anılan yazısı ekinde 2000 yılı Kurum 
Performans Planını da Bakanlığa sunmuştur. 

Söz konusu Raporda; Üretim Programı başlıklı bölüm maddeleri arasında "Yeni 
Üretim Tesis Program 2004 yılma kadar Birecik HES dışında başka bir Y.İ.D. santralinin 
işletmeye alınmayacağı kabulüne göre yapılmıştır.", hükmü mevcuttur. 

Dönemin Bakanı M. Cumhur ERSÜMER imzalı 13.11.2000 tarih, 5835 sayılı yazı ile 
İmtiyaz sözleşmesinde değişiklik Yapılması Hakkındaki Ek Protokol düzenlenmesi Olur'u 
verilmiş ve 28.11.2000 tarihinde de Değişiklik Protokolü imzalanmıştır. 

Danıştay, 26.02.2001 tarih, 69-16 sayılı yazısı ile İmtiyaz Sözleşmesinde değişiklikler 
yapılmasını önermiştir. Buna göre; 

Yatınm süresine ilişkin hükmün, mücbir sebepler ve kamu kuruluşlanndan 
kaynaklanabilecek gecikmelerin göz önüne tutulması koşuluyla ve halen sözleşme metinleri 
parafe edilmiş olan Enerji Satış Anlaşması, Doğalgaz Satış Anlaşması ve E.E.F. ile Fon 
Anlaşmasının imzalanarak Hazine garantilerinin verilmesi ve yer tesliminin 1.4.2001 tarihine 
kadar yapılması halinde, "2002 yılı sonuna kadar", şeklinde değiştirilmesi, 
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-Yer teslimine ilişkin tarih ve diğer hususlann metinden çıkartılması ve bendin, 
"Yatınm süresi, yer tesliminden itibaren 2002 yılı sonuna kadar", şeklinde düzenlenmesi 
kaydıyla uygun olacağı, 

-"Tesislerin Şirket Kusuru nedeniyle en geç 2002 yılı sonuna kadar işletmeye 
alınamaması halinde; Tesislerde üretilecek elektrik enerjisinin alım garantilerinin kaldınlarak 
TEAŞ'ın ihtiyacı doğrultusunda elektrik alınmasını, bu durumda TEAŞ tarafından alınmayan 
elektrik enerjisi için Şirket'e hiç bir sabit fiyat komponenti (kapasite bedeli) veya değişken 
fiyat komponenti bedeli ödenmemesi, bu takdirde Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşlanndan 
hiç bir şekilde hak, zarar ziyan ve tazminat talebinde bulunmayacağını, şirket kabul ve taahhüt 
etmiştir.", hükmünün eklenmesi, 

-Önerilen bu hükümle, "Tesislerin en geç 2002 yılı sonuna kadar ticari işletmeye 
alınamaması halinde" yapılacak ödemenin koşullan düzenlendiğinden bu hükmün anılan 
maddeye (k) bendi olarak; (k): 'Ancak, tesislerin en geç 2002 yılı sonuna kadar ticari 
işletmeye alınamaması halinde; tesislerde üretilecek elektrik enerjisinin alım garantilerinin 
kaldınlarak TEAŞ'ın ihtiyacı doğrultusunda elektrik alınmasını, bu durumda TEAŞ tarafından 
alınmayan elektrik enerjisi için şirkete hiç bir sabit fiyat komponenti (kapasite bedeli) veya 
değişken fiyat komponenti bedeli ödenmeyecektir. Bu taktirde Bakanlık ile bağlı ve ilgili 
kuruluşlardan hiç bir şekilde hak, zarar ziyan ve tazminat talebinde bulunmayacaktır.', 
hükümlerinin eklenmesi, 

19. maddenin enerji satış tarifesine ilişkin (a) bendindeki 1,860 cent/kWwh olan yakıt 
hariç ortalama fiyatın 1,704 cent/kWh olarak değiştirilmesi, önerilmektedir. 

Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, 20.4.2001 tarih, 1768 sayılı yazı ile Danıştay'ın 
değişiklik önerilerini firmaya göndermiş, aynca bu maddelerin İmtiyaz Sözleşmesine derci 
konusunda 18.4.2001 tarih, 1716 sayılı Makam Olur'u almıştır. 

Hazine Müsteşarlığı, 9.5.2001 tarih, 38560 sayılı yazı ile 4628 sayılı Kanunun 
getirdiği yeni sistem içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek sözleşmelerle ilgili 
değerlendirmelerini bildirmiş, bu sözleşmelerin buna göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini 
bildirmiştir. Bu arada şirket, Yeminli Mali Müşavirlik Anlaşmalanm ve Sigorta Anlaşmalanm 
Bakanlığın onayına sunmuştur. 

Yukanda sıralanan gelişmeler devam ederken, kamuoyunda Beyaz Enerji Operasyonu 
olarak bilinen operasyonlar başlamış, Enerji İşleri Genel Müdürü değişmiş, yeni atanan Genel 
Müdür, şirketin Bağımsız Danışmanlık Anlaşmasını onay için TEAŞ, BOTAŞ, E.E.F.ye 
göndererek Proje yazışmalannı devam ettirmiş, Kredi Anlaşmalanm da Hazine 
Müsteşarlığına göndererek incelenmesini talep etmiştir. 

Şirket, 11.9.2001 tarih, 1228 sayılı yazı ile kesin projelerini Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığına teslim etmiş, ancak bugüne kadar ne Hazine Garantisi ve ne de Danıştay'ın 
önerilerinin Sözleşmeye dere edildiğine dair bir belgeye rastlanamamıştır. 

SONUÇ: 

Mevcut bilgiler çerçevesinde ilgili Bakanın sorumluluğunun araştınlması gerektiği 
düşünülmektedir. 
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DİZİ PUSULASI (Ekler EK-4.6 de sunulmuştur) 

1 - Kırklareli Santrali hakkında bilgi notu ve santralin son durumu, 
2- TEK Genel Müdürlüğünün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına 22.9.1994 tarih, 565-
3- TEAŞ Genel Müdürlüğünün 25.11.1996 tarih, 1878 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığına yazısı, 
4- TEAŞ Genel Müdürlüğünün 5.9.1997 tarih, 1393 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığına yazısı, 
5- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının TEAŞ Genel Müdürlüğüne 21.10.1997 tarih, 4900 
sayılı yazısı, 
6- 31.3.1998 (1.4.1998) tarih, 1807 sayılı Bakan Onayı, 
7- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 29.4.1998 tarih, 2222 sayılı Danıştay'a yazısı, 
8- 11.9.1998 tarih, 5093 sayılı Bakan Onayı, 
9- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 23.10.1998 tarih, 5656 sayılı Danıştay'a yazısı, 
10- TEAŞ Genel Müdürlüğünün 7.5.1999 tarih, 966-17343 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığına yazısı, 
11- TEAŞ Genel Müdürlüğünün 3.9.1999 tarih, 036 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığına yazısı, 
12-TEAŞ Genel Müdürlüğünün 21.8.2000 tarih, 991 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığına yazısı, 
13-TEAŞ 2000 yılı Kurum Performans Planı. 



Özel Rapor 4/7 
4.2.1.2.6. Aksu Elektrik Hisse Senetleri 

I. YAPILAN İŞLEMLER VE DOĞAN ZARAR: 
a) Konu ve Komisyonumuza İntikali: 
Talep üzerine ilgili Bakanlıktan Komisyonumuza gönderilen evraklar, iddianın ele 

alınarak incelenmesinde etken olmuştur. 

Anılan iddialar; 2000 yılı içerisinde Bakanlık Teftiş Kurulu tarafindan; Bakanlık 
Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün gözetiminde tesisi gerçekleştirilen AKSU ELEKTRİK 
şirketine ait hisse senetlerinin, çalışanlara bedelsiz olarak verildiği ve 15 gün gibi kısa bir süre 
içerisinde İMKB'de 10 kat değer kazandırdığı, şeklindeki bir ihbar üzerine yürütülen 
soruşturma sonrasında sorumlu kişilere hiçbir ceza verilmediği, bir kısmına göstermelik 
olarak 'Uyarma' cezası verilerek yine görevlerinde tutuldukları, esasında T. Ceza Kanunu 
yönünden de suç sayılan fiilleri işleyen personele, ciddi disiplin cezaları dahi verilmeksizin 
görevlerinde tutuldukları, 

Oysa, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 'Denetimindeki teşebbüsten menfaat 
sağlama yasağı' başlıklı 30. maddesi; "Devlet memurunun, denetimi altında bulunan veya 
kendi görevi veya mensup olduğu kurum ile ilgisi olan bir teşebbüsten, doğrudan doğruya 
veya aracı eliyle her ne ad altında olursa olsun bir menfaat sağlaması yasaktır.", hükmüne 
rağmen, konuyu soruşturan Müfettiş Raporunun üzerine Bakan tarafindan derkenar not 
olarak; "görevden alınan personelin görevden alınmalarının ertelenmesi", şeklinde talimat 
düşüldüğü, 

Ayrıca, Bakanlığın inceleme ve değerlendirmesine tabi olan şirketlerden bedelsiz 
olarak hisse senedi alan Bakanlık elemanlarının bu tutumlarının, özellikle Sermaye 
Piyasalan, ilgili diğer mevzuat ve Türk Ceza Kanunu açısından müeyyidesi bulunduğu, 
şeklindedir. 

b-) Yapılan İnceleme: 

Konu ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettişliğince düzenlenen 
22.5.2000 tarih, 83 sayılı Soruşturma Raporunun Sonuç Bölümünde özetle; Aksu Elektrik 
şirketinin halka arz işlemi sırasında, içinde Bakanlığımız, bağlı ve ilgili Kuruluşlarından bazı 
yetkili ve görevlilerinin de yer aldığı, ama ağırlıklı olarak Enerji İşleri Genel Müdürlüğü üst 
düzey yöneticileri ve bir çok yetkili ve görevlisinden oluşan bir grubun Büyük Bireysel Alıcı 
sayılmaları sonucunu doğuran (50)'şer lotluk alım yapma imkânı elde ettikleri, başvuran 
sayısının çokluğu nedeniyle pek çok kişinin hiç alım yapamadığı,, bilgisayar kurasıyla ismi 
saptanan büyük bir çoğunluğun ise (l)'er lotla yetinmek zorunda kaldığı bu halka arz 
işleminde böylesine çok sayıdaki imtiyazlı alım imkanının normal bir başvuru veya tesadüfle 
izah edilemeyecek kadar dikkat çekici olduğunun anlaşılması üzerine yapılan araştırma ve 
görüşmelerle, AKSU Enerji ve Ticaret A.Ş.nin tasarrufunda bırakılan kontenjamn bir 
kısmının Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcısı Yavuz GÜRSOY'un girişimleri sonucu bu 
gruba kullandırılmasından kaynaklandığının tesbit edildiği, bilgisine başvurulan kişilerin 
şifahen kabul ve itiraf etmelerine karşılık, resmi cevaplarında aksini savundukları bu gerçeğin 
anılan şirket tarafindan Yavuz GÜRSOY'a gönderilen bir liste faxı ile de doğrulandığı, 
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Ortaya çıkan bu fiili durumun, mevcut mevzuat (SPK Kanunu, TCK ve Devlet 
Memurları Kanunu) açısından değerlendirilmesi ile; 

Söz konusu hisse senetlerinin; Bakanlığımızla AKSU Enerji ve Ticaret A.Ş. arasında; 
"Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve 
Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkındaki 3096 Sayılı Kanun"un 4. maddesi ve söz konusu 
Kanun maddesinin uygulanmasıyla ilgili "Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların 
Elektrik Üretim Tesisi Kurma ve İşletme İzni Verilmesi Esaslarını Belirleyen Yönetmelik" 
hükümleri doğrultusunda 19.2.1986 tarihli bir sözleşme nedeniyle var ve "şirket tarafından 
kurulup işletilecek tesisin, tesis kurma izninin verildiği tarihten itibaren, işletme dahil bütün 
aşamalarında" geçerli olan bir denetim yetkisinin varlığı ve bu yetkinin, EİGM bünyesinde, 
görev ve unvanı ne olursa olsun hemen hemen bütün yetkili ve görevlileri şamil olduğunun 
bilinmesine rağmen, ahlaken tecviz edilemeyeceği gibi 657 Sayılı Kanunun 8. maddesinde yer 
alan; memuriyet vakan ile hizmet içinde ve dışında varolması gereken itibar ve güven 
duygusu sorumluluğunu sarsacak davranışlar sergilemek suretiyle elde edildiği ve yine aynı 
Kanunun 30. maddesinin ihlali ile kişisel haksız kazanç sağlandığı, 

Konuya hemen tüm yetkili, görevli ve ilgililer bakımından ortaklaşa önem arz eden ve 
dolayısıyla dikkate alınması gereken hususlar olan denetsel, etik ve hukuki açılardan 
bakıldığında; 

Bakanlığımızla AKSU Enerji ve Ticaret A.Ş. arasında; Türkiye Elektrik Kurumu 
Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilesi 
Hakkındaki 3096 Sayılı Kanunun 4. maddesi ve söz konusu Kanun maddesinin 
uygulanmasıyla ilgili "Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşlara Elektrik Enerjisi 
Üretim Tesisi Kurma ve İşletme İzni Verilmesi Esaslarını Belirleyen Yönetmelik" esaslarına 
dayalı 19.2.1986 tarihli bir sözleşme dolayısıyla "Akdi" bir ilişki bulunduğu, 

Anılan sözleşmenin "Denetim" başlıklı 13. maddesi ile "Şirket tarafından kurulup 
işletilecek tesisin, tesis kurma izninin verildiği tarihten itibaren, işletme dahil bütün 
aşamalarında Bakanlığın denetimine tabi olduğu hükmü getirilirken, 14. ve 15. maddeleriyle 
bu denetimi kolaylaştırmak ve rutin hale getirmek üzere şirket tarafından aylık ve yıllık olarak 
faaliyet raporları düzenlenerek Bakanlığa verileceği ve 12. madde ile de en hayati bir konu 
olarak, söz konusu tesiste üretilecek ve tek alıcı (tekel) olarak Türkiye Elektrik Kurumuna 
(TEDAŞ) toptan satışı yapılacak olan enerji (elektrik) satış fiyatının da Yönetmeliğin 8/b 
maddesinde, Bakanlığın kabul ve onayı ile yürürlüğe gireceği hususlannın hüküm altına 
alındığı, 

Gerek Kanun ve Yönetmelik gerekse sözleşmede yer alan Bakanlık kavramının, 
Bakanlığımızın bu konudaki tüm hak ve yetkileri kullanmak üzere oluşturulmuş Enerji İşleri 
Genel Müdürlüğü olarak anlaşılması gerektiği, dolayısıyla, savunmalannda yer verilenin 
aksine, bu güne kadar ki uygulamada hukuki sonuç doğuracak herhangi bir sorun yaşanmamış 
olsa bile incelememizin kapsamına giren EİGM'nün en üst düzey yöneticisinden itibaren 
hemen hemen tüm personelin denetimin kapsamı içinde olduğu, 

Durum bu şekilde kabul edilince, denetim yetkisini haiz olanlann, üzerinde denetim 
yetkisi kullanılacak şirketle "Görevden doğan resmi bir ilişki" dışında her ne ad altında olursa 
olsun bir ilişkiye girmeleri hele bundan bir de çıkar sağlamalannın öncelikle ahlakî 
olmayacağı, Zira resmi ilişkinin özellikle kamu görevlileri açısından, mevzuatla tayin edilmiş 
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görevlerin yine belirlenmiş usuller çerçevesinde, herhangi bir özel çıkar gözetilmeksizin 
yerine getirilmesi anlamına geldiği, Kamu görevlisi -memurun- ise bu konuda son derece 
dikkatli ve özenli davranması ve davranışlarıyla devleti layıkıyla temsil etmesi gereken kişi 
olarak kabul edilmesinin gerektiği, 

Toplumda genel kabul görmüş esasların, yaşanmış bazı olaylar göz önüne alınarak 
kurallaştmlması ve bu anlamda "Asgari Ahlak" demek olan hukukun da Devlet adına iş gören 
ve adına en genel anlamda kamu görevlisi (memur) denilen kişilerin belirli vasıflan haiz 
olmasını ve toplumdaki herhangi bir kişiden daha farklı ve olumlu davranışlar sergilemesi 
gerektiğini belirleyerek bu esaslara aykın davranışları gerek T.C.K.nun Devlet İdaresi 
Aleyhine İşlenen Suçlar bölümünde gerekse 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ve 
çeşitli Tüzük ve Yönetmeliklerin Disiplin hükümlerini ihtiva eden bölümlerinde suç olarak 
tavsif ederek cezalandırdığı, nitekim 657 Sayılı Kanunun 125. maddesinin muhtelif 
fıkralarında, Devlet Memuru vakarına yakışmayan, hizmet içinde veya dışında memurun 
itibar ve güven duygusunu sarsacak davranışlar ve bu davranışların daha da somutlaştırılmış 
hallerinin disiplin cezasını gerektiren hususlar olarak belirtildiği, 

Soruşturma konusu olaya bu açıdan bakıldığında, EİGM yetkili ve görevlilerinin, 
AKSU Enerji ve Ticaret A.Ş.nin, halka ilk defa arz edilecek hisse senetlerine, ilk çıkış fiyatı 
olan 22.000. TL'dan üstelik 50'şer lot (bazılarında katlan) miktannda ulaşabilmek üzere 
gösterdikleri çaba ve uyguladıklan yöntemin, ahlaka aykınlığmın yanı sıra Devlet Memurluğu 
vakanna (ciddiyet ve saygınlığına) yakışmayan ve hizmet içinde kendilerine duyulması 
gereken itibar ve güven duygusunu sarsan, zedeleyen davranışlar olarak kabulünde en ufak bir 
tereddüde mahal bulunmadığı ve Genel Müdür Vekilinden, mühendise hatta düz memura 
kadar herkesin bu sorumlulukta eşit olduğu, 

Bunun yanı sıra, AKSU ENERJİ VE TİC. A.Ş. ile Bakanlığımız arasında söz konusu 
denetim yetkisinden kaynaklanan ilişkide bugüne kadar herhangi bir sorun çıkmamış 
olmasının adı geçenler lehine bir gerekçe olarak kabulü mümkün olmadığı gibi normal 
koşullarda elde edilmesi hemen hemen imkansız olan 50 lot ve katlan şeklindeki alımın 
mevcut denetim yetkisinin istisman suretiyle (DMK. Madde 30) gerçekleştiği hususu birlikte 
değerlendirildiğinde; olayın bu kişiler ve kurum açısından sakıncalannın bütün ağırlığıyla ve 
açıkça ortaya çıktığı, 

Hususlannın belirtilebileceği, 

Bu bağlamda; EİGM çalışanlan için; her ne kadar "görevleri ile ilgili olarak her ne 
şekilde olursa olsun çıkar sağlamak" (Md.l25/D-c) ve "Devlet Memurlan için yasaklanan 
kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak"(Md.l25/D-h) şeklindeki eylemleri çağnştırsa da 
bugüne kadar AKSU ENERJİ VE TİC A.Ş. ile herhangi bir sorun yaşanmamış olmasına 
karşın varlığı ve kapsamı tartışmasız olan denetim görev ve yetkisini de kapsayan, 125. 
maddenin "AYLIKTAN KESME" başlıklı C fıkrasının (ı) bendinde düzenlenmiş ve "Hizmet 
içinde Devlet Memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunmak" 
eyleminin varlığını kabul etmenin en doğru davranış olacağı, 

Tümü mevcut bilgi ve belgelere dayanan bu açıklama ve kabuller önünde; durumlan 
görev, unvan ve bazı özelliklerine göre hem ayn ayn ve hem de bir bütün olarak 
değerlendirilen kişilerden; 
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a) İmtiyazlı alım eylemine EİGM dışından katıldıkları tesbit edilen Bakanlığımız I. 
Hukuk Müşaviri kadrosunda 13 aydır EİEİ Genel Müdürlüğüne vekalet eden Mehmet 
DEMİRTOLA yine Bakanlığımız Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Özcan İlhan YURTÇU, 
TEDAŞ Genel Müdürlüğü İdari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Arif ATİLLA ve TEAŞ 
Genel Müdürlüğü personeli (EİGM Daire Başkanlarından Mustafa KILIÇASLAN'ın kızı) 
Fulya KAHRAMAN'ın, AKSU A.Ş. yetkililerince düzenlenen listede yer almalarının, EİGM 
Genel Müdür Yardımcıları Yavuz GÜRSOY ve Osman İLHAN'a yakınlık, AKSU A.Ş. 
sahipleriyle hemşehrilik ve dostluk bağı ve EİGM mensubu yakınlarına tahsis edilen 
kontenjandan yararlanma özelliklerinden kaynaklandığı, adı geçenlerin söz konusu şirketle 
denetim ilişkisi içinde olmadıkları için bu açıdan bir sorumluluklarının bulunmadığı ancak 
Bakanlığımızla iş ilişkisi içinde bulunduğunu bildikleri bir şirketin hisse senetlerini imtiyazlı 
bir şekilde alarak gerek kendilerinin gerekse çalıştıkları kurumlarla Bakanlığımızın 
kamuoyundaki itibarının zedelenmesine yol açan adı geçenlerin bu tutumlarının 657 Sayılı 
Kanun ile TEDAŞ ve TEAŞ Disiplin Yönetmeliklerinin "Devlet Memuru vakarına 
yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak" şeklindeki hükmüne aykırılık teşkil etmesi 
nedeniyle UYARMA cezası ile tecziyeleri uygun ise de daha önce herhangi bir cezalarının 
bulunmayışı ve sicillerinin de olumlu oluşu göz önüne alınarak bu defalık, benzer 
hareketlerden kaçınmaları hususunda, disiplin cezası sayılmamak üzere YAZILI OLARAK 
DİKKATLERİNİN ÇEKİLMESİ, 

b) İşçi kadrolu Genel Müdürlük şoförlerinden Vedat DARILI, Adnan ÖZÇELİK ve 
Hüseyin AYDIN'dan ilk ikisinin, tamamen masumane bir şekilde ve amirlerince diğer bütün 
personele sağlanan imkandan -üstelik bankaya para yatırmak için sıraya girme ve hemen tüm 
kişilerin işlemlerini onların adına bizzat gerçekleştirme- gibi angarya işlerde kullanılmalarının 
adeta karşılığı olarak yararlandırılmalarında herhangi bir sakınca görülmemesine karşılık 
diğer şoför Hüseyin AYDIN'ın, gerek borsa ile çok yakın ilgisi gerekse kendisine sağlanan 
imkanla yetinmeyip, şartlan zorlayarak, bu imkanı kullanmayan bazı kişilerin 'isim 
haklan'ndan yararlanarak kazancını arttırma çabası nedeniyle anılan Genel Müdürlükte 
çalışması halinde benzer davranışları sürdüreceği kanaatini uyandırdığından bir başka birimde 
istihdamının yerinde olacağı ama netice olarak her üçü için de herhangi bir disiplin cezasına 
mahal bulunmadığı, 

c) Enerji İşleri Genel Müdürlüğü yetkili ve çalışanlarından Hidrolik Santraller Dairesi 
Başkanı Hasan Hüseyin ÇOĞALAN, Şube Müdürleri Rıza GÜNGÖR, Ayten SÜMER, Sevgi 
ÇELEBİ ile Davut BİLGİLİ, Handan Zeynep DÖNMEZ, Elif COŞKUN, Fatma Neşe 
AKSOY, Fatma Mediha ÇETİN, Candan KILIÇ, Zafer KARAYILANOGLU ve Nurettin 
KULALI ile İşleme ve Uygulama Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Mustafa ÇETİN ve 
mühendisler Hami ÇELEBİ, Mahmut KURTULMAZ ve Ayhan KANDEMİR haklarında; 
faaliyetlerinin tüm aşamaları itibariyle Bakanlığımızın (EİGM) tam ve mutlak denetiminde 
olduğunu bildikleri AKSU Enerji ve Ticaret A.Ş.nin halka arz ettiği hisse senetlerini, tüm 
memurlarda olduğu üzere kendilerinde de var olması gereken itibar ve güven duygusunu bir 
yana iterek ve sırf fahiş kazanç hırsı ile mevcut kural ve yasaklan çiğneyerek İMTİYAZLI bir 
şekil ve miktarda elde etmek suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurlan Kanununun 125/C-ı 
maddesini, aynı Daire Müdürlerinden Murat YILMAZER hakkında TEDAŞ Disiplin 
Yönetmeliğinin 11. maddesi delaletiyle 8/h ve Hidrolik Santraller Dairesi Başkanlığı 
elemanlanndan Nejla ERGÜNDEN hakkında ise TEAŞ Personel Yönetmeliğinin 32/5 
maddesi delaletiyle 22/1 maddelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle AYLIKTAN KESME cezası 
ile tecziyeleri ancak daha önce herhangi bir ceza almamış olmalan ve sicillerinin olumlu 
oluşu dikkate alınarak bu cezalannm KINAMA olarak uygulanması ve fakat söz konusu 
kişilerden Davut BİLGİLİ (TKİ), Zafer KARAYILANOGLU ve Nurettin KULALI'nın 
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(EİEİ), kendilerine zaten haksız olarak sağlanmış olan imkan ve avantajla yetinmeyip gerek 
çalışma arkadaşları gerekse yakınlarının 'isim haklan'ndan yararlanarak kazançlarını daha da 
arttırma çabası içine girmiş olmaları, mevcut kuralları ihlal ve mesailerini aksatma pahasına 
borsa ile ilgilerinin yoğun bir biçimde devam edeceği kanaatini uyandırdığından Kurum 
kadrolarına iade edilmek suretiyle EİGM'den uzaklaştırılmaları, 

d) Son olarak, bu olayda birinci derecede idari, inzibati ve ahlaki sorumluluğu 
taşımakla birlikte bir önceki maddede sayılan isimlerle aynı eylemi işledikleri ve bu şekilde 
657 Sayılı Yasanın 125/C-ı maddesini ihlal ettikleri için AYLIKTAN KESME cezası ile 
tecziyeleri gereken, ancak daha önce cezalarının bulunmaması ve sicillerinin de olumlu oluşu 
nedeniyle haklarında KINAMA cezası uygulanmasının yerinde olacağı kanısına varılan 
EİGM Genel Müdür Yardımcıları Osman İLHAN (Gen. Müd. V.), Yavuz GÜRSOY ve Metin 
BAŞLI'nın, en üst düzeyde yöneticisi oldukları Kurumun saygınlığı ile görevleri nedeniyle 
kendilerinde bulunması gereken itibar ve güven duygusunu hiçe sayarak, Bakanlığımızın 
(EİGM) tam ve mutlak denetimi altındaki AKSU Enerji ve Tic. A.Ş.nin hisse senetlerine, sırf 
bu iş ilişkisi ve ilişkinin doğurduğu yakınlığı kullanarak, borsa ölçülerine göre BÜYÜK 
BİREYSEL ALICI sayılmalarını gerektirecek ölçülerde yani 50 lot ve katlan şeklinde sahip 
olmak için çaba gösterdikleri yetmiyormuş gibi, aslında böyle bir davranışlannı gördüklerinde 
engel olmalan gereken maiyetlerindeki personeli dahi yanlış eylemlerine teşvik ve ortak 
ettikleri göz önüne alınarak, diğer personelden farklı ve ilave bir müeyyide ile halen 
sürdürdükleri görevlerden alınmalannm da doğru ve gerekli olduğu, önerilen disiplin 
cezalannın, kişiler bakımından eylemlerinin birer karşılığı olması nedeniyle hukuken 
uygulanma gerekliliğinin yanı sıra, 

Son zamanlarda bir çok kamu kurumunda olduğu gibi Bakanlığımız ve bağlı ve ilgili 
kuruluşlannda da yaygm biçimde rastlanan ve normal çalışma düzenini etkiler noktaya gelen 
Borsa ilgisinin, EİGM'de yakın iş ve denetim ilişkileri içinde bulunan şirket hisselerine 
ulaşma yolunda bazı kural ve hukuk dışı davranışlar sergilenecek kadar tehlikeli boyutlara 
ulaşmış olması ve bu davranışlann aşın kazanç hırs ve beklentisiyle devam edeceğinin 
anlaşılması nedeniyle, Bakanlığımız ve EİGM'nün kamuoyu nezdindeki saygınlığının 
korunabilmesi ve bu tip yıpratmalardan anndınlabilmesi bakımından da uygulanmasında 
ciddi yararlar bulunduğu, 

Son olarak, görev ve unvanlan hangi düzeyde olursa olsun Bakanlığımız çalışanlanmn 
borsa ile ilgilerinin, görevlerini aksatır ve yasalan ihlal eden bir noktaya ulaşmasının önünü 
alabilmek için bazı kurum ve kuruluşlarda olduğu gibi bir Dahili Talimatname (İç Genelge) 
çıkanlmak suretiyle konunun düzenlenmesi yoluna gidilmesinin hem doğru ve hem de 
gelecekte benzer davranışlarda bulunulması halinde yetkili mercilerin emirlerine riayetsizlik 
bağlamında TCK. ile ilgi kurulabilmesini sağlamak açısından gerekli bulunduğu, görüş ve 
kanaatine vanlmıştır. 

24.5.2000 tarihinde, Onay için Bakanlık Makamına sunulan söz konusu rapor, üç 
aydan daha fazla bir süre sonra, 31.8.2000 tarihinde, "Disiplin cezalannın uygulanması, idari 
önerilerden görevden almaya yönelik önerinin ise iş ve eleman durumu dikkate alınarak daha 
sonra tatbik edilmesi uygundur", şerhiyle onaylanmıştır. 

Burada, ilgili personele verilen disiplin cezalannın eylemleriyle mütenasip olup 
olmadığının yanı sıra, Bakanlıkla iş ilişkisi olan şirketlerden menfaat temin eden personelin 
görev başında tutulmaya devam edilmeleri dikkat çekmektedir. Raporda görevden alınmalan 
önerilen, ancak Bakan derkenar notuna istinaden alınmayan elemanlann ise 2001 yılı başında 
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gerçekleştirilen ve kamuoyunda 'Beyaz Enerji' olarak adlandınlan yolsuzluklara yönelik 
operasyonlara kadar görevlerinin başında tutuldukları, anılan operasyonla görevlerinden 
alınarak tutuklandıklan, söz konusu operasyonlar sonrası DGM Başsavcılığınca hazırlanan 
iddianamelere dayalı olarak da muhtelif cezalara çarptınldıklan bilinmektedir. 

II- SONUÇ: 

Konunun, Sermaye Piyasası Kanunu, T. Ticaret Kanunu ve 657 sayılı Devlet 
Memurlan Kanunu da dikkate alınarak araştınlması gerektiği düşünülmektedir. 

DİZİ PUSULASI (Ekler EK-4.7 de sunulmuştur) 

1- 22.5.2000 tarih, 83 sayılı Bakanlık Soruşturma Raporu. 
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Özel Rapor 4/8 
4.2.1.2.7. Aktaş Elektrik 

I. YAPILAN İŞLEMLER VE DOĞAN ZARAR: 
a) Konu ve Komisyonumuza İntikali: 

Talep üzerine ilgili Bakanlıktan Komisyonumuza gönderilen evraklar, iddianın ele 
alınarak incelenmesinde etken olmuştur. 

Anılan iddialar; İstanbul'un Anadolu yakasındaki elektrik dağıtım hizmetlerini 
yürütmekle görevlendirilmiş bulunan Aktaş Elektrik şirketinin 1990 ile 2.12.1997 dönemi 
faaliyetleri konusunda ilgili gerek kurum, gerek Bakanlık ve gerekse Başbakanlık denetim 
birimlerinin denetim ve soruşturma raporlannda; Şirketin sözleşme hükümlerine aykırı 
davranışları ve büyük miktarda Kurum zararının oluştuğu müfettiş raporlarıyla da saptanmış 
olmasına rağmen, kamu zararının daha da büyümesine yol açacak şekilde (Bugün itibariyle 
1.325.520.064.985.268 TL tutarında Kamu zararının tazmini davasının tahsili için açılan dava 
Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesinde E. 2002/516 dosya numarası ile halen devam 
etmektedir.) 2.12.1997 tarihinde aynı şirketle yeni İmtiyaz Sözleşmesi imzalandığı, 

Başbakanlık Teftiş Kurulunca düzenlenen soruşturma raporu ile Bakanlar Kurulunun, 
Aktaş Elektrik şirketi ile imzalanan görevlendirme kararının kaldırılması için 
Başbakanlığa teklif götürülmesinin önerilmesine rağmen, anılan öneri doğrultusunda 
işlem yapılmadığı, 

02.12.1997 tarihinde imzalanan İmtiyaz sözleşmesinde, kayıp-kaçak oranlarının 
indirilmesine yönelik bir taahhüt ile işletme hakkı devir bedelinin somut bir tutar olarak 
yer almadığı, 

Devir Kurulunca saptanması öngörülen ve saptanan devir bedelinin, ihale ile verilen diğer 
işletme hakkı devir bedellerine çok düşük tutulduğu, 

Ayrıca, Bakanlığın inceleme ve değerlendirmesine tabi olan şirketlerden, bu arada 
Aktaş Elektrik şirketinden bedelsiz olarak hisse senedi alan Bakanlık elemanlannm bu 
tutumlannın, Sermaye Piyasalan, ilgili diğer mevzuat ve Türk Ceza Kanunu açısından 
incelenip gerekli işlemlerin yapılmadığı, şeklindedir. 

b-) Yapılan İnceleme: 

İstanbul'un Anadolu yakasındaki elektrik dağıtım hizmetlerinin ifası için 
görevlendirilen AKTAŞ şirketi ile 1997 yılında imzalanan imtiyaz sözleşmesi nedeniyle 
ortaya çıkan sorunlar: 

A- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Aktaş Elektrik arasında 
yapılmış olan anlaşmaların ve bu anlaşmalarla ilgili olarak açılan davaların 
Kronolojisi: 
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I- "Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, iletimi, Dağıtımı 
ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkındaki" 3096 Sayılı Kanunun 3. maddesi uyarınca 
Bakanlar Kurulunun 24.08.1989 tarih, 89/14393 sayılı karan ile 16. Görev Bölgesinde 
AKTAŞ Elektrik Ticaret A.Ş. Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti ile 
görevlendirilmiştir. 

3096 sayılı kanunun 3. ve 5. maddesi ve Bakanlar Kurulunun 24.08.1989 tarih, 
89/14393 sayılı karan gereğince 24.11.1989 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
ile AKTAŞ ile arasında İstanbul İli Anadolu yakasında elektrik üretim, iletim, dağıtım ve 
ticareti hizmetlerinin yapılmasına ilişkin olarak "İstanbul Anadolu Yakası Görev Şirketi 
Sözleşmesi" imzalanmıştır. 

TEK ile AKTAŞ arasında 30.3.1990 tarihinde elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, 
dağıtımı ve ticareti görevlerinin görevli şirkete devredilmesine; şirketin kuracağı üretim, 
iletim ve dağıtım tesislerinin işletilmesine ve halen Türkiye Elektrik Kurumu tarafından 
yürütülmekte olan bu hizmetlerden dağıtım tesislerinin her türlü işletme haklarının, 30 yıl 
süre ile Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş.ne devredilmesine ilişkin usul ve esaslar kapsayan işletme 
Hakkı Devir Sözleşmesi imzalanmıştır. 

TEK ile AKTAŞ arasında 1.7.1990 tarihinde elektrik satışına ilişkin olarak işletme 
Hakkı Devir Sözleşmesinin eki olan Enerji Satış Anlaşması (E.S.A.) imzalanmış ve 
1.9.1990 tarihinde fiili devir yapılmıştır 

TEK ile AKTAŞ arasında imzalanan 30.3.1990 tarihli işletme Hakkı Devir 
Sözleşmesinin iptali istemi ile Danıştay nezdinde açılan dava üzerine; 

Danıştay 10. Dairesi 29.4.1993 tarih, 1993/1752 K. sayılı karar ile; 
"3096 sayılı yasa çerçevesinde yapılan işletme Hakkı Devir Sözleşmesi 'nin konusunu kamu 
hizmetinin oluşturduğu, sözleşmenin kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesinin tüm unsurlarını 
taşıdığı, imtiyaz sözleşmesi niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır denilerek 'Anayasa hükmüne 
uyulmadan, Danıştay incelemesinden geçirilmeden yürürlüğe konulduğu anlaşılan TEK ile 
AKTAŞ Elektrik A.Ş. arasında imzalanan işletme Hakkı Devir Sözleşmesinin iptaline karar 
vermiştir. 

Anılan karar, davalı TEK ve müdahil AKTAŞ'ın temyiz etmesi üzerine, Danıştay idari 
Dava Daireleri Genel Kurulunun (İDDGK) 21.4.1994 tarih, 19931358 E., 1994110 K. sayılı 
karan ile onaylanarak kesinleşmiştir. Karar düzeltme isteği de 9.2.1996 tarih, 19941594 E., 
1996170K sayılı karar ile reddedilmiştir. 30.3.1990 tarihli İHD (İşletme Hakkı Devri) 
Sözleşmesinin iptali istemi ile başlatılan dava süreci iptal karan ile sona ermiştir. 

II- Bakanlar Kurulunun 3096 sayılı Yasanın 5. maddesi uyannca aynı bölgede 
AKTAŞ'ın elektrik dağıtım ve ticareti ile görevlendirilmesine ilişkin 28.12.1994 tarih, 
1994/6544 sayılı karan üzerine; 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile şirket arasında yeni bir "Görev Verme 
Sözleşmesi" imzalanmasından önce, TEDAŞ ile AKTAŞ arasmda 5.4.1995 tarihinde 
"Görevli şirket AKTAŞ ile ETKB arasında 24.11.1989 tarihinde, 24.8.1989 tarih, 89/14393 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden imzalanan 'Görev Verme Sözleşmesi' gereğince 
belirlenecek devir edilmiş veya görev bölgesinin genişletilmesi halinde devir edilecek olan 
tesisler ile mülkiyeti kamuya ait olmak üzere yapılmış ve/veya yapılacak elektrik dağıtım 
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tesislerinin işletme haklarının, Bakanlar Kurulunun 26.12.1994 tarih, 94/6544 sayılı kararı 
gerecince 30 yıl süre ile AKTAŞ Elektrik Ticaret şirketine verilmesinin esaslarını belirlemek" 
amacıyla İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi imzalanmıştır. 

TEDAŞ ile AKTAŞ arasında 5.4.1995 tarihinde İ.H.D. sözleşmesi imzalanması 
üzerine AKTAŞ'ın görev bölgesi için gerekli olan elektrik enerjisinin satışı esaslarını 
düzenlemek üzere 4.10.1995 tarihinde TEAŞ ile AKTAŞ arasında Enerji Satış Anlaşması 
İmzalanmıştır. 

Bu sözleşmeler imzalandıktan sonra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 
27.8.1996 günlü yazısı ekinde yer alan "AKTAŞ A.Ş.ne Görev Verme Sözleşmesi" taslağı ile 
TEDAŞ Genel Müdürlüğünün 5.5.1995 tarihli yazısı ekinde yer alan İşletme Hakkı Devir 
Sözleşmesi Damştay7a gönderilmiş, Danıştay 1. Dairesi tararından yapılan inceleme 
sonucunda iki metnin "istanbul ili Anadolu Yakasında Elektrik Dağıtım ve Ticaret 
hizmetlerinin yapılması için görev verilmesine ilişkin imtiyaz Sözleşmesi Taslağı" adı altında 
tek bir metne indirgenerek yeniden kaleme alınmasına ve üretim ve iletimle ilgili hükümler 
metinden çıkarılmak suretiyle 3096 sayılı kanunun 4. maddesine uygun hale getirilen 
sözleşme taslağının Danıştay Başkanlığına sunulmasına 1.6.1997 gün, E. 19961180 K. 
1997/70 sayı ile karar verilmiştir. 

Bu karardan sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile AKTAŞ arasında 2.12.1997 
tarihinde "İstanbul ili Anadolu Yakasında Elektrik Dağıtım ve Ticareti Hizmetlerinin 
Yapılması için Görev Verilmesine ilişkin imtiyaz Sözleşmesi" imzalanmıştır. 

Elektrik Mühendisleri Odası tarafından, AKTAŞ Elektrik A.Ş. ile Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı arasında "İstanbul ili Anadolu Yakasında Elektrik Dağıtım ve Ticareti 
Hizmetlerinin Yapılması için Görev Verilmesine ilişkin imtiyaz Sözleşmesi, şirketle TEDAŞ 
arasında İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi şirketle TEAŞ arasında Elektrik Satış Anlaşması 
imzalanmasına ilişkin işlemlerin iptali istemiyle 15.10.1998 tarihinde Danıştay 10. Dairesinin 
1998/6434 E. sayılı dosyası üzerinden dava açılmıştır. 

Danıştay 10. Dairesi 16.11.1999 tarihli ve 199916047 sayılı Esas hakkındaki kararında 
her ne kadar dava "Görev Sözleşmesi" işletme Haklarının Devri Sözleşmesi ve Enerji 
Satış Anlaşmasının iptali istemiyle açılmış ise de ortada şekil kurallanna uygun olarak 
yapılmış ve 2.12.1997 tarihinde taraflar arasında imzalanmış bulunan sadece Görev (imtiyaz) 
Sözleşmesi olduğu tespitiyle davanın bu sözleşmeye hasren incelenmesi gerektiği sonucuna 
vararak dava konusu bu işlemde sebep ve maksat unsurlar açısından hukuka aykırılık 
bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. 

Anılan kararın davacı EMO tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya Danıştay İdari 
Dava Daireleri Genel Kuruluna gönderilmiş ve Danıştay İDDGK karannda her ne kadar 
davacı- AKTAŞ ile yapılan Görev Sözleşmesi, İşletme Haklarının Devri Sözleşmesi ve Enerji 
Satış Anlaşmasına ilişkin işlemlerin iptali istemiyle dava açmış ise de ortada sadece temyize 
konu kararda da belirtildiği gibi 3096 sayılı Yasanın 3. ve 5. maddelerinin öngörüldüğü 
biçimde ve şekilde kurallanna uygun olarak Danıştay 1. Dairesi ve Danıştay idari İşler 
Kurulundan geçen sözleşme taslağından sonra 2.12.1997 tarihinde akdedilmiş olan 
Görev/İmtiyaz Sözleşmesi bulunduğundan davanın söz konusu sözleşmeye hasren 
incelenmesini uygun görmüştür. 

Kararda İmtiyaz Sözleşmesinin incelenmesi sonucu özetle; 
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- 2.12.1997 tarihli İmtiyaz Sözleşmesi imzalanmadan önce hukuki dayanaktan yoksun 
olarak 1990-2.12.1997 dönemindeki faaliyetleri konusunda ilgili idarelerce yapılan denetim 
ve soruşturma raporlarının incelenmesi sonucu, aynı şirketle yeniden Görev/İmtiyaz 
sözleşmesi imzalanmasında kamu yararına uygunluk görülmediği, 

- Olumsuz faaliyetleri bulunan şirketle ilgili Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca 
düzenlenen Soruşturma raporundaki öneri sonucunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 
Bakanlar Kurulu Karannın iptali için Başbakanlığa teklifte bulunabileceği, İdari Sözleşmeyi 
feshetme yetkisi bulunduğundan evveliyatla sözleşmeyi imzalamama yetkisi de bulunduğu, 
bu nedenle davalı Bakanlığın Bakanlar Kurulu Karan uyannca AKTAŞ ile sözleşme 
imzalamak zorunda olduklan iddiasına itibar edilmediği, 

- Uzun yıllar mahsuplaşma işlemlerini gerçekleştirmeyerek çok sayıda alacak davasına 
neden olan AKTAŞ ile Görev/İmtiyaz Sözleşmesi imzalanması aşamasında olmayan kamu 
yaranna uygunluğun zaman içinde giderildiğinin kabulüne olanak olmadığı, 

- Dava konusu sözleşmede kayıp kaçak oranlan ile ilgili bir taahhüt yer almadığı gibi 
faaliyet döneminde kayıp kaçak oranlannın azalmadığı, işletme hakkı devir bedeli ile ilgili 
somut bir tutann gösterilmediği, devir kurulunca saptanması öngörülen ve saptanan bedelin 
ihale ile yapılan işletme hakkı devirleriyle ilgili saptanan tutarlardan çok düşük olduğunun 
anlaşılması nedeniyle bu yönden bu kamu yaranna uygunluk bulunmadığı, 

Gerekçeleriyle 16.2.2001 gün ve E. 1999/1260, K.2001/157 sayılı karan ile davacı 
EMO vekilinin temyiz isteminin kabulüne ve Danıştay 10. Dairesinin karannın bozulmasına 
karar vermiştir. Söz konusu Daire, yargılama süreci sonucunda bu karara uymuş ve 
AKTAŞ'ın imtiyaz sözleşmesi sona ermiştir. 

III - Beyaz Enerji dava dosyasında, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 12.7.2002 
tarih, E.2001/191, K.2002/223 sayılı karannın AKTAŞ mahsuplaşması ile ilgili bölümünün 
bozulmasına ilişkin Yargıtay 5. Ceza Dairesi 20.3.2003 tarih, E.2002/7647, K.2003/1415 
sayılı karannın 6. sayfasında; "Başbakanlık Müfettiş raporlannda; 'Görev sözleşmelerinin 
ilgili Kanun ve Yönetmeliklerin öngördüğü düzenlemelere uymayan hükümler taşıdıklan, 
sözleşmelerin mahsuplaşma ile ilgili 25-26-27 maddelerinin ilgili diğer mevzuatla çeliştiği ve 
uygulanabilir hükümler taşımadığı', 'Sözleşmelerde ilgili Kanun ve Yönetmeliklerle çelişen 
bir çok hüküm olduğu' gerekçeleriyle mahsuplaşmanın geçici olarak yapılması mahsuplaşma 
işleminin tamamlanmamasından dolayı sanıklara verilen cezalann bozulması'na karar 
verilmiştir. 

3- 02.12.1997 tarihinde dönemin Bakanı Cumhur ERSÜMER tarafından İmtiyaz 
Sözleşmesi'nin imzalandığı tarihte, Ankara Asliye Ticaret Mahkemelerinde AKTAŞ Elektrik 
şirketi tarafından, sözleşmeye aykınlıklan nedeniyle oluşan Kurum zararlannın tahsili için 
açılan çok sayıda" alacak davası ve hukuki uyuşmazlıklar devam etmektedir. Bu davalar daha 
sonra verilen kararlarla TEAŞ lehine sonuçlanmış ve AKTAŞ'ın sözleşme hukuk ihlalleri 
yargı kararlanyla da tesbit edilmiştir. 

AKTAŞ tarafından açılmış olan ve 2.12.1997 tarihinde var olan 3 dava ise yine Kurum lehine 
reddedilmiştir. 
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AKTAŞ ile yukarıda sözü edilen ve dava aşamasına kadar gelinen başka da hukuki 
uyuşmazlıklar ve sorunlar yaşanırken, 2.12.1997 tarihinde yeniden imtiyaz sözleşmesinin 
imzalanmasıyla, sorunlar ve kamu zararı çok daha büyük boyutlara ulaşmış, böylece başka 
davalara neden olunduğu gibi mahsuplaşma işleminin yapılmaması ve sözleşme 
uygulamasından doğan diğer sebeplerden ötürü uğranılan 1.325.520.064.268 TL tutarındaki 
kamu zararının giderilmesi amacıyla davalı AKTAŞ'la birlikte çok sayıda Bakanlık ve Kurum 
çalışanına karşı Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesinde E. 2002/516 sayı ile tazminat davası 
açılmıştır. 

II- SONUÇ (Değerlendirmeler): 

1-) Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu Kararında; imzalandığı 02.12.1997 tarihinde kamu 
yararına aykırılığı ve Yargıtay 5. Ceza Dairesi kararında sözleşmenin Kanun ve Yönetmelik 
hükümlerine aykırılığı saptanmış olup bu aykırılıkların imtiyaz sözleşmesinin imzalandığı 
tarihte yetkililerce bilinmemesinin ve doğan zarardan asli sorumlu tutulup 
tutulmayacaklarının, 

2-) 02.12.1997 tarihinde imzalanan imtiyaz sözleşmesi hükümlerine uygun ve bu sözleşmenin 
imzalanmasından sonra yapılması gereken ve ortada bir imtiyaz sözleşmesi yokken İşletme 
Hakkı Devir Sözleşmesinin (İ.H.D.) 05.04.1995 tarihinde, Enerji Satış Anlaşmasının (E.S.A.) 
04.10.1995 tarihinde imzalanmış olması hukuka aykırı olup olmadığının, 

3-) Danıştay 10. Daire ve İ.D.D.G.nun (İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun), İşletme Hakkı 
Devri ve Elektrik Satış Anlaşmalarını (İ.H.D. ve E.S.A.), bahsedilen kararlarında 'YOK' 
sayarak hukuki incelemeye dahi tabi tutmaması (Anılan tarihlerde ÇEAŞ hakkında işlem tesis 
edilirken de söz konusu kararın varlığı bilinmektedir) karşısında ilgili Bakanlığın AKTAŞ'ın 
hukuki statüsü hakkında ne gibi işlemler yaptığının, yapmadı ise sorumluluğunun mevcut 
olup olmadığının, 

4-) Bakanlar Kurulunun 28.12.1994 tarihli, AKTAŞ'ın elektrik dağıtım ve ticareti ile 
görevlendirilmesine ilişkin kararından sonra, Bakanlıkla AKTAŞ arasında yapılmış bir 
imtiyaz sözleşmesinin varlığına dayanmadan, TEDAŞ ile İşletme Hakkı Devir (İ.H.D.) 
sözleşmesi (05.04.1995 tarihli), TEAŞ ile Enerji Satış Anlaşması (E.S.A.) yapılarak hukuki 
olmayan, ancak fiili bir biçimde bölgede elektrik dağıtım ve ticareti faaliyetlerine, 02.12.1997 
tarihinde İmtiyaz Sözleşmesi imzalanıncaya kadar göz yumulması nedeniyle ilgili Bakan ve 
Bakanlık personelinin sorumluluklarının, 

5-) 02.12.1997 tarihinde imzalanan İmtiyaz Sözleşmesinden sonra bu sözleşmeye dayanılarak 
geçerli ve hukuka uygun bir şekilde İşletme Hakkı Devir (İ.H.D.) Sözleşmesi ve Elektrik Satış 
Anlaşması'nın (E.S.A.) ilgili kuruluşlarca imzalanması için Bakanlıkça verilmiş bir talimat 
olmadığı gibi, TEAŞ ve TEDAŞ'ın da böyle bir girişimde bulunmaması nedeniyle ilgililerin 
sorumluluklarının, 

6-) İmzalandığı tarihte kamu yararına aykırılığı Danıştay 10. Dairesi ve Danıştay İ.D.D.G.K. 
karanyla sabit olan 02.12.1997 tarihli İmtiyaz Sözleşmesinin yapılmasıyla kamu zarannın 
daha da büyüyüp büyümediğinin (Konu hakkında Bakanlıkça hesaba yönelik incelemeler 
yapılmaktadır.), 

Araştınlması gerektiği mütalaa edilmektedir. 
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DİZİ PUSULASI (Ekler EK-4.8 de sunulmuştur) 

1- 5.4.1995 tarihli İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi (İ.H.D.) 
2- 4.10.1995 tarihli Enerji Satış Anlaşması (E.S.A.) 
3- 2.12.1997 tarihli İmtiyaz Sözleşmesi 
4- Danıştay 10. Dairesinin E. 2001/2745, K.2002/855 sayılı Karan, 
5- Danıştay İ.D.D.G.K.nun E. 1999/1260, K. 2001/157 sayılı Karan, 
6- 02.12.1997 tarihli İmtiyaz Sözleşmesi'nin imza tarihinde TEAŞ-AKTAŞ arasında 

davaya konu Uyuşmazlıklar ve daha sonra açılmış bulunan davalar listesi. 



Özel Rapor 4/9 
4.2.1.2.8. Bartın Mobil Santralinin Samsun'a Nakli 

I. YAPILAN İŞLEMLER VE DOĞAN ZARAR: 
a) Konu ve Komisyonumuza İntikali: 
Talep üzerine ilgili Bakanlıktan Komisyonumuza gönderilen evraklar, iddianın ele 

alınarak incelenmesinde etken olmuştur, anılan iddialar; 
Bartın Mobil Santralinin yapılmasına karar verirken, yer seçiminde ve santral gücünün 

belirlenmesindeki kriterlere uyulmadığı, santralin yapım kararının, Cumhur ERSÜMER 
tararından alınmasına rağmen, kendisinden sonraki Bakan Zeki ÇAKAN tarafından Samsun'a 
nakledildiği dikkate alındığında, Bartın ve yöresinde elektrik ihtiyacı olmamasına rağmen 
burada mobil santral kurulmasına karar verildiği ve bu doğrultuda sözleşme yapıldığı, 
şeklindedir. 

b-) Yapılan İnceleme: 

Konu ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettişliğince düzenlenen 
25.6.2001 tarihli İnceleme Raporunun Sonuç Bölümünde özetle; 

Bakanlık Makamının, Bartın Ziraat Mühendisleri Odası Bartın İl temsilciliğinin 
14.4.2001 tarihli şikayet dilekçesi üzerine 19.4.2001 tarih 77 sayılı olurları ile, tarihsiz, 
imzasız ancak aynı konulu şikayet dilekçesini içeren İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel 
Müdürlüğünden gelen 7.5.2001 tarihli yazı üzerine 12.5.2001 tarihli havale emirlerine 
dayanan Teftiş Kurulu Başkanlığının 19.4.2001 tarih, 427 ve 16.5.2001 tarih, 484 sayılı 
görevlendirme emirleri gereğince; TEAŞ tarafindan gerçekleştirilen Cide-Bartın Mobil 
Santral İhalesi hakkındaki; Kanunen zorunlu olduğu halde Cide-Bartm Mobil Santral 
İhalesinin yer tespitinin olmaması, 3096 sayılı yasaya göre Bakanlar Kurulunun görev 
vermediği bir şirketten elektrik alınması nedenleri ile, yasalara aykırı olduğu, sözleşme 
tarihi olarak gösterilen tarihlerin çelişkili olduğu yolundaki iddiaların incelenmesi 
neticesinde; 

Bakanlar Kurulunun 16.3.1998 tarih, 98/10826 sayılı karan ile "Türkiye Elektrik 
Üretim-İletim Anonim Şirketince (TEAŞ) tespit edilecek yerlerde çalıştınlmak üzere, yurt 
içinden veya yurt dışından mobil (Yüzer-Gezer) elektrik santrallerinin ihaleyle kiralanması ve 
hizmet alımı yoluyla işletilmesi konusunda adı geçen Şirkete görev verilmesi..", denilerek 
TEAŞ'a 233 sayılı KHK'nin 35. maddesine istinaden görev verildiği, 

Daha sonra Bakanlar Kurulunun bu karanna dayanılarak hazırlanan 4.8.2000 tarihli 
takrir üzerine, Yönetim Kurulunun 4.8.2000 tarih, 47/374 sayılı karan ile içinde Cide-Bartm 
154 kV hattına bağlanacak mobil santralin de bulunduğu 5 ayn santral için ihaleye 
çıkılmasına karar verildiği, 

3096 sayılı Yasa kapsamında TEAŞ dışındaki şirketlerin elektrik üretiminde 
bulunmalan hususunda yasada yazılı kurallann uygulanması gerektiği, ancak, Bakanlar 
Kurulunun TEAŞ'a görev vermiş olduğu da dikkate alındığında; ihaleyi kazanan şirketlerin 
yapacaklan üretimin TEAŞ adına yapıldığını, yani yasa kapsamında TEAŞ dışındaki 
firmalarca elektrik üretimi şartının bulunmadığını, üretimin yine TEAŞ 'a ait olduğunu üretim 
faaliyetinin TEAŞ'm kendi adına ihale ile şirketlere verilmiş olduğunu kabul etmek gerektiği, 
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anılan ihalenin 3096 sayılı Yasaya tabi olmadığı, bu nedenle Yasada yazılı prosedüre (izin, 
bölge belirlenmesi v.b.) tabi olmadığı, nitekim, yapılan ihale ve sözleşmenin de kira+yakıt 
bedelinden oluşan elektrik ürettirilmesi şeklinde olduğu, kısaca, firmanın, Yasada ifadesini 
bulan TEK (TEAŞ) dışındaki kuruluşların elektrik üretimi, dağıtımı ve ticaretinin söz konusu 
olmadığı, TEAŞ'ın kendi adına elektrik ürettirmesinin söz konusu olduğu, TEAŞ'm süre 
sonunda, yada herhangi bir nedenle elektrik ürettirmekten vazgeçmesi durumunda şirketin 
anılan santralde kendi adına üretimde bulunabilmesi için bu defa 3096 sayılı Yasaya uygun 
izinleri almasının gerekeceği, 

TEAŞ Genel Müdürlüğünce Mobil Santral İhalelerinin Bakanlar Kurulunun 
görevlendirme karan çerçevesinde gerçekleştirildiği ve fiyatların da oldukça uygun 
sağlandığı, bu itibarla Bakanlar Kurulunun vermiş olduğu görevi yerine getiren TEAŞ 
çalışanlarının Bakanlar Kurulu Kararının 3096 sayılı Yasaya aykırı olduğu savıyla 
suçlanmalarının hakkaniyetle bağdaşmayacağı, Kamu Kurumlarının kendilerine verilen 
görevleri yapmakla mükellef oldukları, Bakanlar Kurulu kararlarının eğer Yasalara aykırılığı 
söz konusu ise bunların karara bağlanacağı mercilerin yargı mercileri olduğu, dolayısıyla 
enerji sıkıntısının bulunduğu bir ortamda hizmet üretimine yönelik olarak Bakanlar 
Kurulunun TEAŞ'a yüklediği bir görevi TEAŞ'ın yerine getirmemesinin düşünülemeyeceği, 

İhalenin 20 ve 21 8.2000 tarihli Resmi Gazetelerde iki kez yayınlandığı, 15.9.2000 
tarihli yazı ile Adendum 1 'in yayınlanarak teklif açılış tarihinin 12.10.2000 tarihine ötelendiği 
ve şartnamede bazı değişikliklerin yapıldığı, 

12.10.2000 tarihinde gerçekleştirilen ihale sonucunda Cide-Bartın Mobil Santral 
İhalesinin 5 yıllığına 2,09 cent/kWh kira bedeli, 3,00 cent/kWh yakıt bedeli olmak üzere 
toplam 5.090 cent/kWh bedel üzerinden Cengiz Enerji A.Ş.-Cengiz İnş. A.Ş. konsorsiyumu 
tarafından kazanıldığı, 

Bunun üzerine firmaya 5.12.2000 tarihinde yazı yazılarak 30 (yazıda 15 gün yazılmış 
ancak Adendum l'de 30 olarak revize edilmiştir.) gün içerisinde sözleşme yapmak üzere 
davet edildiği, 

Firmanın 13.12.2000 tarihinde santral yerinin Karadeniz Ereğlisi olarak 
değiştirilmesini talep ettiği, bu talebin Ticaret Dairesi Başkanlığınca Termik Santraller Dairesi 
Başkanlığına havale edildiği, 19.12.2000 tarihli Yük Dağıtım Dairesi Başkanlığı yazısında 
Karadeniz Ereğlisi'nin sistem yükleri açısından uygun olduğunun bildirildiği, 

Firmanın yer değişikliğine ilişkin anılan talepleri üzerine 3.1.2001 tarihinde 
değerlendirme komisyonunun kurulduğu, bu komisyonun hazırladığı raporda K.Ereğlisi 154 
barasmın sistem yükleri açısından uygun olmayacağı sonucuna ulaşıldığı, 

Ayrıca, bu raporda Ayançık'ın olabileceği, ancak firmanın Bartın'da yer bulduğu 
gerekçesiyle konunun gündemden çıkarılmasına karar verildiği, 

4.1.2001 tarihli yazı ile firmanın siparişini teyit ettiği, 16.01.2001 tarihinde yapılan 
sistem koordinasyon toplantısında konunun gündeme geldiği, işlemlerin yürütülmesi yönünde 
karar verildiği, bu kararın 23.1.2001 tarihinde Ticaret Dairesine bildirildiği ve firma ile 
yapılan sözleşmenin 26.1.2001 tarihinde TEAŞ yetkililerince imzalandığı, 
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Firmanın 4.1.2001 tarihli yazı ile siparişini teyit etmesinden ve süresi içinde 
sözleşmeyi imzalamasından sonra, TEAŞ Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısının da 
içinde bulunduğu TEAŞ personeli ve tırmalan TEAŞ'dan mobil santral ihalesi almış olan 
Doğan KARADENİZ ve Hüseyin ARABUL gibi birçok kişinin gözaltına alınması üzerine 
sözleşmenin imzalanmasında tereddütler yaşanmasının ve böylesi bir olağanüstü durumun 
yaşandığı bir ortamda sözleşmenin kurum tarafından bekletilip iyice kontrol edildikten sonra 
imzalanmış olmasının her hangi bir sorumluluğu mucip bulunmadığı, bu konuda ilgililere 
kusur isnadının hakkaniyetli olmayacağı, 

Öte yandan, 17.1.2001 tarihli firma yazısı ile TEAŞ'dan destek yazısı talep edildiği, 
bunun üzerine hazırlanan 18.1.2001 tarihli yazıda "Mobil santral ihalesini Cengiz Enerji A.Ş. 
ile Cengiz İnşaat A.Ş. konsorsiyumu kazanarak 05.01.2001 tarihinde Şirketimizde sözleşmeye 
imza atmışlardır.", ifadesinin de yukarıda açıklandığı gibi ilgililerin beyanları çerçevesinde 
yanlış sayılamayacak bir ifade olduğu, Ziraat Mühendisleri Bartın Temsilciliğine gönderilen 
yazıda yer alan 25.1.2001 tarihi ile yazılı basında yer alan Bakanımıza gönderilen 12.2.2001 
tarihli bilgi notunda yer alan 29.1.2001 tarihinin ise yanlışlık sonucu ortaya çıktığı, kaldı ki, 
firmaya verilmiş olan destek yazılarının sadece işlemlerin hızlandırılmasına yardımcı olma 
sonucunu doğuran yazılar olduğu, firmanın sözleşmede yer alan 30 günlük süresi zaten 
sözleşmenin kurum tarafından onaylandığı tarihten itibaren başladığı için, anılan yazılarda yer 
alan farklı tarihlerin pratik bir sonucunun da bulunmadığı, bu nedenle de sorumluluğu 
gerektirir bir husus olarak değerlendirilmediği, 

Firmanın 26.2.2001 tarihinde sözleşme gereği projeleri hazırlayıp TEAŞ'a sunduğu, 
ancak projelerinin eksik bulunması sonucu 26.3.2001 tarihli Termik Santraller İşletme ve 
Bakım Dairesi Başkanlığı yazısı ile 28.3.2001 tarihi itibariyle sözleşme süresinin 
başlatıldığının bildirildiği, 

Daha sonra, konu ile ilgili olarak Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığının 
31.5.2001 tarihli yazısı ile santralin kendi bölgelerine kurulmasının talep edildiği, bunun 
üzerine Genel Müdürlükçe konunun incelenmesi için 12.6.2001 tarihli olur ile komisyon 
oluşturulduğu, komisyonun hazırladığı, 13.6.2001 tarihli raporda santralin teknik açıdan 
Samsun'a kurulmasının mümkün olacağı sonuna varıldığı, 

Firmanın sözleşme sonrası santral yeri bulma konusunda başarılı olamaması, sözleşme 
gereği TEAŞ'in herhangi bir sorumluluğunu gerektiren bir husus olmamakla birlikte, 
başlangıçta Cide-Bartın 154 kV'hk Enerji Nakil Hattına bağlanacağı öngörülen santralin, 
şartnamede yer alan; konuşlandırma yerinin değiştirilmesi başlıklı "TEAŞ mobil santralin 
teklif verilen yerden başka bir yere konuşlandırılmasına veya konuşlandırılmış bir mobil 
santralin başka bir yere götürülerek yeniden konuşlandırılmasına ihtiyaç duyabilir...", hükmü 
ile Bakanlar Kurulu Kararında yer tespitinin TEAŞ'a bırakılmış olduğu göz önüne 
alındığında, ihtiyaç, sistem yükleri ve diğer açılardan uygun şartların bulunması 
kaydıyla anılan mobil santralin gerek ilk konuşlandırma sırasında, gerekse de ilk 
konuşlandırma sonrasında teklif edilen yerden başka yere konuşlandırılabileceği ve bir başka 
hatta bağlanmasının mümkün olabileceği, ancak, öncelikle, böyle bir durumda, yer temininin 
firmaya ait olduğu, ve de değişiklik talebinin firmadan gelmiş olduğu dikkate alındığında 
nakil masrafı v.b. hiç bir mali yükümlülüğün TEAŞ'a ait olmayacağı, 

Bu çerçevede, mobil santralin, Samsun'da konuşlandırılması yönündeki Samsun 
Büyükşehir Belediye Başkanlığının talebi ve bu talep üzerine kurumca başlatılan ve teknik 
açıdan uygun olduğu sonucuna vanlan çahşmalann, kuruma herhangi bir ilave maliyet 
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getirmemek kaydıyla, firma ile iletişim kurularak sürdürülmesi hususunda TEAŞ Genel 
Müdürlüğüne talimat verilmesinin uygun olacağı, sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır., 
denilmektedir. 

II- SONUÇ: 

Halen, anılan santralin Samsun'dan da kaldırılması amacıyla sivil toplum 
kuruluşlarınca yoğun çabalar sürdürülmektedir. 

Kamu kaynaklarının plansız ve programsız bir şekilde harcanması nedeniyle konunun 
araştınlması gerektiği mütalaa edilmekte olup, konuya ilişkin tüm belgeler ile söz konusu 
Teftiş Kurulu Başkanlığı raporu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda mevcuttur. 

Davanın seyri de dikkate alınarak konunun araştınlması gerektiği düşünülmektedir. 

DİZİ PUSULASI (Ekler EK-4.9 de sunulmuştur) 

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettişliğince düzenlenen 25.6.2001 tarih, 33 
sayılı İnceleme Raporu'na istinaden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'mn 25.6.2001 tarih 
109 sayılı Onaylan. 
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Özel Rapor 4/10 
4.2.1.2.9. Ilgın Termik Santrali İhalesi 

I. YAPILAN İŞLEMLER VE DOĞAN ZARAR: 
a) Konu ve Komisyonumuza İntikali: 

Kamuoyunda Beyaz Enerji olarak adlandırılan soruşturmalar esas alınarak ilgili 
Bakanlıktan Komisyonumuza gönderilen evraklar, iddianın incelenmesinde etken olmuştur, 
anılan iddialar; Konya Ilgın Elektrik Production B.V. Şirketi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı arasında Konya Ilgın Kömür Santralinin Y.İ.D. (Yap-İşlet-Devret) modeli ile 
yapılması hususunda anılan şirketle İmtiyaz Sözleşmesi imzalandığı, söz konusu sözleşmenin 
süresinin 38 yıl, 1997 yılı baz fiyatlarıyla tarifesinin 9 cent/kWh ve fazla üretimin tam tarifeye 
tabi olduğu, 

Bu durumda; ekonomik ömrü yaklaşık 35-40 yıl olan bir kömür santrali ile, tüm 
işletilebilir süresi olan 38 yıllığına, ancak 9 cent/kWh gibi yüksek bir fiyat üzerinden 
Y.İ.D. sözleşmesi imzalandığı, şeklindedir. 

b-) Yapılan İnceleme: 

3096 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yap-İşlet-Devret 
modeli kapsamında 27.2.1995 tarihinde fizibilitesi teslim alınan ve 29.11.1995 tarihinde 
fizibilite onayı bulunan 425 MW kurulu güçteki Konya Ilgın Termik Santrali için 8.03.1999 
tarihinde ortalama tarifesi 4,98 cent/kWh ve 38 yıllık olarak İmtiyaz Sözleşmesi 
imzalanmıştır. 30.3.1998 tarihinde de Danıştay'ca onay verilmiştir. Toplam Yatınm Tutan 
804.800.000 USD Dolan iken, revize çalışmalan yapıldığı gerekçesi ile 1.166.400.000 USD 
Dolan olmuştur. Bu artışın tarifeyi değiştirmemesi amacıyla santralin kurulu gücünün 425 
MW'dan 500 MW'a çıkanlması hususunda 19.6.1998 tarihinde Bakanlıktan Olur alınmıştır. 
Ancak, bu Olur'a şirketin riayet etmediği belirlenmiştir. Şirket, 4501 sayılı 'Kamu Hizmetleri 
İle İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna 
Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun'a göre özel hukuk 
hükümlerine tabi olmak istemiş, ancak projede iyileştirmeyi kabul etmeyen şirket ile özel 
hukuka tabi sözleşme görüşmelerine başlanamamıştır. 

İmtiyaz Sözleşmesine göre yürürlüğe girmesini müteakip, 18 ay içerisinde diğer 
anlaşmalan tamamlanamadığından şirketin isteği üzerine 6 ay süre uzatımı verilmiştir. Bu 
arada 4628 sayılı Elektrik Piyasası Düzenleme Kanununun Geçici 8. maddesinde yer alan 
Hazine Garantisi verilebilecek projeler arasında yer almadığı için işlemler yürütülememiştir. 
Şirket 2. bir süre uzatımı istemişse de verilememiştir. 8.9.2001 tarihi itibari ile sözleşmede 

-şirkete tanınan tüm süreler sona ermiştir. Aynca, kati teminat mektubu süresi de 23 Şubat 
2001 de sona ermiştir ve şirket tarafından yenilenmemiştir. 

Konya Ilgın Termik Santrali projesine ilişkin olarak "PSEG Global Inc., The North 
American Coal Corparation ve Konya Ilgın Elektrik Üretim ve Ticaret Limited Şirketi" 
Türkiye Cumhuriyeti ile aralanndaki ihtilaf konusunda 25.3.2002 tarihinde "Yatınm 
Uyuşmazlıklannın Çözümü İçin Merkez (ICSID)'e tahkim başvurusunda bulunmuşlardır. 
Konu, gereği için Maliye Bakanlığına intikal ettirilerek, 4353 sayılı Kanun gereğince davanın 
takibi istenilmiştir. Maliye Bakanlığı ise, söz konusu Kanuna göre Hazine avukatlannın 
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yetkisinin Türkiye sınırlan içerisinde açılan davalar ile sınırlı olduğunu belirterek, davanın 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yapılması gerektiğini bildirmiştir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yargıdaki yetkisine tekrar dikkat çekerek, dava 
ile ilgili olarak şirketin 300 milyon USD Dolarlık tazminat istemi bulunduğunu, talep 
yönünde karar verildiği takdirde bütçeden ödeneceğini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine 
açıldığını ve tekrar gözden geçirilmesini Maliye Bakanlığından talep etmiştir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının sorumluluğu ve Maliye Bakanlığının 
yönlendirmesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine açılan dava (davanın görüm yeri 
Washington D.C.'dir), Devlet İhale Kanununun 51/p maddesine göre Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığınca yapılan ihale ile Sidley Austin Brown & Wood Hukuk Bürosu 
tarafından üstlenilmiştir. 3 kişilik hakem heyeti teşkili tamamlanmış ve 8.1.2003 tarihinde 
Washington D.C.'de ilk toplantı gerçekleştirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ICSID'nin 
yetkisizliği hususundaki itirazlannm görüşüleceği ilk duruşma 25.11.2003 tarihinde 
Washginton'da yapılmış, Mart 2003 tarihinde ilk savunma Mahkemeye sunulmuştur. 

II- SONUÇ: 

Davanın seyri de dikkate alınarak konunun takip edilerek araştınlması gerektiği 
düşünülmektedir. 

DİZİ PUSULASI (Ekler EK-4.10 de sunulmuştur) 

1-Konya Ilgın Termik Santrali Kronolojisi Bilgi Notu, 
2-Konya Ilgın Termik Santrali (Not), 
3-Konya Ilgın Termik Santrali hk. Bilgi Notu, 
4-Konya Ilgın Termik Santrali ICSID'de Açılan Davaya (Tahkim) İlişkin Bilgi Notu. 
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Özel Rapor 4/11 
4.2.1.2.10. Yamula Hidroelektrik Santrali 

I. İNCELEME KONUSU 
Konu ve Komisyonumuza İntikali: 

Kamuoyunda Beyaz Enerji olarak adlandırılan soruşturmalar sonrasında düzenlenen 
iddianamede Yamula HES hakkında da iddialar öne sürülmesi nedeniyle konunun 
araştırılması amacıyla ilgili Bakanlıktan istenilerek Komisyonumuza gönderilen evraklar, 
iddianın incelenmesinde etken olmuştur. 

b-) Yapılan İnceleme: 

Yamula Hidroelektrik Santralinin (H.E.S) yapımcısı Kayseri Elektrik Üretim Sanayi 
ve Ticaret A.Ş., Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına gönderdiği 8.10.1997 tarih, 195 sayılı 
yazıda aynen; " ... 23.09.1997 ve 07.10.1997 tarihlerinde Sayın Bakam ziyaretimizde 
ortalama satış fiyatımızın ancak 5,25 cent/kWh olmasının kabul edilebileceği ifade 
edilmiştir.', denilmektedir. 

Firmanın son verdiği fiyat teklifi ortalama 5,61 cent/kWh iken, 28.01.1994 tarihinde 
dönemin Bakanı tarafından aynı firmaya 4,79 cent/kWh olarak verilen Makam Olur'u yok 
sayılarak ve firmanın yazısını adeta doğrular şekilde, ortalama 5,25 cent/kWh fiyat ile 
26.6.1998 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 1994 yılındaki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Sn Dr. Veysel ATASOY'un onayladığı fiyattan yüksek olan bu fiyatın düşürülmüş gibi 
gösterilerek onaylanmasının ile fiyatı yükseltildiği görülmektedir. 

Öte yandan; Kamuoyunda 'Beyaz Enerji' olarak adlandırılan operasyonlar sonrasında, 
Ankara DGM C. Başsavcılığının iddialanna bağlı olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığında, konu ile ilgili olarak sorumluluğu iddia edilen personel hakkında 4483 sayılı 
Kanun gereğince Ön İncelemeler yaptırılmış olup ilgili Raporlar anılan Bakanlıkta mevcuttur. 

II- SONUÇ: 

Söz konusu fiyat değişikliğinin gerekçelerinin ayrıntılı olarak araştırılması gerektiği 
düşünülmektedir. 

DİZİ PUSULASI 

1 - 27.1.1994 tarihli Bakanlık Onayı, 
2- DSİ'nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na, 28.8.1997 tarih, 3672 sayılı 

görüş yazısı, 
3- EİEİ'nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na, 10.9.1997 tarih, 1006 sayılı 

görüş yazısı, 
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4- TEAŞ'm Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na, 22.9.1997 tarih, 1473-35857 
sayılı görüş yazısı, 

5- Kayseri Elektrik'in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na, 8.10.1997 tarih, 195 
sayılı yazısı, 

6- Yamula Barajı ve HES hakkında hazırlanan 24.10.1997 tarihli Bilgi Notu, 
7- 5.11.1997 tarih, 5164 sayılı Bakanlık Onayı, 
8- 26.6.1998 tarih, 3329 sayılı Bakanlık Onayı, 
9- Yamula HES ile TEAŞ arasında imzalanan 26.6.1998 tarihli İmtiyaz Sözleşmesi 

(Ekleri: Tarife Revize ve Hazine Garantisi Prensipleri), 
10- Yamula Barajı ve HES hk. Bilgi Notu. 
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Özel Rapor 4/12 

4.2.1.3. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Uygulamaları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve 
Ekonomik Boyutlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 
Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10/9) 16.06.2003 tarih ve A.01.1.GEÇ.10/9-485 
sayılı yazısı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden "44. madde kapsamında ihalesi 
yapılan işler" ve "63. madde kapsamında verilen keşif artışları, artış yüzdeleri ve sebepleri" 
sorulmuştur. DSİ Genel Müdürlüğünün 01.07.2003 tarih ve 500-357 sayılı cevabi yazısında 
konu ile ilgili olarak keşif artışlannın sebeplerine ilişkin bir açıklama notu, son beş yılda 44. 
maddeye göre ihale edilen işlerin listeleri ve 63. maddeye göre verilen keşif artışları listeleri 
gönderilmiştir. 

Yapılan incelemede, bazı baraj inşaatlarında % 400-696 'lara varan keşif artışlannın 
olduğu, istisnasız bütün işlerde yüksek oranlarda keşif artışı olduğu, DSİ Genel 
Müdürlüğünün açıklama notunda "bazı projelere 2002 yılında keşfi dolmadan ilave keşif artışı 
verilmesinin sebeplerinin politik olduğu düşünülmektedir" belirtildiği, dikkat çeken başka bir 
hususun ise %30 üzeri keşif artışlannın temel, tünel ve mücbir sebeple verilmesi gerekirken 
Proje ve inşaat Dairesi Başkanlığında 57 işte, İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi 
Başkanlığında 20 işte, Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığında 56 işte yüksek oranlarda keşif 
artışı olduğu, keşif artışlannın bu kadar yüksek çıkmasının tek açıklamasının işlerin 
projelerinin sağlıksız olduğu ve keşif artışı uygulamasının suistimali ile açıklanabileceği, 
yapılan bu uygulama ile bazı müteahhit firmalara ihalesiz olarak yüksek miktarlarda ilave iş 
verilmiş olduğu, yapılan bu uygulamanın haklı olarak bazı firmalann kayınldığı, bürokratlann 
ve siyasilerin bu uygulamadan çıkar sağladığı yönündeki iddialan gündeme getirdiği, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler 'in Komisyonumuza verdiği "son dönemde verilen 
keşif artışlannın bir kaç milyar dolar olduğu" beyanının olduğu, Komisyonumuza haricen 
intikal eden bilgiler incelendiğinde dış kredili ve protokollü işler hariç 1990 yılında 2, 1991 
yılında 2, 1992 yılında 6, 1993 yılında 1, 1994 yılında 3, 1995 yılında 1, 1996 yılında 4, 1997 
yılında 6, 1998 yılında 16, 1998 yılında 13, 2000 yılında 15, 2001 yılında 11, 2002 yılında 25 
adet keşif artışı yapıldığı, son beş yıldaki keşif artışlannın dolar cinsinden değerinin sırasıyla 
1998 yılında 277.884.786, 199 yılında 105.333.248, 2000 yılında 659.419.557, 2001 yılında 
157.170.808, 2002 yılında 1.117.440.514 Amerikan Dolan olduğu, yine Komisyonumuza 
intikal eden bilgilerden keşif artışlannın kaynaklan olarak; keşif artışının projeye faydası ve 
rantabilitesi olmadığı, keşif artış taleplerinin teknik zorunluluklardan kaynaklanmadığı, yeni 
fiyat uygulamalannın gerçeği yansıtmadığı, iş programında kasıtlı olarak hata yapıldığı, bu 
hatalann keşif artışına neden olduğu, işin sözleşmesinde olmayan işlerin kapsama alındığı, 
planlama ve kati proje aşamasında hata olduğu hususlannın gösterildiği, yapılan işlemlerin 
kasıtlı olduğunun en büyük göstergesinin %30 üstü keşif artışlannın keşif dolduktan sonra 
verilmesi gerekirken çoğu işte işe başlandıktan hemen sonra veya %100 keşifleri dolmadan 
keşif artışı yapıldığı, eğer bu keşif artışlan kapsamındaki işler ihaleli olarak yapılmış olsaydı, 
ihaleli işlerin indirim oranlannın %40-50 civannda olduğu göz önüne alındığında, devletin en 
az iki milyar dolar kazancının olacağı, örneğin programda olmamasına rağmen 1998 yılında 
acilen programa alınan Kiğı Barajı 20 trilyon keşifle 2886 sayılı Kanunun 44. maddesine göre 
ihale edildiği, ihaleyi %15 tenzilatla Özaltın firmasının aldığı, %100 keşif dahilindeki işler 
tamamlanmadan %373.15 keşif artışı verildiği, yani müteahhit firmaya 60.331 trilyonluk işin 
ihalesiz olarak noter masrafı bile yapılmadan verildiği, bu işin bu günkü fiyatlarla değerinin 
yaklaşık 550 trilyon olduğu, ilanlı işlerde %40 civanndaki ortalama tenzilat göz önüne 
alındığında, Devletin kaybının 550 x (40-15) = 1.400 trilyon olduğu, başka bir örneğin ise 
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Atasu Barajı olduğu, benzer büyüklükte bir iş deneyimi olmamasına rağmen işin Cengiz 
İnşaata devir edildiği, devir edildikten sonra %394.3 keşif artışı yapıldığı, (30.625-7.5) x 6.76 
=1.60 trilyonluk düşük tenzilatlı işin adı geçen firmaya keşif artışı ile verildiği, benzer şekilde 
Çine Barajında %400 keşif artışı ile yaklaşık 400 trilyonluk işin ihalesiz verildiği, 

2886 sayılı Kanunda %30 dan sonraki keşif artışlarına olur verilmesindeki ana 
gerekçenin ülke ekonomisine katkı yapacak acilen bitirilmesine ihtiyaç duyulan projelerin 
yeniden ihale edilmesindeki zaman kayıplarını önlemek olduğu halde, 22 yıldır bitirilemeyen 
işler olduğu göz önüne alındığında keşif artışlarının amacına uygun olmadığının açık olduğu, 
mevcut bütçe ödenekleri ile işlerin zamamnda bitirilmesinin söz konusu olmadığı, işlerin 
acilen bitirilmesine yönelik gerekçeler bulunmadığı, 

görülmüştür. 

Bu durumda, 2886 sayılı Kanuna aykırı olarak yapılan bu uygulamalarda sorumluluğu 
bulunan ilgili bakanlann ve bürokratlann sorumluluğunun soruşturma komisyonunca 
belirlenmesi gerekmektedir. 

DSİ Genel Müdürlüğü uygulamalan ile ilgili olarak Komisyonumuza intikal eden 
diğer bir konu hükümetler arası ikili işbirliği çerçevesinde kredili olarak yapımı ele alınan 
baraj ve HES projeleridir. Bu kapsamda 29 adet baraj ve HES in ihale yapılmaksızın firmalara 
verildiği, fırmalann kendi bulduklan yabancı ortak ve kredi kuruluşlan ile baraj ve HES 
projelerinin yüklenicisi olduklan, firmalann ön yeterliğe, benzer iş deneyimine vb. hususlarda 
denetime tabi tutulmadığı, baraj deneyimi olmayan Cengiz İnşaatın üç adet proje aldığı, 
işlerin Bakanlar Kurulu Kararnamesine istinaden yapıldığı, kredilerinin Hazine garantili 
olduğu, Hazine garantisi alındıktan sonra müteahhit firma ve ortaklan ile pazarlık yapılarak 
birim fiyatlann tespit edildiği, pazarlık usulü ile tespit edilen fiyatlar mukayese edildiğinde 
fıyatlann DSİ fıyatlannın 2-3 katı olduğunun görüleceği, bazı işlere başlanıldığı bazılanna ise 
başlanılmadığı, ihale usulü ile yapılsa idi işlerin yan fiyatına yapılabileceği, benzer 
uygulamanın sulama işlerinde de yapıldığı, Boziki ve Bozova Sulamalannın bunlara örnek 
olduğu, sulama işlerinde hektar maliyeti DSİ fiyatlan ile 4000 dolar iken bu işlerde 10.000 
dolar olduğu, ikili anlaşma adı altında yapılan bu işlerin durdurulması ve iptal edilmesi 
gerektiği belirtilmektedir. 

Komisyonumuza intikal eden başka bir DSİ uygulamasının Aydın-Çine Barajı 
İnşaatıdır. İddialar arasında, işin ilk ihalesinin %51 tenzilat ile Yüksel inşaatta kalmasına 
rağmen, ihalenin iptal edildiği, davet usulü yapılan ikinci ihalede işin çok düşük tenzilatla 
Özkar firmasına verildiği, bu işte sözleşme ve şartnameye aykın olarak yüksek keşif bedeli 
belirlendiği, mevcut devlet yolu değiştirilerek otoyol maliyetlerine yakın fiyatla yol yapım 
parası ödendiği, tünel inşaatında önce tünel yapılacak yerin komple kazıldığı, tünel 
yapıldıktan sonra üzerinin tekrar doldurulduğu, bu suretle gereksiz keşif artışı ve fazla ödeme 
yapıldığı, kaya dolgunun beton dolguya dönüştürülerek enjeksiyonlarla yüksek bedel 
ödendiği, 

Özellikle yap-işlet-devret modeli ile yapılan baraj sahalanndaki kamulaştınlma 
işlemlerinde hak sahiplerinin mağdur edildiği, bu hususta DSİ Genel Müdürlüğünce gerekli 
önlemlerin alınmadığı, 

hususlan yer almaktadır. 
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Yukarıda belirtilen DSİ Genel Müdürlüğü uygulamalarına onay veren, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Eski Bakanları Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan hakkında Türk Ceza 
Kanununun 230. ve 366. maddelerine uyan fiilleri nedeniyle Anayasa'nm 100. İçtüzüğün 
107. maddesi uyarmca Meclis Soruşturması açılması kanaatine varılmıştır. 

Ayrıca, ilgili bürokratlar hakkında gerekli Kanuni işlemlerin başlatılması için 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na inceleme ve soruşturma yapılması için 
bildirilmesi ve yetkili Cumhuriyet Savcılıklarma suç duyurusunda bulunulması 
gerekmektedir. 

DİZİ PUSULASI (Ekler EK-4.12 de sunulmuştur) 

EK 
NO 

1 

2 

3 

TARIHI 

01.07.2003 

-

-

SAYISI 

500-357 

-

-

PARÇA 
ADEDİ 

58 

5 

7 

KONUSU 

DSİ Genel Müdürlüğü yazısı ve ekleri tablolar, 
listeler, Bakan Olurları, bilgi notlan 
DSİ Genel Müdürlüğünce yürütülen projelere dair 
bilgi notu 
Hükümetler arası ikili işbirliği çerçevesinde kredili 
olarak yapımı ele alman baraj ve hes projeleri 

Ek listesi (3) sıra no.da (70) parça adedinden ibarettir. 
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4.2.1.4. Eti Holding A.Ş. Uygulamaları 

Özel Rapor 4/13 
4.2.1.4.1. Trona Projesi ve Bor Madenleri Uygulaması 

A) TRONA PROJESİ 

I. YAPILAN İŞLEMLER VE DOĞAN ZARAR; 

a)Konu ve Komisyonumuza intikali 

Trona projesi ihalesi ve işin yürütümü sırasında kuruluşun ilgili olduğu Devlet 
Bakanlığı, Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünde yapılan usulsüzlük ve yolsuzluk hakkında 
komisyonumuza intikal eden şahıs şikayetinde yer alan iddialar Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığına soruşturulmak üzere intikal ettirilmiş olup, (Ek;!, 2,3) 

Komisyonumuzca gerek trona projesi gerekse Eti Soda A.Ş. hakkında Eti Holding 
A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı rapor ve müzekkereleri, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı 
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı teftiş raporları ve Başkanlık müzekkereleri, 
Vakıfbank tarafından Bayındır Holdinge ait olan Eti Soda A.Ş. hissesinin satın alınması 
bilahare Park Holding'e devri sırasında tespit edilen usulsüzlüklerin tespiti ve hukuki sürecin 
başlatılması ile ilgili Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı tarafından Raporları ile Hesap 
Uzmanları Kurulunun Komisyonumuza intikal eden diğer çalışmalardan faydalanılmıştır. 

b) Trona hakkında literatür bilgi; 

Öncelikle literatür taramalarında trona madeni ve üretimi parasal değeri hakkında 
aşağıdaki bilgilere ulaşılmıştır; 

"Trona minerali 1979 yılında Beypazarı'nın kuzeyinde MTA Genel Müdürlüğü'nce 
yapılan kömür sondajları esnasında belirlenmiş, 1980 yılında başlayan trona etütleriyle 23000 
m sondaj yapılarak Dünya'nm bilinen ikinci trona yatağı bulunmuştur. Saha işletilmek üzere 
1985 yılında Etibank'a (Eti Holding A.Ş.) devredilmiştir. Devir sonrasında yapılan çalışmalar 
sonucunda; sahadaki toplam rezerv 200 milyon ton olarak belirlenmiştir. Trona esas itibariyle 
nihai tüketim maddesi olan soda külü üretimi amacıyla kullanılmaktadır. Dünya soda külü 
üretiminin büyük çoğunluğu (yaklaşık %60'ı) cam sektöründe tüketilmektedir. Belli başlı 
diğer tüketim alanları deterjan ve sodyum içeren kimyasal madde üretimidir. Ülkemizde halen 
tek soda külü üretim tesisi Şişe-Cam Grubuna bağlı Mersin Soda Sanayi A.Ş.'nin tesisi olup 
tesisin soda külü üretim kapasitesi 750 bin tondur. Tesislerde Solvay prosesi ile yılda 730 bin 
ton düzeylerinde üretim yapıldığı, 

30.06.1998 tarihli bir Çerçeve Anlaşması imzalanmıştır. Bu Çerçeve Anlaşması 
18.08.1998 tarih ve 98/T-41 sayılı Yüksek Planlanma Kurulu Kararı ile onaylanarak 
yürürlüğe girdiği, 

Proje kapsamında üretilen soda külünün ve/veya eşdeğeri ürünlerin büyük bir kısmının 
ihracatı ile yılda 175 milyon US$ brüt satış geliri sağlanması beklenmektedir. Projede 
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yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlayacaktır. Bu proje sonucunda, 20 milyon US$/yıl civarında 
katma değer yaratılacaktır." 

denildiği, 

c) Yapılan İnceleme: 

İddia sahibinin iddiaları sırasıyla incelendiğinde ise; 

1 -"Beypazarı Trona tesislerinin Bayındır Holding (Kamuran ÇÖRTÜK)-Park 
Holding (Turgay Ciner) konsorsiyumunun kendi aralarında düzenledikleri (Etibanka ait trona 
sahasını işletmek için düzenledikleri bir protokolü) (Ek:4) dönemin Devlet Bakanı Rüştü 
Kazım Yücelen'e vermek suretiyle Bakanın da ilgili bir kuruluşa yetki aşımında bulunduğu 
"değerlendirin" talimatını vermek suretiyle, (Ek;5) bu firmalara usulsüz olarak verildiği, " 
iddiası ile ilgili olarak; 

Dilekçe eki belge ve kurumdaki belgeler üzerinde yapılan incelemede; 
Park Bayındır konsorsiyumunun aralarında yaptıkları 28.12.1997 tarihli protokolde 6 

maddeden oluşan protokol şartlarını deklare ettikleri, 

Protokolü imzaladıktan yaklaşık 11 gün sonra 08.01.1998 tarihli dilekçeyi ilgili 
Devlet Bakanlığı'na verdikleri, dilekçe de aynen" Etibank (Madencilik) Genel Müdürlüğünün 
Beypazan-Trona Maden yataklarının yatırım projesine ait teklifimize ilişkin mektubun bir 
kopyasını ekte bilgilerinize arz ederiz" denildiği, ilgili Devlet Bakam Rüştü Kazım Yücelen 
imzası ile Etibank'ın eski Genel Müdürüne hitaben bir talimatı yer aldığı söz konusu notta 
aynen "Trona Türkiye'mizin en önemli meselelerinden birisidir. Bu manada süre (üretime 
geçiş için) teknik kapasite kurum menfaati gibi konulan öne alarak değerlendirilmesi ve 
neticenin bildirilmesini rica" denildiği, İlgili genel müdürlüğe havale edilen bu yazımn 
kurumca gereğinin yapıldığı tespitlerinden hareketle, henüz ortada açılmış herhangi bir ihale 
olmaksızın iki firmanın aralarında yaptıkları protokole istinaden ilgili Devlet Bakanlığına 
başvurmalannın bu konsorsiyuma işin yönlendirildiği veya Park-Bayındır konsorsiyumunun 
söz konusu işi yönlendirdiği izlenimi uyandırdığı, 

2-Bakanın talimatı üzerine işleme başlandığı bu ikilinin yanında( CD deşifresinde 
kurum Hukuk Müşavirinin ifşaatından anlaşıldığı üzere ) teklif sayısını üçe tamamlamak 
adına Demir Export-ve STFA- Süzer Holding firmalanndan teklif istendiği, teklif verme 
süresinin 25 gün tutulduğu, bu firmalann süre uzatım taleplerinin ise kabul edilmediği, (Ek:6-
7) Bunlardan başka Türkiyenin en önemli madencilik firmalanndan Dedeman Holding ve 
Bilfer Holding fırmalannın taleplerine rağmen ihaleye iştirak ettirilmedikleri iddiasımn 
incelenmesinde, 

Demir Export A.Ş. Firmasının 18.05.1998 tarih 477/98 referans no.lu yazılannda; 
özetle teklif verme tarihlerinin 1 ay süreyle ertelenmesini talep ettikleri, ancak firmanın bu 
taleplerinin Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünün Demir Export A.Ş. Firmasına TEMÜ 
Dairesi Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcısı tarafında müştereken imzalanan 22.05.1998 
tarih 1065 sayılı yazıda teklif verme süresinin bir ay uzatımının kabul edilmediği, (Ek:8-9) 

Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünün STFA-Süzer Holding Konsorsiyumuna TEMÜ 
Dairesi Başkanlığınca yazıları 18.06.1998 tarih 1293 sayılı yazıda "süre uzatım taleplerinin ret 
edildiği" 
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Yine Dedeman Firmasının 15.06.1998 tarih NG/763 sayılı yazılarına Eti Holding A.Ş. 
Genel Müdürü Ziya Gözler ve Genel Müdür Yardımcısı Ergun Yiğit imzalı 19.06.1998 tarih 
1304 sayılı yazıda ihale sürecine ve görüşmelere dahil edilemeyecekleri bildirildiği bu 
nedenle iddia sahibinin bu iddiasının varid olduğu, 

3-Bu usulsüz işlemlere ilişkin işin her aşamasında bulunan Hukuk Müşaviri Cemil 
Barkal'ın müfettişlere ifşaatlarda bulunduğu, (Ek:10) 

Hukuk Müşavirliğinin teftişi sırasında kurum müfettişlerinin adı geçenin sesini kayda 
alındığı Trona ihalesi ile ilgili Park Holding firması ortağı ve Beyaz Enerji davasının sanığı 
konumunda olan Erhan Aygünün ve kurum yöneticileri arasında geçen konuşmaları hukuk 
müşavirinin kurum yöneticilerine ve firma elemanlarına karşı mücadelesini, bazı yöneticilerin 
rüşvet alma olaylarına karıştıklarını ve Devletin menfaatlerini korunması mücadelesini vs. 
anlatan bu CD deşifresinin ve aslının Başbakanlık Müfettişlerinin kurumda yürüttükleri bir 
başka soruşturma sırasında kendilerine verildiğinin anlaşıldığı, 

Gerek kurumun en yetkililerinin beyanlarından gerekse müfettişlerin tespitlerinden 
ihale olarak değerlendirilmesi mümkün olmayan 5 yıllık süreçde söz konusu işte adı geçen 
yöneticiler ile beyaz enerji iddianamesinde savcılıkça ismi rüşvet olayları ile anılan Erhan 
Aygün isimli Park Holding ortağının bu ihalede ve sonrasında benzer ilişkiler içerisinde 
bulunduğu ifade edildiğinde adı geçen hakkında da C.Savcılığına suç duyurusunda 
bulunulması, 

4-İhale aşamasındaki usulsüzlüklerden başka işin yürürümü sırasında da bir çok 
yolsuzluğun yapıldığı, Çerçeve anlaşması ve sözleşme hükümleri dışında Devletin menfaatleri 
aleyhine işlemler tesis edildiği iddiaları ile ilgili olarak; 

5.6.2003 tarihli Etiholding A.Ş.Genel müdürlüğü ve Bağlı ortaklıklarının 2000-2001 
yılı hesaplarının görüşüldüğü KİT Komisyonu toplantı tutanağının 67.sahifesinde bir 
milletvekilinin tutanaklara geçen "Trona ile ilgili bizim partnerimiz yerli şirket (Park) 
öyle bir düşünce içerisinde ki, bunu mümkün olduğu kadar devlete yıkayım, Devlet yapsın 
gibi bir anlayış içerisinde. 1998'de çerçeve anlaşması yapılmış, 2003'teyiz 5 yıl olmuş. 5 
yıldır hiçbir şey yapılmamış. Önce desandreye ineceğiz dendi bildiğim kadanyla, daha sonra 
kuyu dendi, kuyudan şimdi çözelti madenciliği, daha kafasındaki projeyi beş yıldır 
netleştirememiş bir yönetim var. Ama bunun yanında 0-100 kilometre ötede bir Kazan'da 
RTZ geldi, çok daha kötü bir yatak, çok daha düşük tenörlü bir yatak ve jeolojik, tektonik 
yapısı bozuk bir yatağı geldi inceledi, şu an çözelti madenciliği yapacağı konusunda yatırım 
kararımda aldı. Bildiğim kadanyla, ruhsatını da aldı. Teşvikini de aldı " beyanından da 
anlaşılacağı üzere; işin yürütümü sırasında yaklaşık 5 yıldır Devletin menfaatlerinin 
gözetilmediği, 

Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın Trona İşletme 
Müdürlüğü'nün, 1998 ve 1999 yıllan faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen, 13.10.2000 tarih, 
39 sayılı rapor ve 13.11.2000 tarih, 1463 sayılı Genel Müdürlük Makamı'mn 01.12.2000 
tarihli derkenar notu ve talimatlanna havi müzekkereden bahisle, 

Söz konusu müzekkerenin 36. maddesinde, Çerçeve Anlaşmasının hazırlanması ve bu 
güne kadar uygulanması aşamalannda kaydedilen gelişmeler nedeniyle, rapor maddelerinde 
yer alan hususlarda. Teşekkülün üstlenmiş olduğu gereksiz riskin, bir zarar görme fiilini 
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oluşturup oluşturmadığının incelenmesi ve mevcut durum itibariyle kamu menfaatlerinin 
korunması amacıyla alınacak önlemlerin belirlenmesi ile ilgili olarak yapılan inceleme 
sonucunda; 

Kurumumuz menfaatlerine aykırı olarak Çerçeve Anlaşması yapıldığı; 

16.542.500 USD bedelli Fizibilite Çalışmaları İş Programının gereğinin yapılmadığı; 

Yönetim Kurulu kararından sonra Yüksek Planlama Kurulu Onayına gidilmediği ve 
böylece yetki aşımına sebep olunduğu, 

Üç Boyutlu Sismik Etüd çalışmasının kapsamdan çıkartılması; 

Yatırımcılara bildirilmediği ve yer altında amaca yönelik madencilik çalışmalarının 
yatağın tümünü kapsar biçimde yapılması işinin yerine getirilmemesinin, Teşekkül 
menfaatleri risk altına soktuğu, 

Pilot tesis kurulması işi ile ilgili olarak 

İşin yatırımcı tarafından gerçekleştirilmemesine göz yumarak inisiyatifi yatırımcıya 
bırakmaları nedeniyle sorumluluklanmn bulunduğu, 

Fizibilite Raporunun hazırlanması 

Danışman firma seçiminin gecikmeli olarak gerçekleştirilmesi ve dolayısıyla projenin 
fizibilite çalışmaları safhasının tam ve sağlıklı olarak zamanında bitirilmemesi ve bunun 
sonucunda Eti Holding A.Ş.'nin risk altına girmesine neden olunduğu 

Hususlarında yeterli titizliği göstermeyen ve gereğini yerine getirmeyen ilgili ve 
yetkililerin sorumluluklanmn tespiti açısından konunun Başbakanlık Teftiş Kurulu 
Başkanlığı'na intikalinin yerinde olacağı," kaydedildiği, 

Yine Müfettişler heyetinin 02.05.2001 tarih, 2/43/52/70 sayılı, Ön Raporla ilgili 
olarak; 

Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca tanzim edilen 03.05.2001 tarih, 595 sayılı Müzekkerenin 
sonuna, "Müfettişlik görüşlerine Başkanlığımızca da iştirak edildiğinden iş bu rapor ve 
müzekkeremizin bilgi edinilmesi, gerekli önlemlerin alınarak gereğinin yerine 
getirilebilmesini ve ilgili birimlere intikalini teminen Genel Müdür Yardımcılıklanna havalesi 
hususunu tensiplerinize arz ederiz." denildiği, 

Söz konusu raporda" Park Holding A.Ş.'nin alt kuruluşu olan Park Tekniğe haksız bir 
biçimde iki defa kâr elde etmek suretiyle menfaat sağlandığı ve bu durumun fizibilite 
çalışmalannm maliyetlerini gereksiz ve haksız yere arttırdığı, Eti Holding A.Ş. eş başkanı ve 
Eti Soda A.Ş.'de Kurumumuzu temsil eden Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından, Park Teknik 
A.Ş.'ne yaptınlan işlerle ilgili maliyet keşiflerinin haddi layıkmda olup olmadığı hususu ile, 
bu işlerle ilgili hakedişlerin kontrolünün yapılmadığı şeklinde 39 sayılı raporda yer alan bir 
çok iddia yinelendikten başka, 
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Böylece, bu konuda anılan kişilerin Kurumumuz menfaatlerinin korunması hususunda 
gereken titizliği ve basireti göstermedikleri netice ve kanaatine varılmıştır" denildiği, 

Yukarıda teknik ve idari başmüfettişler heyetinin katılımıyla hazırlanmış raporun 
netice ve kanaati aynen alınmış olup söz konusu raporun değerlendirilmesi sonucunda ve 5 
yıllık uygulamada istenilen sonucun alınamadığının müfettişler heyetince de kabul 
edilmesinin ötesinde bir çok yolsuzluğun tespitinin yapıldığı söz konusu rapor Devlet 
Bakanlığınca 08.10.2001 tarihinde Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal 
ettirilmesine rağmen Başbakanlık Makamının 18.12.2002 tarihinde "olur'lanna arzedildiği, 
Başbakanlık Teftiş Kurulunca 13 ay soruşturma konusu yapılmadan bekletilen raporun 
sorumluluklar tespit ettirilmeksizin seçimlerden kısa bir süre sonra 08.01.2003 tarihinde 
C.Savcılığına intikal ettirildiği, (Ek: 11) 

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'mn 13 ay boyunca işlem yapmaksızın 
C.Savcılığına intikalini müteakiben C. Savcısının ilgili Bakanlık olan Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı'na ön inceleme yapılması için gönderdiği raporun Teftiş Kurulu 
Başkanlığı'nın 06/2003 tarihli onaylan gereğince; 

"26.05.2003 tarih-92 sayılı sayılı OlurTan gereğince; Adalet Bakanlığının 16.5.2003 
tarih, 23930 sayılı yazısıyla 4483 sayılı Yasa uyarınca gereği yapılmak üzere Bakanlığımıza 
gönderilen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 22.4.2003 tarih 2003/34668 sayılı yazısında 
belirtilen, Teşekkülün Trona Projesinin hazırlanması ve uygulamaya geçirilmesi aşamalannda 
1998, 1999, 2000 ve 2001 yıllan içerisinde görev yapan Eti Holding A.Ş. Genel Müdürü 
(Yönetim Kurulu Başkanı) ve Yönetim Kurulu Üyelerine yönelik olarak eylemleri nedeniyle, 
T.C.K. 240. Maddesindeki "görevi kötüye kullanma" suçunun işlendiği, şeklindeki iddialann 
4483 sayılı Yasa uyannca Müfettiş Vedat SÜER tarafından incelenmesi neticesinde 
düzenlenen 23.6.2003 tarih, 67 sayılı Ön İnceleme Raporu ilişikte sunulmuştur. (Ek; 12) 

Anılan raporun Değerlendirme ve Sonuç bölümünde aynen; 

İşin konsorsiyuma verilmesi süreci ile ilgili olarak; 

"Söz konusu Yönetim Kurulu Karanndan sonra, PARK HOLDİNG-BAYİNDİR 
HOLDİNG firmalannca müştereken ETİ HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile bu 
kurumun ilgili olduğu Devlet Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN'e verilen 08 Ocak 1998 tarihli 
yazılarda; Teşekkülün Beypazan-Trona maden yataklannın işletme haklannın ortaklığa 
devredilmesi karşılığında yatınm bedeline iştirak etmeksizin %15 pay verilmesinin teklif 
edildiği ve bu yazılar ekinde yer alan 28 Aralık 1997 tarihli Protokol ile Ortaklık esaslan 
belirlendiği" denildiği, 

Çerçeve Anlaşmasının Hazırlanması ile ilgili olarak ; 

-İhale Komisyonu uyanlan dikkate alınmaksızın, taslak ve revize teklifte olmadığı için 
anılan komisyonun değerlendirmesi dışında tutulup daha sonra Anlaşmaya eklenen, ihale 
şartlanna aykın, rekabet koşullannı zedeleyici ve Teşekkülün menfaatlerine aykın hükümler 
içeren Çerçeve Anlaşmasının, son şekliyle imzalanmasına esas olan "görüş aynlıklannın 
giderildiği" şeklindeki 30.06.1998 tarih-1402 sayılı Genel Müdürlük takririnin, gerçeğe aykın 
olarak, uygun görüşle Yönetim Kuruluna sunulması dolayısıyla sorumluluğu bulunan 
dönemin Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Ergün YİĞİT ile Yönetim Kurulu 
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Başkanı Genel Müdür M. Ziya GÖZLER'in, T.C.K.'nun 240. Maddesinde tanımlanan 
"Görevde Yetkinin Kötüye Kullanılması" suçunu işledikleri, 

-İhale Şartnamesine aykırılık teşkil eden Çerçeve Anlaşmasının karara bağlanmak 
üzere Genel Müdürlüğün uygun görüşüyle Yönetim Kuruluna getirilmesinden sonra, 
30.06.1998 tarih ve 13/1 sayılı karara istinaden Çerçeve Anlaşması imzalandığından, söz 
konusu takrir ekinde kendilerine sunulan ihale dokümanlarını yeteri kadar incelemeksizin 
"okunup, bilgi edindi." Şeklindeki karan imzalayan, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri; Alaattin 
GÜVEN, Mehmet PÜRDEROĞLU, Doğan KÖYMEN ve A. Zihni DOĞU'nun, T.C.K.'nun 
230. Maddesinde tanımlanan "Görevi ihmal" suçunu işledikleri, 

-Kamu İktisadi Teşebbüslerinin işleyişlerine ilişkin kurallann düzenlendiği 233 sayılı 
Kanunun Hükmünde Kararnamenin 27. maddesine göre; Teşebbüsün sadece "iştirak" 
aşamasına gelindiğinde başvurulması gereken, Çerçeve Anlaşmasının Genel Müdürlüğün 
02.07.1998 tarih-1413 sayılı yazısı ile Yüksek Planlama Kurulunun onayına sunulması 
dolayısıyla, daha işin başında ortaklık (Eti Soda A.Ş.) yolunu açarak, işbirliği aşamasında 
yatınmcı firma tarafından yapılması gerektiği halde yapılmayan harcamalara, Ortaklıktaki 
%26 iştiraki kadar katılmak riskinde bırakan, dönemin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu 
Başkanı M. Ziya GÖZLER'in T.C.K.'nun 240. Maddesindeki "Görevde Yetkinin Kötüye 
Kullanılması" suçunu işlediği, 

ii) Eti Soda A.Ş. hisselerinin devriyle ilgili olarak ; 

Eti Holding A.Ş. Yönetim Kurulunun 29 Kasım 2000 tarih ve 111/1 sayılı karanyla, 
Eti Soda A.Ş.'deki Bayındır Holdinge ait toplam %37 hissenin Vakıfbank'a satılarak söz 
konusu projeye yeni bir ortak alınması nedeniyle, taraflar arasında imzalanarak yürürlüğe 
giren 23.09.1998 tarihli Ortaklar Anlaşmasının, Çerçeve Anlaşmasının "Ortaklar 
Anlaşmasının Hazırlık ve Onayı" başlıklı 8.1/b maddesinde belirtilen "Bu anlaşmaya taraf 
olmayan kişi veya kuruluşlann projeye katılımı durumunda, Ortaklar Anlaşmasının yürürlüğe 
girmesi için Yüksek Planlama Kurulu'nun tekrar onayı gerekecektir." hükmü gereğince, 
yürürlüğe girmesi için Yüksek Planlama Kurulunun tekrar onayını gerektirdiği halde, Eti 
Holding Genel Müdürlüğünce bu onayın alınmaması nedeniyle, ilgili ünitelere gereken 
talimatı vermekte ihmali görülen, dönemin Yönetim Kurulu Başkam Genel Müdür M. Ziya 
GÖZLER'in, T.C.K.'nun 230. Maddesindeki "Görevi İhmal" suçunu işlediği, 

iii) Termin programına ait sürenin uzatılması konusu ile ilgili olarak ; 

Yüksek Planlama Kurulunun onayladığı Çerçeve Anlaşmasında süre uzatımına 
yönelik herhangi bir madde bulunmadığı gibi, yatınmcı firmalann ilave süre taleplerinin 
teknik olarak uygun olduğu düşünülse bile, Anlaşmanın 11.6. maddesindeki "Yüksek 
Planlama Kurulu tarafından onaylanmak kaydıyla Anlaşma hükümlerinin 
değiştirilebileceği" şeklindeki hükmüne uygun olarak, önce Yüksek Planlama Kurulu onayı 
alınmaksızın, "12 aylık ek sürenin verilmesi" yönünde hazırlanan 18.05.2000 tarihli Genel 
Müdürlük takririni uygun görüşle Yönetim Kuruluna havale eden dönemin Yönetim Kurulu 
Üyesi Genel Müdür Yardımcısı H. Hakan İÇTEN ile Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür 
M. Ziya GÖZLER ve ekinde Çerçeve Anlaşmasının da ekli olduğu bu takriri esas alarak, 
Yönetim Kurulunun 18.05.2000 tarih ve 89/6 sayılı karannı imzalamak suretiyle Anlaşma 
hükümlerinin yetkisiz olarak değiştirilmesine neden olan diğer Yönetim Kurulu Üyeleri; 
Alaattin GÜVEN, Mehmet PÜRDEROĞLU, Doğan KÖYMEN ve Ergün YİĞİT'in, 
T.C.K.'nun 240 maddesindeki "Görevde Yetkinin Kötüye Kullanılması" suçunu işledikleri, 
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iv) Üç Boyutlu Sismik Yansıma Etüdünün Programdan Çıkarılması ile ilgili 
olarak; 

Yatırımcının bu yönde bir talebi olmamasına rağmen, Üç Boyutlu Sismik Yansıma 
Etüdü çalışmasının, Çerçeve Anlaşmasının 7.3. maddesindeki "kapsam değişikliği" hükmüne 
uygun olarak, "17 Mayıs 2000 tarihli Teknik Heyet Raporunda belirtildiği şekilde, bu çalışma 
ile araştırılması zorunlu olan hususların yer altına ulaşıldığında gerçekleştirilecek galeri ve 
sondajlar vasıtasıyla yapılması kaydıyla" fizibilite kapsamından çıkartılmasına ilişkin 
18.05.2000 tarih ve 89/6 sayılı Yönetim Kurulu Kararının alınmasından sonra, Yönetim 
Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Hakan İÇTEN ve Yönetim Kurulu Başkanı Genel 
Müdür M. Ziya GÖZLER imzası ile ETİ SODA A.Ş.'ye gönderilen Genel Müdürlüğün 24 
Mayıs 2000 tarih-820 sayılı yazısında sadece "Üç Boyutlu Sismik Yansıma Etüdü" 
faaliyetinin İş Programı kapsamından çıkarıldığının bildirilmesinin, Çerçeve Anlaşmasının; 
tarafların yatınm karan alınabilmesine yardımcı olmak üzere projenin teknik ve ekonomik 
bakımdan yapılabilirliğinin tespitine yönelik gerekli ve yeterli çalışmaların yerine getirilmesi 
amacına aykın olduğundan, Yönetim Kurulu Kararının tam olarak yerine getirilmemesi 
dolayısıyla adı geçenlerin, T.C.K.'nun 240. Maddesine göre "Görevde Yetkinin Kötüye 
Kullanılması" suçunu işledikleri, 

v) Pilot Tesis Kurulması faaliyetinin programdan çıkarılması ile ilgili olarak; 

Çerçeve Anlaşması eki Fizibilite Çalışmaları İş Programında; yer altından alınacak 
numuneler ile proses akım şemasının belirlenmesi, elde edilecek ürünlerin hedef müşterilere 
gönderilmesi, elemanlann eğitilmesi ve AR-GE faaliyetlerinde kullanılması amacıyla, teklif 
ve taahhüt edilen 1.000.000-USD bedelli "Pilot Tesis Kurulması" işinin, yatınmcının harcama 
yapmak istememesi sonucu normal ve ek süresinde gerçekleştirilmemesi nedeniyle 
programdan çıkartılarak, yurtdışında pilot ölçekte çalışma yapılmasına imkan sağlayan, bu 
nedenle, söz ihaleyi kazan yatınmcı firma lehine, diğer firmalar aleyhine bir durum ortaya 
koyan Genel Müdürlüğün 19.03.2001 tarih ve 04/433 sayılı takririni uygun görüşle imzalayan 
Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Hakan İÇTEN ve Yönetim Kurulu Başkanı 
Genel Müdür M. Ziya GÖZLER ve bu takriri esas alarak Yönetim Kurulunun 23.03.2001 
tarih, 128/3 sayılı karannı imzalayan diğer Yönetim Kurulu Üyeleri; Alaattin GÜVEN, 
Mehmet PÜRDEROĞLU, Doğan KÖYMEN ve H. Hakan İÇTEN, T.C.K.'nun 240. 
maddesindeki "Görevde Yetkinin Kötüye Kullanılması" suçunu işledikleri, 

vı) Danışman Firmanın Zamanında Seçilmemesi; 

Çerçeve Anlaşmasında yatınmcının taahhüt ettiği çalışmalann gerçekleştirilmesi için 
gereken harcama yükümlüğünü zamanında yerine getirmeyerek Danışman Kvaemer Metals 
Firmasının gecikmeli seçilmesi dolayısıyla, fizibilite dönemine ait çalışmalann tam ve sağlıklı 
olarak zamanında yerine getirilmemesi sonucunda Kurumun riskli bir yatınm karan altına 
girmesine neden olunması hususunda, Proje Eş Başkanlannın hazırladığı Faaliyet Raporlan 
hakkında gereken titizliği göstererek Tesis-Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 
yetkililerine gereken talimatı vermeyen, bu dairenin ilgili dönemlerde (proje başlangıcından 
25.04.2000 tarihinde kadar Ergün YİĞİT, bu tarihten sonra ise, H. Hakan İÇTEN) bağlı 
bulunduğu Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcılannın, T.C.K.'nun 230. 
Maddesindeki "Görevi İhmal" suçunu işledikleri, 
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vu) İşbirliği Aşamasına Ait Harcamaların Kontrolü; 

Eti Soda A.Ş. Yönetim Kurulu'nda Üye olarak Eti Holding A.Ş. adına görev yapan 
Genel Müdür M. Ziya GÖZLER ile Yönetim Kurulu Üyesi Ergün YİGİT'in; ortaklık 
projesine ilişkin ihalede 16,5 Milyon USD bedelli en uygun yatırım teklifim veren 
Konsorsiyum Firmasının yatırım harcamalarına ilişkin kararların alınmasında, Kurumu 
menfaatlerinin korunması açısından gereken titizliği ve basireti göstermemeleri nedeniyle, 
T.C.K.'nun 230. Maddesindeki "Görevi ihmal" suçunu işledikleri, 

Belirlendiğinden, Müfettişliğimce de alınan ifadelerinde sorumluluklarını kaldıracak 
şekilde yeterli bir açıklama bulunmadığından, ilgililer hakkında, T.C.K. hükümlerine göre 
gereken adli kovuşturmanın başlatılabilmesini teminen, Memurlar ve Diğer Kamu 
Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 4483 sayılı Yasa hükümlerine göre soruşturma izninin 
verilmesi ve 30 Haziran 2003 tarihi itibariyle bir kısım suçların "dava açma zamanaşımı" 
süresinin dolacak olması nedeniyle de, işbu rapor ve eklerinin ivedi olarak soruşturma izni 
talebinde bulunan mercie gönderilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır." Denilmekte 
olup, 

Teftiş Kurulu Başkanlığınca'da "rapor neticelerine iştirak edildiğinden, adı geçen Eti 
Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü yöneticileri hakkında raporda belirtilen gerekçeler 
doğrultusunda 4483 sayılı Yasanın ilgili maddeleri uyarınca soruşturma izni verilmesinin 
Bakanlık Makamının Onaylarına arz edildiği" (Ek: 13) 

Bundan başka; KİT komisyonu toplantısında bir üyenin ifade ettiği üzere aynen"yerli 
şirket öyle bir düşünce içerisinde ki, bunu mümkün olduğu kadar devlete yıkayım, Devlet 
yapsın gibi bir anlayış içerisinde. 1998'de çerçeve anlaşması yapılmış, 2003'teyiz 5 yıl olmuş. 
5 yıldır hiçbir şey yapılmamış. Önce desandreye ineceğiz dendi bildiğim kadarıyla, daha 
sonra kuyu dendi, kuyudan şimdi çözelti madenciliği, daha kafasındaki projeyi beş yıldır 
netleştirememiş bir yönetim var. Ama bunun yanında 0-100 kilometre ötede bir Kazan'da 
RTZ geldi, çok daha kötü bir yatak, çok daha düşük tenörlü bir yatak ve jeolojik, tektonik 
yapısı bozuk bir yatağı geldi inceledi, şu an çözelti madenciliği yapacağı konusunda yatırım 
kararımda aldı. Bildiğim kadarıyla, ruhsatını da aldı. Teşvikini de aldı. Bizim böyle bir 
hareket esnekliğimiz yok. Yani bizim kamu olarak, yüzde 50'lerin de altındayız. Özel sektöre 
verelim diyoruz, özel sektörde mümkün olduğu kadar unun ne kadarını Eti Holdinge yıkarım 
da, ona yaptırırım mantığı ile hareket ediyor ve bu çok kıymetli madeni biz ekonomiye 
kazandıramıyoruz " işin yürürümü sırasında yaklaşık 5 yıldır Devletin menfaatlerinin 
gözetilmediği," cümlesinden de anlaşılacağı üzere iddia sahibinin beyanının varid olduğu, 

Yine; bu ve benzer usulsüzlük ve yolsuzluk tespitleri nedeni ile 2003 yılı KİT 
Komisyonunda Eti Holding A.Ş. Hesap ve işlemlerinin ibra edilmediği, bazı konulann 
Bakanlık Teftiş Kurulunda soruşturulmasının talep edildiği, 

5-"İhaleye bulaşan yetkililerin ödüllerini aldıkları, örneğin ihale komisyonu başkanı 
olan Ergun Yiğit'in Eti Amerika'ya oldukça yüksek ücretle Genel Müdür yapıldığı, 3 yıldır 
haketmeden ücret aldığı, İhale tarihinde Proje Tesis Dairesi Başkanı olan İbrahim Uz'un Eti 
Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne Genel Müdür yapıldığı, diğer personelin değişik 
şekillerde ödüllendirildiği,"iddiası ile ilgili olarak, 

Adı geçen isimlerin kurum çalışanları olduğu, trona ihalesi sonrasında ki dönemlerde 
Ergun Yiğit'in Eti Holding'in Lüksemburgtaki pazarlama şirketi Etimine SA şirketine bağlı 
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Amerika'da bulunan Eti Amerika Şirketinde 3 yıldır Genel Müdür olarak çalıştığı, adı geçenin 
ihalenin Park Bayındır konsorsiyumuna verilmesi sırasında Genel Müdür Yardımcısı ve 
Yönetim Kurulu üyesi olarak kurumda çalışmakta iken tarihinde Eti Amerika Şirketine 
atandığı ve halen bu birimde Genel Müdür olarak Dolar sözleşme ücreti ile çalışmaya 
devam ettiği, İhale tarihinde Proje Tesis Dairesi Başkanı olan İbrahim Uz'un Eti Holding A.Ş. 
Genel Müdürlüğünün Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde yakın zamana kadar Genel 
Müdür olarak çalışmakta iken, yakın zamanda bu görevinden alındığı, proje Müdürü olarak 
görev yapan Rüştü Erdem kurumdan ayrıldığı, yine ihale aşamasında Proje Tesis Dairesi 
Başkan yardımcısı olan Funda Altun'unda daha sonra Pazarlama Satış Dairesi Başkanlığı 
görevine getirildiği, yakın zamana kadar bu görevi yürüten adı geçenin bu görevinden alındığı 
tespitleri yapılmış olup, adı geçenlerin ihale sonrasında görevlerinde yükseldikleri varit 
olmakla birlikte iddia sahibinin iddia ettiği gibi bunun ödüllendirme anlamına gelip 
gelmediğinin bu anlamda yapılacak inceleme sonucunda ortaya çıkabileceği, (Ek:14) 

Bundan başka komisyonumuza intikal eden Vakıfbank hakkında Devlet Denetleme 
Kurulu tarafından Bayındırbank'ın Romanya da satın aldığı BTR Bank'ın kurtarılması için 
Bayındır Holding'in bazı şirketlerdeki hisseleri ile birlikte Eti Soda A.Ş. de ki %36,5 lık 
hissesinin de sahibi Vakıfbank TAO iştiraki olan Vakıf Enerji Şirketi tarafından 14,2 Milyon 
Dolar bedelle satın alınması işlemleri hakkında yazılan. 2001/1-10 sayılı raporda; (Ek:15) 

"Devlet Denetleme Kurulunun talebi üzerine Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları 
tarafından hazırlanan, Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin firma 
değerinin belirlenmesi ile ilgili çalışmaya ait Değerleme Raporu'nda; Banka tarafından 
sunulan ve değerlemede esas alındığı belirtilen Bayındır Holding tarafından hazırlanmış Haziran 
1999 günlü fizibilite taslağında yer alan veriler ve yöntem ile Eti Holdingin istemince hazırlatılan 
Technon Consulting firmasının raporu esas alınarak objektif kriterlere göre tespit edilen 
revizyonlar sonucu yapılan değerlemede, Beypazarı Trona Projesinin Kasım-2000 günü 
itibariyle bugünkü net değerinin -73.099.133.- dolar (negatif), Deloitte&Touch firması 
tarafından sunulan ikinci taslak fizibilite raporundaki veriler ve yöntem esas alınarak 
objektif kriterlere göre tespit edilen revizyonlar sonucu yapılan alternatif değerlemede ise 
Beypazarı Trona Projesinin Kasım-2000 günü itibariyle bugünkü net değerinin -26.986.028.-
dolar (negatif) olduğunun "ifade edildiği, (Ek:16) 

"Belirtilen değerleme çalışmalarıyla Türkiye Vakıflar Bankası İştirakler Grup 
Yönetmenliği'nin 15.11.2000 günlü, 120 numaralı yazısı ile teklif olunan ve Yönetim Kurulunun 
15.11.2000 günlü, 2163-28 toplantı numaralı kararıyla onaylanan, Bayındır İnşaat Turizm Tic. 
ve San. A.Ş. ve Bayındır Holding A.Ş.'nin Güney Ege Enerji İşletmeleri Ltd. Şti.'nde sahip 
olduğu hisselerden, şirketin toplam hissesinin % 45'ine tekabül eden kısmının 103.500.000.-
dolar, aynı şirketin Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Tic. A.Ş.'deki sahip olduğu hisselerden 
% 36,5 ine tekabül eden kısmının 14.304.000.- dolar ve %0.5'lik hissesinin 196.000.-dolar 
olmak üzere toplam 118.000.000.-dolara satın alınması işlemi ile adı geçen şirket hisselerine 
değerlerinin üzerinde bedel ödendiği ve Bankanın 80.217.788.-dolar zarara uğratıldığı 
belirlenmiştir, 

Olayda, banka yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile diğer mensupları görevleri nedeniyle 
kendilerine tevdi olunan ya da muhafazalan, denetim ve sorumluluklan altoda bulunan Bankaya 
ait paralan Bayındır Holding'in iki şirketteki hisselerini gerekli araştırmalan yapmadan ve bilerek 
değerlerinin çok üzerinde bedellerle satın almak suretiyle banka parasını Bayındır Holding'e mal 
edindirdikleri sonucuna vanlmıştır. 4389 sayılı Bankalar Yasasının kamu-özel banka aynını 
yapmaksızın bu tür eylemleri ceza yaptınmına bağladığı dikkate almarak, ilgililerin eylemlerinin 
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Bankalar Yasası hükümleri kapsamında değerlendirilip gereğinin yapılması için dosyanın adli 
mercilere yollanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır."denildiği, 

Daha sonra söz konusu hisse devrinin Eti Holding tarafından da uygun görülmesi 
sonucu bilahare Anonim Şirket hisse devri sözleşmesinin imzalanması sonucu; (EkVakıf 
Bank tarafından peşin olarak satın alınan bu hisse ..tarih.sayılı Vakıf Bank Yönetim Kurulu 
kararıyla aradan geçen kısa süreye rağmen T.Vakıflar Bankasına geçmiş olan bu Eti Soda 
A.Ş.nin % 36,5 lık hissesi 19.10.2001 tarihli kararıyla eşit taksitlerle halinde ödeme şartına 
bağlı olarak Park Holdinge devrine karar verildiği, (Ek: 17) 

Görüldüğü üzere Bayındır Holding'in Eti Soda A.Ş. deki % 26 lık hissesi karşılığında 
Vakıf Bank tarafından kendisine ödenen 14.2 milyon doların Eti Soda A.Ş. kayıtlarında hangi 
faaliyeti karşısında ödendiğinin anlaşılamadığı, 

Tespit ve incelemeleri sonucu, 

2-SORUMLULUĞUN TESPİTİ: 

i) Çerçeve Anlaşmasının Hazırlanması île ilgili olarak ; 

-İhale Komisyonu uyarılan dikkate alınmaksızın, taslak ve revize teklifte olmadığı için 
anılan komisyonun değerlendirmesi dışında tutulup daha sonra Anlaşmaya eklenen, ihale 
şartlarına aykırı, rekabet koşullarım zedeleyici ve Teşekkülün menfaatlerine aykırı hükümler 
içeren Çerçeve Anlaşmasının, son şekliyle imzalanmasına esas olan "görüş ayrılıklarının 
giderildiği" şeklindeki 30.06.1998 tarih-1402 sayılı Genel Müdürlük takririnin, gerçeğe aykırı 
olarak, uygun görüşle Yönetim Kuruluna sunulması dolayısıyla sorumluluğu bulunan 
dönemin Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Ergün YİĞİT ile Yönetim Kurulu 
Başkanı Genel Müdür M. Ziya GÖZLER'in, T.C.K.'nun 240. Maddesinde tanımlanan 
"Görevde Yetkinin Kötüye Kullanılması" suçunu işledikleri, 

-İhale Şartnamesine aykırılık teşkil eden Çerçeve Anlaşmasının karara bağlanmak 
üzere Genel Müdürlüğün uygun görüşüyle Yönetim Kuruluna getirilmesinden sonra, 
30.06.1998 tarih ve 13/1 sayılı karara istinaden Çerçeve Anlaşması imzalandığından, söz 
konusu takrir ekinde kendilerine sunulan ihale dokümanlarını yeteri kadar incelemeksizin 
"okunup, bilgi edindi." Şeklindeki karan imzalayan, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri; Alaattin 
GÜVEN, Mehmet PÜRDEROĞLU, Doğan KÖYMEN ve A. Zihni DOĞU'nun, T.C.K.'nun 
230. Maddesinde tanımlanan "Görevi ihmal" suçunu işledikleri, 

-Kamu İktisadi Teşebbüslerinin işleyişlerine ilişkin kuralların düzenlendiği 233 sayılı 
Kanunun Hükmünde Kararnamenin 27. maddesine göre; Teşebbüsün sadece "iştirak" 
aşamasına gelindiğinde başvurulması gereken, Çerçeve Anlaşmasının Genel Müdürlüğün 
02.07.1998 tarih-1413 sayılı yazısı ile Yüksek Planlama Kurulunun onayına sunulması 
dolayısıyla, daha işin başında ortaklık (Eti Soda A.Ş.) yolunu açarak, işbirliği aşamasında 
yatırımcı firma tarafından yapılması gerektiği halde yapılmayan harcamalara, Ortaklıktaki 
%26 iştiraki kadar katılmak riskinde bırakan, dönemin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu 
Başkanı M. Ziya GÖZLER'in T.C.K.'nun 240. Maddesindeki "Görevde Yetkinin Kötüye 
Kullanılması" suçunu işlediği, 

ii) Eti Soda A.Ş. hisselerinin devriyle ilgili olarak ; 

Eti Holding A.Ş. Yönetim Kurulunun 29 Kasım 2000 tarih ve 111/1 sayılı kararıyla, 
Eti Soda A.Ş.'deki Bayındır Holdinge ait toplam % 26 hissenin Vakıfbank'a satılarak söz 
konusu projeye yeni bir ortak alınması nedeniyle, taraflar arasında imzalanarak yürürlüğe 
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giren 23.09.1998 tarihli Ortaklar Anlaşmasının, Çerçeve Anlaşmasının "Ortaklar 
Anlaşmasının Hazırlık ve Onayı" başlıklı 8.1/b maddesinde belirtilen "Bu anlaşmaya taraf 
olmayan kişi veya kuruluşların projeye katılımı durumunda, Ortaklar Anlaşmasının yürürlüğe 
girmesi için Yüksek Planlama Kurulu'nun tekrar onayı gerekecektir." hükmü gereğince, 
yürürlüğe girmesi için Yüksek Planlama Kurulunun tekrar onayını gerektirdiği halde, Eti 
Holding Genel Müdürlüğünce bu onayın alınmaması nedeniyle, ilgili ünitelere gereken 
talimatı vermekte ihmali görülen, dönemin Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür M. Ziya 
GÖZLER'in, T.C.K.'nun 230. Maddesindeki "Görevi ihmal" suçunu işlediği, 

iii) Termin programına ait sürenin uzatılması konusu ile ilgili olarak ; 

Yüksek Planlama Kurulunun onayladığı Çerçeve Anlaşmasında süre uzatımına 
yönelik herhangi bir madde bulunmadığı gibi, yatırımcı firmaların ilave süre taleplerinin 
teknik olarak uygun olduğu düşünülse bile, Anlaşmanın 11.6. maddesindeki "Yüksek 
Planlama Kurulu tarafından onaylanmak kaydıyla Anlaşma hükümlerinin 
değiştirilebileceği" şeklindeki hükmüne uygun olarak, önce Yüksek Planlama Kurulu onayı 
alınmaksızın, "12 aylık ek sürenin verilmesi" yönünde hazırlanan 18.05.2000 tarihli Genel 
Müdürlük takririni uygun görüşle Yönetim Kuruluna havale eden dönemin Yönetim Kurulu 
Üyesi Genel Müdür Yardımcısı H. Hakan İÇTEN ile Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür 
M. Ziya GÖZLER ve ekinde Çerçeve Anlaşmasının da ekli olduğu bu takriri esas alarak, 
Yönetim Kurulunun 18.05.2000 tarih ve 89/6 sayılı kararını imzalamak suretiyle Anlaşma 
hükümlerinin yetkisiz olarak değiştirilmesine neden olan diğer Yönetim Kurulu Üyeleri; 
Alaattin GÜVEN, Mehmet PÜRDEROĞLU, Doğan KÖYMEN ve Ergün YİĞİT'in, 
T.C.K.'nun 240 maddesindeki "Görevde Yetkinin Kötüye Kullanılması" suçunu işledikleri, 

iv) Üç Boyutlu Sismik Yansıma Etüdünün Programdan Çıkarılması ile ilgili 
olarak; 

Yatınmcının bu yönde bir talebi olmamasına rağmen, Üç Boyutlu Sismik Yansıma 
Etüdü çalışmasının, Çerçeve Anlaşmasının 7.3. maddesindeki "kapsam değişikliği" hükmüne 
uygun olarak, "17 Mayıs 2000 tarihli Teknik Heyet Raporunda belirtildiği şekilde, bu çalışma 
ile araştırılması zorunlu olan hususların yer altına ulaşıldığında gerçekleştirilecek galeri ve 
sondajlar vasıtasıyla yapılması kaydıyla" fizibilite kapsamından çıkartılmasına ilişkin 
18.05.2000 tarih ve 89/6 sayılı Yönetim Kurulu Kararının alınmasından sonra, Yönetim 
Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Hakan İÇTEN ve Yönetim Kurulu Başkanı Genel 
Müdür M. Ziya GÖZLER imzası ile ETİ SODA A.Ş.'ye gönderilen Genel Müdürlüğün 24 
Mayıs 2000 tarih-820 sayılı yazısında sadece "Üç Boyutlu Sismik Yansıma Etüdü" 
faaliyetinin İş Programı kapsamından çıkarıldığının bildirilmesinin, Çerçeve Anlaşmasının; 
tarafların yatırım karan alınabilmesine yardımcı olmak üzere projenin teknik ve ekonomik 
bakımdan yapılabilirliğinin tespitine yönelik gerekli ve yeterli çalışmaların yerine getirilmesi 
amacına aykırı olduğundan, Yönetim Kurulu Kararının tam olarak yerine getirilmemesi 
dolayısıyla adı geçenlerin, T.C.K.'nun 240. Maddesine göre "Görevde Yetkinin Kötüye 
Kullanılması" suçunu işledikleri, 

v) Pilot Tesis Kurulması faaliyetinin programdan çıkarılması ile ilgili olarak; 

Çerçeve Anlaşması eki Fizibilite Çalışmaları İş Programında; yer altından alınacak 
numuneler ile proses akım şemasının belirlenmesi, elde edilecek ürünlerin hedef müşterilere 
gönderilmesi, elemanlann eğitilmesi ve AR-GE faaliyetlerinde kullanılması amacıyla, teklif 
ve taahhüt edilen 1.000.000-USD bedelli "Pilot Tesis Kurulması" işinin, yatınmcının harcama 
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yapmak istememesi sonucu normal ve ek süresinde gerçekleştirilmemesi nedeniyle 
programdan çıkartılarak, yurtdışında pilot ölçekte çalışma yapılmasına imkan sağlayan, bu 
nedenle, söz ihaleyi kazan yatırımcı firma lehine, diğer firmalar aleyhine bir durum ortaya 
koyan Genel Müdürlüğün 19.03.2001 tarih ve 04/433 sayılı takririni uygun görüşle imzalayan 
Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Hakan İÇTEN ve Yönetim Kurulu Başkanı 
Genel Müdür M. Ziya GÖZLER ve bu takriri esas alarak Yönetim Kurulunun 23.03.2001 
tarih, 128/3 sayılı karannı imzalayan diğer Yönetim Kurulu Üyeleri; Alaattin GÜVEN, 
Mehmet PÜRDEROĞLU, Doğan KÖYMEN ve H. Hakan İÇTEN, T.C.K.'nun 240. 
maddesindeki "Görevde Yetkinin Kötüye Kullanılması" suçunu işledikleri, 

vı) Danışman Firmanın Zamanında Seçilmemesi; 

Çerçeve Anlaşmasında yatırımcının taahhüt ettiği çalışmaların gerçekleştirilmesi için 
gereken harcama yükümlüğünü zamanında yerine getirmeyerek Danışman Kvaerner Metals 
Firmasının gecikmeli seçilmesi dolayısıyla, fizibilite dönemine ait çalışmaların tam ve sağlıklı 
olarak zamanında yerine getirilmemesi sonucunda Kurumun riskli bir yatınm karan altına 
girmesine neden olunması hususunda, Proje Eş Başkanlannın hazırladığı Faaliyet Raporlan 
hakkında gereken titizliği göstererek Tesis-Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 
yetkililerine gereken talimatı vermeyen, bu dairenin ilgili dönemlerde (proje başlangıcından 
25.04.2000 tarihinde kadar Ergün YİĞİT, bu tarihten sonra ise, H. Hakan İÇTEN) bağlı 
bulunduğu Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcılannın, T.C.K.'nun 230. 
Maddesindeki "Görevi ihmal" suçunu işledikleri, 

vıı) İşbirliği Aşamasına Ait Harcamaların Kontrolü; 

Eti Soda A.Ş. Yönetim Kurulu'nda Üye olarak Eti Holding A.Ş. adına görev yapan 
Genel Müdür M. Ziya GÖZLER ile Yönetim Kurulu Üyesi Ergün YİĞİTin; ortaklık 
projesine ilişkin ihalede 16,5 Milyon USD bedelli en uygun yatınm teklifini veren 
Konsorsiyum Firmasının yatınm harcamalanna ilişkin kararlann alınmasında, Kurumu 
menfaatlerinin korunması açısından gereken titizliği ve basireti göstermemeleri nedeniyle, 
T.C.K.'nun 230. Maddesindeki "Görevi ihmal" suçunu işledikleri, 

Belirlendiğinden, Müfettişliğimce de alınan ifadelerinde sorumluluklannı kaldıracak 
şekilde yeterli bir açıklama bulunmadığından, ilgililer hakkında, T.C.K. hükümlerine göre 
gereken adli kovuşturmanın başlatılabilmesini teminen, Memurlar ve Diğer Kamu 
Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 4483 sayılı Yasa hükümlerine göre soruşturma izninin 
verilmesi ve 30 Haziran 2003 tarihi itibariyle bir kısım suçlann "dava açma zamanaşımı" 
süresinin dolacak olması nedeniyle de, işbu rapor ve eklerinin ivedi olarak soruşturma izni 
talebinde bulunan mercie gönderilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine vanlmıştır." Denilmekte 
olup, 

Teftiş Kurulu Başkanlığınça'da "rapor neticelerine iştirak edildiğinden, adı geçen Eti 
Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü yöneticileri hakkında raporda belirtilen gerekçeler 
doğrultusunda 4483 sayılı Yasanın ilgili maddeleri uyannca soruşturma izni verilmesinin 
Bakanlık Makamının Onaylanna arz edildiği" 

Nihayet Bakanlık Makamının Ön İnceleme Raporu ve eklerine onay verdiği ve rapor 
ve müzekkerenin yürürlüğe sokulduğu, 
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3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanunun 4 ve 
21 .maddelerine göre "Her Bakan ayrıca emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu 
olup, Bakanlık merkez taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların faaliyetlerini, 
işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir." Denildiği, 233 s KİT 1er 
hakkındaki KHK'e 40.md'e göre de " İlgili Bakanlık;Teşebbüs müessese ve bağlı oortaklık 
faaliyetlerinin kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülmesini 
gözetmekle görevlidir " hükümlerine göre İlgili Devlet Bakam Rüştü Kazım 
Yücelenin görev ve yetkisinde olan bir işi üstelik sonucundan bilgi istemesine rağmen YPK 
kararına aykırı faaliyet ve usulsüzlükleri gözetim ve denetimini yapmadığı dolayısıyla 
konunun Bakan sorumluluğundan da gerektiren bir konumda olması nedeni ile tüm 
yönleriyle soruşturulması gerektiği, 

tespitlerinde hareketle, 

3-SONUÇ VE ÖNERİ: 

Trona madenini soda külüne dönüştürme projesinin belirlenen bir konsorsiyuma 
verilmesi işinde, ETİ Holding Yönetim Kurulu bu konuda herhangi bir karar almamışken söz 
konusu konsorsiyum tarafından Devlet Bakanı R. Kazım Yücelen'den işletme imtiyazı 
talebinde bulunulmuştur. 

Bu yazı üzerine dönemin Devlet Bakanı R. Kazım Yücelen tarafından konsorsiyum 
yazısının altına "Trona Türkiye'mizin en önemli meselelerinden birisidir. Bu manada süre 
(üretime geçiş için) teknik kapasite kurum menfaati gibi konulan öne alarak değerlendirilmesi 
ve neticenin bildirilmesini rica" ifadesi eklenerek ilgili Kuruma gönderilmiştir. 

Bu talimatla başlayan ihale sürecinde, söz konusu konsorsiyum proje ile ilgili 
çalışmalarını belli bir noktaya getirdikten sonra iki firmadan daha teklif alınmıştır. Fakat 
bu firmalardan bu boyutta bir proje için 25 günde teklif vermeleri istenmiştir. Bundan 
sonra ihaleye katılmak istenen firmalara izin verilmemiştir. 

Bu aşamadan sonra ihale sürecindeki ve sonrasındaki çeşitli usulsüzlükler nedeniyle 
soruşturmalar yapılmış ve sorumlu bürokratlar hakkında yargı süreci başlamıştır. 

Bu çerçevede Rüştü Kazım Yücelen'in talimatıyla başlattığı ve neticesinden bilgi 
istediği süreçte olaya müdahil olması nedeniyle Meclis Soruşturması açılması gerektiği 
düşünüldüğünden, Devlet adına yapılan alım/satıma fesat karıştırmak suçundan, TCK'nm 205. 
maddesi gereğince sorumluluğu bulunduğu düşüncesi ile Anayasa'nın 100., İçtüzüğün 
107. maddesi uyarınca Meclis Soruşturması açılması gerektiği kanaatine varılmıştır. 

Ayrıca;Türkiye'nin en önemli hammadde kaynaklarından birisi olan Trona Madenini 
Soda Külüne dönüştürme ve ihracaatmı da kapsayan Projesinin belirlenen bir konsorsiyuma 
verilmesinde, ayrıca Müfettiş raporları ile belirlenen ve Trona Projesi hakkında alman YPK 
kararlarına aykırı işlem tesisi ile sonuçlanan ve yukarıda bölüm ve maddeler halinde sunulan 
idarenin usulsüz ve yolsuz işlemlerine müdahaledeki kayıtsızlığı da göz önüne alındığında 
dönemin ilgili Devlet Bakanlarının sorumlu olabileceği değerlendirilmiş olup, 

Bundan başka; Eti Holding A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığınca Çerçeve Anlaşmasının 
hazırlanması ve bu güne kadar uygulanması aşamalannda kaydedilen gelişmeler nedeniyle, 
rapor maddelerinde yer alan hususlarda, Teşekkülün üstlenmiş olduğu gereksiz riskin, bir 
zarar görme fiilini oluşturup oluşturmadığının incelenmesi ve mevcut durum itibariyle kamu 

861 



menfaatlerinin korunması amacıyla alınacak önlemlerin belirlenmesi ile ilgili olarak yapılan 
inceleme sonucunda; hazırlanan inceleme raporunu.08.10.2001 tarih 1942 sayılı yazı ile 
T.C.Devlet Bakanlığı kanalıyla Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderildiği halde 
adı geçen Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından yaklaşık 1 yıl 2 ay bekletildikten sonra, 
11.11.2002 tarihinde (ki bu tarihin 3 kasım genel seçimlerinden 8 gün sonra olması dikkat 
çekici bulunmuştur) gerek idari tedbir alınması, gerekse Bakanlık Müfettiş raporunda yer alan 
disiplin zamanaşımı süreleri gözönüne alındığında Başbakanlık Makam olurlarına 
sunulmasında, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanının görevi yerine getirmede ihmal 
gösterdiği anlaşıldığından hakkında TCK nm 230.maddesi gereğince Cumhuriyet 
Savcüığma suç duyurusunda bulunulması ve idari yönden durumunun Başbakanlık 
Makamınca değerlendirilmesi gerekmektedir 

Eti Holding A.Ş. Proje Tesis Dairesi Başkanlığı Trona Projesi Mühendisi olarak 
çalışmakta iken; kurumdan istifa etmek suretiyle ayrılan ve hemen akabinde Bayındır 
Holding'e transfer olan ve Eti Soda A.Ş.de Bayındır Holding'i temsil eden Eş Başkan 
sıfatıyla imzası bulunan Safter İplikçioğlu adındaki personelin bu durum teftiş raporu ile 
tespit edilmiş gereği Genel MüdürTük makamınca bildirilmesine rağmen tespit eden 
raporda ve Eti Holdig A.Ş.Teftiş Kurulu Başkanlığı Müzekkeresinde; 2531 Sayılı Kanunun 
başka işte çalışma yasağına aykırı olduğu gerekçesiyle soruşturma talep edilmesine rağmen 
soruşturma müsaadesi vermeyen Genel Müdür ile aynı projede çalışmaya devam eden 
Safter İplikçioğlu hakkında Cumhuriyet Savcüığma suç duyurusunda bulunulması 
gerekmektedir. (Ek:26) 

Ayrıca Vakıfbank tarafından henüz yatırım karan bile alınmamışken acele olarak 
kurulan Vakıf Enerji isimli bir iştirak adına; Bayındır grubunun hiçbir faaliyet göstermediği 
halde % 36,5 hissesine karşılık Denetim raporlarında -25 Milyon dolar değer tespiti yapılan 
hisseye Vakıf Eneri Şirketince 14,2 milyon dolar ödenmesindeki ve bilahare taksitler halinde 
Park Holdinge devri işlemininde muvazaalı bir işlem olduğu düşünüldüğünden, usulsüzlüğü 
tespit eden Devlet Denetleme Kurulu raporları doğrultusunda bu kararı Vakıfbank'a aldırtan 
yöneticiler hakkında halen yürüyen bir savcılık soruşturması olduğu da göz önüne alındığında 
olayın bütünlük arz etmesi nedeniyle hukuk Müşavirinin ifşaatlarını içeren CD deşifresi, 
Hisse devri konulan ile gerek kurum yetkililerinin beyanlanndan gerekse müfettişlerin 
tespitlerinden ihale olarak değerlendirilmesi mümkün olmayan 5 yıllık süreçte söz konusu işte 
adı geçen yöneticiler ile beyaz enerji iddianamesinde savcılıkça ismi rüşvet olayları ile 
anılan Erhan Aygün isimli Park Holding ortağının bu ihalede ve sonrasında benzer ilişkiler 
içerisinde bulunduğu ifade edildiğinde birlikte değerlendirilmesi için 2003/34668 Hazırlık 
No ile yürütülen savcılık soruşturulması ile birleştirilmesi için T.C. Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığına intikali kanaatine ulaşılmıştır. 

Bu konu ile ilgili DPT Müsteşarlğı tarafından 19.11.2000 tarihli görüş yazısı 
mevcutur. (Ek: 19) 

Olaylann gerek Devlet Bakanlığı, gerek Eti Holding A.Ş. ile sınırlı olmayıp; 
Vakıfbank tarafından Bayındır Holding'in Eti Soda A.Ş.'deki % 36,5 olan hissenin; 
bankanın denetimi ile görevli Yüksek Denetleme Kurulu, (Ek:20) Maliye Teftiş, Hesap 
Uzmanlan ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Raporlannda yer aldığı üzere 
(14,2 milyon dolar )Banka zaranna yol açacak şekilde usulsüz -yolsuz işlemlerle yüksek 
bedelle devri daha sonra Vakıfbanka ait Eti Soda A.Ş. hissesinin Park Grubuna taksitler 
halinde ödeme şartıyla devri ile sonuçlanan işlemlerin, yine Bayındır Grubuna ait ait bazı 
enerji şirketlerindeki hisselerinde (Bankanın 80.217.788.-dolar zarara uğratıldığı belirlenmiştir,) 
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Vakıfbank'a usulsüz devrini de kapsayacak şekilde Bankacılık Alt Komisyon raporunda 
Soruşturma Komisyonu Kurulması talebi ve C.Savcılığma Suç Duyurusunda 
bulunulduğu için burada ayrıca yer verilmemiştir. 

Yine raporun ilgili bölümünde yer verildiği üzere olaylarda sorumluluğu bulunduğu 
anlaşılanlar ile projede çerçeve anlaşması YPK Kararlarına aykın işlem tesis edilmesi ve işin 
yürütümü ile ilgili olarak Kamu yarannın gözetilmediği gerek kurum gerekse Bakanlık Teftiş 
Kurulu Başkanlığı ve diğer raporlar ile tevsik edildiği için, kamunun uhdesinde bulunan İR 
3388.no lu Trona Madeni ruhsat hukukunun korunması gerektiği kanaatına varılmıştır. 

TRONA HİSSE DEVRİ HAKKINDA RAPOR: 

Eti Holding Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 12.12.2001 tarih 64 sayılı raporunda, 
Sonuç olarak: 

Bayındır Grubunun Eti Soda hisselerini Vakıfbank'a devretmesinin kurumun 
yaptığı işlem, yapılan anlaşma ve şirket ana sözleşmesinde belirlenen hususlann raporda tadat 
edildiği şekilde bir çok usulsüz işlemler içermesi ve bu işlemlerin kurumu ciddi anlamda 
zarar ve risk altına aldığı, Çerçeve Anlaşması, Ortaklar Anlaşması ve Eti Soda A.Ş 
sözleşmelerinin hazırlanması safhasında doğrudan müdahil olan Hukuk Müşavirliğinin bu 
faaliyetlerinde, Genel Müdürlüğü aydınlatmak, Teşekkül ile Park Holding ve Vakıfbank 
arasında gelişen hukuki, mali ve cezai neticeler doğurabilecek münasebetlerde teşekkülün 
menfaatlerini koruyucu, ihtilaftan önleyici hukuki tedbirleri alma noktasında yetersiz kaldığı, 
diğer taraftan; Bağlı Ortaklar ve İştirakler Dairesi Başkanlığı'nm Bayındır Gurubu 
hisselerinin Vakıfbank'a devri ile ilgili olarak hiçbir gerekçeye dayanmadığı gibi devre 
ilişkin teknik ve fınansal zorunluluğu ortaya koymayan bir takrirle, Bayındır Gurubu 
hisselerinin "Teşekkülümüzce satın alınmamasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir" 
şeklinde görüş serdettiği, keza yeni bir durum olarak; Vakıflar Bankasının Bayındır 
Grubundan aldığı hisseleri Park Grubuna devretmesi işlemlerinin de kurumu ciddi anlamda 
zarara uğratacağı ve risk altına sokacağı belirlendiğinden, devir işlemlerinin ve devre ilişkin 
bedelin belirlenmesi safahatlan ile bedele dahil olan iktisadi kıymet ve varlıklann nelerden 
oluştuğu hususlannın soruşturulması , hali hazırda Eti Soda A.Ş ile ilgili bir soruşturmanın 
Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütüldüğü dikkate alınarak, açılacak 
soruşturmanın yürütülen soruşturmayla birleştirilmesi gerektiği, fEk:21) 

Olaylann gerek Devlet Bakanlığı, gerek Eti Holding A.Ş. ile sınırlı olmayıp; 
Vakıfbank tarafından Bayındır Holding'in Eti Soda A.Ş.'deki % 36,5 olan hissenin; 
bankanın denetimi ile görevli Yüksek Denetleme Kurulu, Maliye Teftiş, Hesap Uzmanlan ve 
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Raporlannda yer aldığı üzere (14,2 milyon dolar 
)Banka zaranna yol açacak şekilde usulsüz -yolsuz işlemlerle yüksek bedelle devri daha 
sonra Vakıfbanka ait Eti Soda A.Ş. hissesinin Park Grubuna taksitler halinde ödeme şartıyla 
devri ile sonuçlanan işlemlerin, yine Bayındır Grubuna ait ait bazı enerji şirketlerindeki 
hisselerinde (Bankanın 80.217.788.-dolar zarara uğratıldığı belirlenmiştir,) Vakıfbank'a usulsüz 
devrini de kapsayacak şekilde Bankacılık Alt Komisyon raporunda Soruşturma Komisyonu 
Kurulması talebi ve C.Savcılığına Suç Duyurusunda bulunulduğu için burada ayrıca yer 
verilmemiştir. 
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B) BOR MADENİ İLE İLGİLİ OLARAK; 

İ.Yapılan İşlemler Ve Doğan Zarar; 

BOR MADENİ HAKKİNDA EKSİK KALAN SORUŞTURMALAR: 

1) Eti Holding A.Ş'e. ait 27 Adet Bor Tuzu sahasının birleştirme talebi ile ile ilgili 
2.11.2001 tarih 62 sayılı Müfettiş raporunun gereğinin yapılmaması; (Ek:22) 

I-Konu ve Komisyonumuza intikali 

Etiholding A.Ş'e. ait 27 Adet Bor Tuzu sahasının birleştirme talebinin Maden İşleri 
Genel Müdürlüğü Trona projesi ihalesi ve işin yürürümü sırasında kuruluşun ilgili olduğu 
Devlet Bakanlığı, Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünde yapılan usulsüzlük ve yolsuzluk 
hakkında komisyonumuza intikal eden şahıs şikayetinde yer alan iddialar Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığına soruşturulmak üzere intikal ettirilmiş olup, 

Eti Holding A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığının 26.10.2001 tarih, 62 sayılı raporunda 
yer alan ; 2840 sayılı Kanunla Ruhsat Haklan Eti Holding Uhdesinde Bulunan Bor tuzu 
Sahaları Üzerine Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nce Mükerrer Ruhsat verildiği söz 
konusu işlemlerin; yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yapılan değerlendirmesinde kurumun 
zarar gördüğü, Kanunlara ve yönetmeliklere göre suç sayılan ve disiplin cezasım gerektiren 
eylem, işlem ve hallerin varlığı belirlenerek. Konuyla ilgili yazılan inceleme raporu ve bu 
raporda yer alan soruşturma talebinin Enerji ve Tabii kaynaklar bakanlığına iletilmesine 
rağmen gerekli işlemlerin yapılmadığı belirlenmiştir. 

II- Yapılan İnceleme: 

Etiholding Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişliği'nin 62 sayılı Raporu ve ekleri 
üzerinde yapılan incelemelerde; 

"Maden Haklan ve İşletmeler Dairesi Başkanlığı'nın Genel Müdürlük Makamına 
yazdığı 18.Haziran.2001 tarih 994 sayılı yazıda; 

"Genel Müdürlüğümüz uhdesinde ve Balıkesir ili, Dursunbey ilçesi dahilinde olup, 
21.04. 1987 tarihinde birleştirme talebinde bulunulan ancak Maden İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından birleştirme talebimizin kabul edilmediği 04.01.2001 tarihinde bildirilen 27 adet bor 
tuzu sahamızla ilgili olarak Maden İşleri Genel Müdürlüğünden temin edilen belgeler ekte 
sunulmaktadır. 

Söz konusu belgelerden görüleceği üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden 
İşleri Genel Müdürlüğü tarafından anılan bor tuzu sahalanmız üzerine 3. Kişilere mükerrer 
ruhsatlar verilmiş olup ( Bunlann büyük bir bölümü bu aşamada iptal edilmiş ve ihale 
aşamasına gelmiş bulunmaktadır. Başka bir kişiye ait ÖİR.4295 no.lu saha ise sahamıza 2,19 
ha tedahül etmektedir.) birleştirme talebimize bu nedenle engel çıkanlmak istendiği 
düşünülmektedir. 
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Bu hususta Maden İşleri Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar ve temin edilen 
belgeler ekte gönderilmekte olup, konu ile ilgili bilgilendirilmelerini ve değerlendirilmelerini 
teminen yazımızın Hukuk Müşavirliği ve Teftiş Kurulu Başkanlığı'na havalesini 
tensiplerinize arz ederiz." denildiği. 

Anılan yazı üzerine Genel Müdürlükçe "Hukuk-Tef.K.Bşk./ 20.6.2001 MİG 
tarafından bizim bor sahalarımız üzerine ruhsat verilmesi yanlış bir davranış değilmidir? Bu 
bilgi ETİ'nin ruhsatlan terkettiğini ve diğer bazı ifadelerle basında ve diğer yayın 
organlarında yer almaktadır. Konu hakkında ilgilenmekte olanlara bilgi ve tetkiki." derkenar 
talimatının düşüldüğü, 

Rapor muhteviyatı belgeler üzerinde yapılan incelemelerde; 

1-Maden İşleri Genel Müdürlüğü Harita Şube Müdürlüğü tarafından Arama Şube 
Müdürlüğü'ne yazılan 05.03.1998 tarihli yazıda; "Etibank uhdesinde bulunan 27 adet ruhsata 
ait birleştirilmiş koordinatlar aşağıda çıkarılmıştır..., olarak tespit edilmiştir. Not: ekteki 
yapılan çizimde de görüleceği üzere; 3213 sayılı Kanun döneminde yapılan bir kısım 
müracaatlara ruhsat (maden) verildiği tespit edilmiştir. Bu konunun Bilgi İşlem Şube 
Müdürlüğü ile yapılacak görüşmeler neticesinde açıklığa kavuşturulması gerekir. Bu ruhsatlar 
3213 sayılı Maden Kanunu döneminde verilen haklar olduğu için bu konunun BIM ile Arama 
Şubesi arasında giderilmesi gerekir." denildiği, 

2-BİM Şube Müdürlüğü'nün Arama Ruhsatlan Şube Müdürlüğü'ne gönderdiği 
14.08.1998 tarihli yazıda; "Balıkesir ili dahilinde ve Etibank Genel Müdürlüğü uhdesinde 
bulunan 27 adet ruhsatlı sahanın birleştirilmesi ile ilgili olarak, Harita Şube Müdürlüğü'nce 
tespit edilen birleştirme koordinatlanna göre 3 poligon halinde birleştirme işlemi yapılarak, 
tedahülsüz ruhsat düzenlenmesi hususunda, şubenizce 09.03.1998 tarihli mütalaa yazılmıştır. 
Mütalaanız ekinde 1. , 2. Ve 3 üncü poligon olarak verilen birleştirme koordinatlan ve 
birleştirmeye konu olan ruhsatlara ait inceleme yapılarak aşağıda belirtilen hususlar tespit 
edilmiştir... bu bilgiler ışığında gerekli işlemlerin şubenizce yapılması hususu arz olunur." 
denildiği, 

3-BİM Şube Müdürlüğünün Harita Şube Müdürlüğü'ne gönderdiği 05.04.1999 tarihli 
yazıda;" Şubenizce Etibank Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan 27 adet bor tuzu sahasına 
ait şubenizce tespit edilen 20.10.1998 tarihli mütalaanızda belirtmiş olduğunuz koordinatlara 
göre BİM'de yapılan inceleme ve ekran kontrolünde tespit edilen hususlar aşağıda 
belirtilmiştir... 

Sonuç olarak; 

Bütün kontroller, şubenizce 27 adet bor tuzu sahasına ait tespit edilmiş koordinatlara 
göre yapılmıştır. Yazımız ekinde tespit edilen koordinatlar dahilinde 27 adet bor tuzu 
sahasının üzerine gelen maden haklanna ait BİM dökümü gönderilmektedir. 

a)AR:7/575 (Erişim= 1122578) no.lu bor tuzu sahasının üzerine başka ruhsat 
verilmemesi için Durum Kodu=0 , Dosya Tipi=0 (yürüyen saha) yapılmıştır. Bu saha üzerine 
verilmiş bulunan AR=632277 (sicil=40215) sayılı saha mevcut BİM koordinatlanna ve 
şubenizce tespit edilen koordinatlara göre de tamamen Ar= 7/575 sayılı ruhsat alanı içerisinde 
kalmaktadır. Bu nedenle AR= 63277 sayılı ruhsatın iptali yönünde acilen makam oluru 
alınması gerekmektedir. Gereğinin yapılması arz olunur." 
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Denildiği, 

1-Arama Ruhsatlan Şube Müdürlüğü'ne yazılan bila tarih ve imzalı yazıda;" Balıkesir 
ili dahilinde ve Etibank Genel müdürlüğü uhdesinde bulunan 27 adet bor tuzu sahasına ait 
koordinatlar aşağıda tespit edilmiştir. Buna göre yapılacak işlemlerin şubenizce yapılması için 
gereğini arz ederim." denildiği, aynı yazı arkasına Arama Ruhsatlan Şube Müdürü 
tarafından;" HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE Etibank'a ait birleştirme talepli 27 adet ... 
işli paftalara göre tespit edilen koordinatlara göre birleştirme koordinatlannın tespit edilerek 
şubemize bildirilmesini arz ederiz." denildiği, 

Harita şube Müdürlüğü tarafından Arama Ruhsatlan Şube Müdürlüğü'ne yazılan 
18.06.1999 tarihli yazıda; "Balıkesir ili dahilinde ve Etibank Genel Müdürlüğü uhdesinde 
bulunan bor tuzu sahalannın birleştirilmiş koordinatlan aşağıda açıklanmıştır. Gereği arz."... 
denildiği, aynı yazı üzerine BİM Şube Müdürü tarafından, Harita Şube Müdürlüğü'ne 
hitaben; "Poligonlarda nokta adeti Max=50 dir buna göre yeniden değerlendirilmesi bilgi 
verilmesini arz." Şerhinin konulduğu, 

Harita Şube Müdürlüğü tarafından Arama Şube Müdürlüğü'ne yazılan 20.03.2000 
tarihli yazıyla, Etibank uhdesinde bulunan bor tuzu sahalanyla ilgili olarak BİM mütalaası 
sonucunda gerekli incelemeler yapılarak yeni koordinatlann çıkanldığı, 

Daire Başkanlığı'nm Maden İşleri Genel Müdürlüğü makamına olur için sunduğu 
26.05.2000 tarihli takrirde " Balıkesir ili hudutlan dahilinde ve Eti Holding A.Ş. uhdesinde 
bulunan 27 adet bor tuzu sahasının birleştirilmiş koordinatlan aşağıda çıkanlmıştır. Bu 
koordinatlarla Eti Holding A.Ş. adına BİM ve Sicil kayıtlanna işlenmesi bu sahalann üzerine 
verilmiş ruhsatlann iptal edilmesi hususunu, olurlannıza arz ederim." denildiği, anılan takririn 
26.05.2000 tarihinde uygun görüşle Genel Müdür Fahrettin Cevhere sunulduğu, ancak, Genel 
Müdür Fahrettin Cevher tarafından yaklaşık üç ay gecikmeli olarak 16.08.2000 tarihinde; 
"Ruhsat süreleri sona ermiş, hiçbir çalışma yapılmamış, bu güne kadar ilgi duyulmuş 
sahalann birleştirilmesi manasız olup, bor tuzu bulunan sahalann açıklanarak proje vermesi 
halinde birleştirme işlemi yapabiliriz. Bu işlemde ruhsat hukuku sona ermeyenler için 
olabilir." Talimatı verildiği belirlenmiş olup, 

Bu çerçevede; 

a-Balıkesir ili hudutlan dahilinde Eti Holding uhdesinde bulunan 27 adet bor tuzu 
sahasının birleştirme talepleri hiçbir yasal gerekçe ileri sürülmeksizin (nedensiz) göz ardı 
edildiği, 

b-Hukuku Teşekkülümüz uhdesinde bulunan bor tuzu sahalan üzerine mükerrer ruhsat 
verildiği, 

c-Genel müdürlüğe ait tüm birimlerin usulsüz olarak verilen ruhsatlann iptali ve 
sahalann Eti Holding talepleri doğrultusunda birleştirilmesi uygun görülmüşken Genel Müdür 
Fahrettin Cevher'in Anayasa, 2840, 3213,... sayılı yasalara aykın olarak Eti Holding maden 
haklan aleyhine keyfi işlem talimatı verdiği üstelik yapması gereken işlemleri geçerli bir 
neden olmaksızın yaklaşık üç ay gibi bir süre geciktirdiği, 
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a-Anılan 62 sayılı Eti Holding Müfettişliği raporu içinde yer alan anlatımlar üzerine 
yapılan inceleme sonucunda; Mükerrer ruhsat verilen sahaların içinde bulunduğu vilayet 
(Balıkesir) sınırlan içerisinde kalan Ruhsat haklan Eti Holding uhdesinde bulunan sahalar 
üzerinde kaçak ve izinsiz sondaj yapıldığı da tespit edildiği ancak bunun üzerine de 
herhangi bir işleme tevessül edilmediği anlaşılmıştır. 

Aynca; 

Eti Holding Müfettişliği'nin Eti Holding Hukuk Müşavirliğine ait 03.08.2001 tarih 
60 sayılı raporu ve bu rapora verilen cevapta; 

"1978 yılında çıkarılan 2172 sayılı konunla Bakanlar Kurulu Kararı ile 
belirlenen bölgelerdeki özel şahıs ve firmalara ait bor tuzu arama ruhsatları iptal 
edilmiş ve yine aynı kanunla bu bölgelerdeki işletme hakları da alınarak devlete geçmiş 
bu kanundan sonrada çıkarılan Bakanlar Kurulu kararı ile de bu hak Teşekkülümüze 
verilmiştir 

1983 yılında 2172 sayılı kanun iptal edilerek 2840 saydı Kanun çıkarılmış, bu 
Kanunla da belirli bölgelerde özel şahıs ve firmalara verilmiş bulunan ruhsatlar iptal 
edilmiş yine bu bölgelerdeki işletme hakları da alınarak yine Teşekkülümüze verilmiştir. 

Maden Hakları ve işletmeler Dairesi Başkanlığından gönderilen Makamdan 
havaleli 04.04.2001 tarih ve 631 sayılı yazı ile Balıkesir ili dahilindeki 27 adet bor tuzu 
sahasın ile ilgili olarak 22.04.1997 tarihinde birleştirme talebinde bulunulduğu 
belirtilerek bu talep henüz yerine getirilmediği, ne yapılması gerektiği sorulmuştur. 

Söz konusu yazı Müşavirliğimizce incelenerek 10.09.2001 tarih ve 527 sayılı 
yazımız ile konu hakkında görüşümüz belirtilmiştir. 

Görüşümüzde de belirtildiği üzere, konunun takibinde gecikme olduğu, şu anda 
hukuken yapüacak bir işlem olmadığı belirtilmiştir. 

Yine aynı konu ile ilgili olarak Maden Hakları ve işletmeler Dairesi 20.06.2001 
tarih ve 1690 sayüı yazılara ile, Teftiş Kuruluna ve Müşavirliğimize havaleli Makamdan 
havaleli yazı göndererek görüş sunulmuş. 

Söz konusu yazı ile ilgili olarak bir görüş bildirilmiş ve görüşümüzde özetle; "söz 
konusu 27 adet sahaya ait mükerrer ruhsat verildiğine dair bilgi ve belgelerin 
gönderilmesi ve ruhsat verilen kişi veya firmaların tespit edilmesi halinde gerekli 
hukuki işlemlerin yapılabileceği bildirilmiştir. 

Raporun bu bölümünde, rapor cevabında bildirilmesi istenilen hususlarda bilgi 
ve belge bulunmamaktadır. Bu konuların ilgili daireden istenmesinin yerinde olacağı 
görüşüne varılmıştır." 

Şeklinde cevap verilmiştir. 
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3-Sonuç 

Eti Holding A.Ş'e. ait 27 Adet Bor Tuzu sahasının birleştirme talebinin Maden 
İşleri Genel Müdürlüğü ilgili Devlet Bakanlığı ve Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün 
bağlı olduğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Eti Holding A.Ş. Genel 
Müdürlüğünde işlemler hakkında da komisyonumuza intikal eden şahıs şikayetinde yer 
alan iddialar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına soruşturulmak üzere intikal ettirilmiş 
olup, söz konusu soruşturma henüz tamamlanmamakla birlikte; 

Eti Holding A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 26.10.2001 tarih, 62 sayılı 
raporunda yer alan; 2840 sayılı Kanunla Ruhsat Haklan Eti Holding Uhdesinde 
Bulunan Bor tuzu Sahaları Üzerine Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nce Mükerrer 
Ruhsat verildiği söz konusu işlemlerin; yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yapılan 
değerlendirmesinde kurumun zarar gördüğü, Kanunlara ve yönetmeliklere göre suç 
sayılan ve disiplin cezasım gerektiren eylem, işlem ve hallerin varlığı belirlenerek. 
Konuyla ilgili yazılan inceleme raporu ve bu raporda yer alan soruşturma talebinin Enerji 
ve Tabii kaynaklar bakanlığına iletilmesine rağmen gerekli işlemlerin yapılmadığı 
belirlenmiştir. 

Raporda detaylı olarak yapılan iddiaların sırasıyla tespit ve incelenmeleri sonucu, 

Eti Holding A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 26.10.2001 tarih, 62 sayılı 
raporunda yer alan; 2840 sayılı Kanunla Ruhsat Haklan Eti Holding Uhdesinde 
Bulunan Bor tuzu Sahalan Üzerine Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nce Mükerrer 
Ruhsat verildiği söz konusu işlemlerin; yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yapılan 
değerlendirmesinde kurumun zarar gördüğü, Kanunlara ve yönetmeliklere göre suç 
sayılan ve disiplin cezasını gerektiren eylem, işlem ve hallerin varlığı belirlenerek 
düzenlenmiş raporun 21.11.2001 tarih 1498 sayılı müzekkere ile Teftiş Kurulu 
Başkanlığınca Genel Müdürlük Makamına sunulmasına rağmen Eti Holding 'in ruhsat 
hukukunu koruması gereken kurumun Genel Müdür M.Ziya Gözler'in "Bize bağlı 
olmayan bir genel müdürlüğün (Maden İşleri Gn:Md.) yaptığı işlemlerle ilgili olarak 
soruşturma istememiz doğru bir hareket değildir. Ancak bu konuyla ilgili olarak 
meselenin çözümü için Enerji ve Tabii Kay.Bak.'na bir yazı ile Bor sahalarımız 
üzerine ruhsat verilemeyeceğinin bunun yanlış olduğunu ilgili dairemiz kanalıyla 
iletelim" şerhi düşerek konunun soruşturulmasını engellemeye çalıştığı, nitekim talimat 
gereğince ilgili Daire Başkanlığı (Maden Haklan Daire Başkanlığı) kanalıyla konu ilgili 
Devlet Bakanlığı'na bilgi mahiyetinde gönderildiği, Devlet Bakanlığınca konuya nasıl 
yaklaşıldığına ilişkin bir bilgiye ise komisyonumuz sınırlı süresi içerisinde ulaşılamadığı, 
ancak Maden İşleri Genel Müdürü eliyle yapılan usulsüz işlemler hakkında yazılan 
inceleme raporu ve bu raporda yer alan soruşturma talebi ile ilgili ETKB'dan 
komisyonumuza intikal eden son 5 yılda yazılmış raporlar arasında böyle bir soruşturma 
yapılmadığının anlaşıldığı, 

Buna göre; birleştirme talebinin reddedilmesi sonucu Eti Holding 'in uhdesindeki 
sahalann düşürülerek, Park Holding A.Ş.adına 2840 ve 3213 sayılı yasalara aykm ruhsat 
verilmesi sonucunu doğurduğu mükerrer ruhsat verme işleminin, hukuksuz kurum ve ülke 
zaranna mucip bir nitelik taşıdığı bilgisine ulaşıldığından, gerek ilgili Devlet Bakanlığınca 
gerekse Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yapılan işlemlerin tespiti noktasında 
Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı Teftiş Kurulunca konunun ivedilikle 
soruşturulması gerektiği varsa kamu görevlilerinin ve siyasi sorumlulukların tespit 



edilmesi sonucu kurulacak olan araştırma komisyonuna intikal ettirilmesinin uygun 
olacağı, 

Bu arada; birleştirme talebinin reddedilmesi işlemini tesis edilmesini soruşturtmayan 
makamlann ve Eti Holding e ait sahalar üzerine ruhsat verilenlerin birlikte teşekkül halinde 
hareket ettikleri kanaatine ulaşılması ve yapılan işlemin memurlar açısından T.C.K. 230, 240. 
maddelerinden sorumluluk getirebileceği şeklinde değerlendirildiği dolayısıyla raporu işleme 
koymayan Eti Holding A.Ş.Genel Müdürü (eski) M.Ziya Gözler ile hukuku Eti Holding 
'e ait 27 adet sahanın birleştirme talebini alt kademe personelin uygun görmesine rağmen 
olur vermeyerek yasa ve hukuka aykırı işlem yaparak red ettiği anlaşılan Maden İşleri 
(eski) Genel Müdürü Fahrettin Cevher hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç 
duyurusunda bulunulması 

Anayasanın 168.md.ne 2840 ve 3213 s.Kanuna aykırı işlemlerle ilgili Eti Holding 
A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 26.10.2001 tarih, 62 sayılı raporunda yer alan ; 2840 sayılı 
Kanunla Ruhsat Haklan Eti Holding Uhdesinde Bulunan Bor tuzu Sahalan Üzerine 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nce özel sektör adına 
mükerrer ruhsat verildiği ve söz konusu işlemlerin; yürürlükteki mevzuat çerçevesinde 
yapılan değerlendirmesinde kurumun zarar gördüğü, Kanunlara ve yönetmeliklere göre suç 
sayılan ve disiplin cezasını gerektiren eylem, işlem ve hallerin varlığı belirlenerek düzenlenmiş 
raporun 21.11.2001 tarih 1498 sayılı müzekkere ile Teftiş Kurulu Başkanlığınca Genel 
Müdürlük Makamına sunulmasına rağmen Eti Holding 'in ruhsat hukukunu koruması gereken 
kurumun Genel Müdür M.Ziya Gözler'in "Bize bağlı olmayan bir genel müdürlüğün yaptığı 
işlemlerle ilgili olarak soruşturma istememiz doğru bir hareket değildir. Ancak bu konuyla 
ilgili olarak meselenin çözümü için Enerji ve Tabii Kay. Bak.' na bir yazı ile Bor sahalanmız 
üzerine ruhsat verilemeyeceğinin bunun yanlış olduğunu ilgili dairemiz kanalıyla iletelim" 
şerhi düşerek konunun soruşturulmasını engellemeye çalıştığı, nitekim konu Devlet 
Bakanlığına bilgi mahiyetinde gönderildiği, Devlet Bakanlığınca Enerji Bakanlığı'na 
gönderilip gönderilmediği ve Enerji Bakanlığınca kamu hukukunun korunup kollanması 
hususlannın soruşturma sonucunda ortaya çıkabileceği, mükerrer ruhsat verme işleminin 
hukuksuz kurum ve ülke zaranna mucip bir nitelik taşımasının yanı sıra diğer üst 
makamlarını ve varsa siyasi sorumlulukların kurulacak araştırma komisyonunda 
anlaşılacağı, 

Konu; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili Devlet Bakanlığı iş ve 
işlemlerinden olması nedeni ile konunun bütünlüğü açısında Eti Holding A.Ş. işlemleri 
haklanda yazılan raporlar çerçevesinde komisyonumuzca kurulması talep edilen 
araştırma komisyonu tarafından birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. 

2-2840 Saydı Kanuna aykırı olarak Serena ve Ceytaş Firmaları ile çerçeve 
anlaşması imzalanması: 

Eti Holding A.Ş.Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişi tarafından düzenlenen 
04.10.2000 tarih 56 sayılı raporda aynen; (Ek:23, 24) 

"Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş.İhracat Dairesi Başkanı Kürşat Kaypakoğlu 
tarafından hazırlanan Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hayati Öncüer tarafından uygun 
görüşle Genel Müdür Ümit R. Üncü'ye sunulan ve Ümit R. Üncü tarafından Yönetim 
Kuruluna havale edilen takrirle Ceytaş'm (Park Holding) kuracağını iddia ettiği tesis 
tamamlanmadan yıllık 200.000 ton ihraç kaydiyle kolemanit (Bor Tuzu) talebini karşılamaya 
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dönük Yönetim Kurulu Karan istihsal edilmeye çalışılmasının, ayrıca Ceytaş ile Eti 
Pazarlama ve Dış Ticaret arasında imzalanan 5 yıl süreli yıllık 200.000 ton ihraç kaydıyle 
tüvenan kolemanit teslimini öngören esasen 5 yıl süreli bor işletmesi konusunda imtiyaz veren 
çerçeve anlaşmasının, Anayasamızın 168. Maddesine, 2840 sayılı kanuna, gerek Eti Holding 
A.Ş. ve gerekse Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. nin ana sözleşmelerine, Danıştay 1. Dairesi 
Başkanlığının 1999/66 Esas, 1999/93 Karar no.lu, 2000/50 Esas,2000/67 nolu istişari 
mahiyetteki görüşüne aykırı olduğu, Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş.'nin ( Genel Müdür 
Ümit R. Üncü ve Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hayati Öncüer, İhracat Dairesi Başkanı 
Kürşat Kaypakoğlu'nun ) Ceytaş ile 5 yıl süreli ihraç kayıtlı bor işletmeciliği çerçeve 
anlaşması yapma konusunda bir yetkilerinin olmadığı, bu husus bilindiği halde Ceytaş'in 
talebine sahip çıkarak Kanunların ve idari düzenlemelerin belirlediği, öngördüğü prosedürün 
dışına çıkılmak suretiyle Devlete ait ve Devlet uhdesinde bulunan ve kanunla düzenlenmesi 
zorunlu bir hususta uhdelerinde olmayan yetkileri kullandıkları, 2172, 2840 sayılı yasalarla 
verilmiş bulunan ve Ana sözleşmelerde belirtilen yetkilerin amaç dışı kötüye kullanıldığı bu 
suretle, Türk Ceza Kanunun 240. Maddesinde tanımlanan Görevi Kötüye Kullanma suçunu 
işledikleri anlaşıldığından, Müsebbipler hakkında Cumhuriyet savcılığı'na suç duyurusunda 
bulunulması gerektiği, 

Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Ümit R. Üncü , Genel Müdür 
Yardımcısı Ahmet Hayati Öncüer ve İhracat Dairesi Başkanı Kürşat Kaypakoğlu'nun mevcut 
çalışma anlayış ve Yasalara aykırı yaklaşım ve uygulamalannm, Kuruma ve Devlete ağır 
zararlar ika edeceği aşikar olduğundan bir an önce görevlerinden alınması gerektiği, 

inzibati açıdan ivedilikle kommun soruşturulması gerektiği" kaydedilmiştir. 

Müfettişin görüşlerine Teftiş Kurulu Başkanlığınca da iştirak edildiğinden, müzekkere 
ve eki raporun gereğinin yerine getirilebilmesi için T.C. Devlet Bakanlığı'na ( Ş.Sina Gürel) 
Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğüne ve Eti Holding A.Ş. Hukuk 
Müşavirliğine havalesi ile gerekli soruşturma müsaadesinin verilmesini denildiği, 

Söz konusu Anayasaya ve yasalara Danıştay kararma ve Rekabet Kurulu kararma aykırı 
ve Beyaz Enerji davasının sanığı olan Erhan Aygün ve Turgay Ciner'in sahibi olduğu Serena 
ve Ceytaş firmaları ile "5 yıl süreli yıllık 200.000 ton ihraç kaydıyle tüvenan kolemanit 
teslimini öngören esasen 5 yıl süreli bor işletmesi konusunda imtiyaz veren çerçeve 
anlaşması" işlemi nedeni ile yazılan rapor ve Başkanlık Müzekkeresinin gerek genel 
müdürlük gerekse Bakanlık Makamının ıttılalanna sunulduğu halde raporun görevden almaya 
ilişkin temennisinin gerek Holding Genel Müdürü gerekse Bakanlık Makamınca talimata 
dönüştürülmediği bu yüzden Genel Müdür M.Ziya Gözler ve Serena Şirketi ile çerçeve 
anlaşması imzalayan Eti Pazarlama Genel Müdürü halen Kamu İhale Kurumu Yönetim 
Kurulu Başkanı olan Arif Şimşek ile Genel Müdür Yardımcısı Maliye Bakanlığı Hesap 
uzmanı Nejat Elaldı ve Eti Holding adına BOİŞ Dairesi Başkanı (halen emekli) Ahmet 
Hayati Öncüer ile Holding Genel Müdürü Ziya Gözler'in görevini ihmal ettiği, 

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yazılan 14.01.2003 tarih 30/03-03 
sayılı raporda Eti Holding A.Ş. Teftiş Kurulu raporunda yer alan görüşlerine Bor madenine 
verdikleri önem ve tespitleri nedeniyle itibar ettiği, ancak bütün bunlardan sonra adı geçen 
yöneticilerin her iki yolsuz ve usulsüz eylemlerinin TCK anlamında suç oluşmadığı gerekçesi 
ile ceza öngörmediği, Eti Holding 'in hassas tavrını sürdürmesi gerektiğinin önerildiği, Yine 
Hukuk Müşavirinin ifşaatlanm İçeren CD kaydından söz edildiği, nihayet gerek CD gerekse 
raporun Cumhuriyet Savcısına ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na intikali için 
05.02.2003 tarihinde Başbakanlık Makam olurlanna sunulduğu, 
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Bu bağlamda bor madenlerinin özelleştirilmesi konusunda Erhan Aygün ve Turgay 
Ciner'in ortak olduğu Serena A.Ş. ve Ceytaş A.Ş. firmalan ile yapılan çerçeve anlaşmasını 
etik olmadığı gerekçesiyle eleştirdiği halde suç oluşmadığı gerekçesi ile herhangi bir 
teklifte bulunmayan Başbakanlık Teftiş Kurulunun konuyu yeterince irdelemedikleri 
ve iki kez çerçeve anlaşması imzalayanları cezasız bıraktıkları, 

200.000 ton kolemanitin (bor madeninin bir çeşidi) üretim ve satışı ile ilgili olarak bir 
firma eline geçirilmesi adımı konusunda beyaz enerji iddianamesinin de sanığı konumunda 
olan Erhan Aygün ve Turgay Ciner'in ortak olduğu Serena A.Ş. ve Ceytaş A.Ş. firmalan ile 
yapılan çerçeve anlaşması suç oluşmadığı gerekçesi ile etik olmadığı ifade edilmesine rağmen, 
Başbakanlık Teftiş Kurulunca yeterince incelenmeyerek, adı geçen firmalann sözleşmeyi 
sunarak hazineden teşvik aldıklan ve bu arada Eti Holding ve Eti Pazarlama A.Ş. Yönetim 
kurulunca onaylanmaması üzerine firmanın Rekabet Kurulunda haksız rekabetten müracaatta 
bulunduğu ve davanın reddedildiği bunun üzerine Rekabet Kurulu aleyhine Danıştay'da dava 
açıldığı, diğer taraftan EPDAŞ anılan sözleşmeyi onaylamadığı ve Yönetim Kurulu karannda 
yöneticilerin Yönetim Kurulunun bilgisi olmadan ve yöneticilerin yetki sınırlan aşarak yasaya 
aykın çerçeve anlaşması imzaladıktan bu anlaşmalann yasaya uygun olduğu düşünülse dahi 
ihaleye çıkılıp serbest rekabet kurallan altında ihaleye çıkılarak kazanan firma ile sözleşme 
yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Dolayısıyla suçun subut bulduğu halde Başbakanlık Teftiş 
kurulu bu husus dikkate alınmadığı için suç isnat edilmediği dolayısıyla konunun yeterince 
değerlendirilmediği tespit ve kanaatlerinden hareket ile bu konuda her iki çerçeve anlaşmasını 
imzalayan özel sektör ve kamu görevlileri hakkında iştirak halinde 2840 s. yasaya 3213/49.md 
ve Anayasanın 168.maddesine aykın olarak işlem yapmak sureti ile suç işledikleri 
anlaşıldığından konulann Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulunca 
soruşturulması ve varsa siyasi sorumlulukların tespit edilerek bu konuda kurulacak olan 
araştırma komisyonuna sunulması gerektiği, 

Netice ve kanaatine ulaşılmıştır. 

DİZİ PUSULASI (Ekler EK-4.13 de sunulmuştur) 

Eti Holding çalışanı Mahmut Aksoylu'nun şikayet dilekçesi 
Enerji ve Tabii Kay.Bak.'yazılan 17.4.2003 tarih 242 sayılı yazı 
Eti Holding A.Ş.'nine 05.09.2001 tarih 1124 sayılı mÜ2ekkeresi 
Park-Bayındır Holding Protokolü 
Devlet Bakanı Rüştü Kazım Yücelen'in konu ile ilgili talimatı Talimatı 
STFA-SÜZER Konsorsiyumuna yazılan yazı 
Demir Export A.Ş'e yazılan yazı 
" " yazısı 
Dedeman Holding'in kuruma yazdığı 15.06.1998 tarihli yazı ve kurumun 
Hukuk Müşaviri Cemil Barkal'ın ifşaatlan 
Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'mn 8.1.2003 tarih 10 sayılı Müzekkeresi 
yazdığı yazı 
23.6.2003 tarih, 67 sayılı Ön İnceleme Raporu ve ekleri 
Bakanlık Makamının onayı 
KİT Komisyonu Başkanlığı yazısı ve görüşme tutanağı 
Projede görev yapan personelin hizmet cetvelleri 
Vakıfbank hakkında Devlet Denetleme Kurulu Raporu ve diğer ekleri 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 

3 
2 

2 
7 
5 

465 
23 
2 
15 
19 
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18 
19 
20 
21 

3 
2 
7 
3 

17 4 Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları tarafından hazırlanan Eti Soda A.Ş. değer 
tespiti 
Anonim Şirket hisse devir sözleşmesin 
DPT Müsteşarlığınca 19.11.2000 tarih 4617 sayılı yazı, 
Yüksek Denetleme Kurulu'nun 2002 yılı raporu 
Eti Holding Teftiş Kurulu Başkanlığı'mn 12.12.2001 tarih 64 sayılı rapora 
ilişkin, Başkanlık Müzekkeresinde, 

22 35 Etiholding A.Ş'e. ait 27 Adet Bor Tuzu sahasının birleştirme talebi hk. 
2.11.2001 tarih 62 sayılı Müfettiş raporu 

23 1 Serena A.Ş. ile imzalanan çerçeve anlaşması 22.10.1999/50 sayılı rapor 
24 1 Ceytaş " " " 29.08.2000 102/100 " 
25 1 Borlar hakkında değişik yazılar 
26 1 Safter Iplikçioğlu hakkında Tef.Kr.Bşk. 19.6.2001 tarih 782 sayılı müzekkeresi 

ve Hukuk Müşavir.Mütalaası 

İş bu rapora 26 ek altında 611 ilişik bağlıdır. 
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Özel Rapor 4/14 
4.2.1.4.2. Sülfirikasit Tesisi İhalesi 

I. İDDİA SAHİPLERİ 

Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne muhatap isimsiz ve imzasız şikayet dilekçesi 
ve ekleri, (EK:1) 

II. İDDİA KONULARİ VE YAPİLAN İNCELEME: 

Eti Holding A.Ş.Teftiş Kurulu Başkanlığı 4 kişilik Müfettiş grubunun konu ile ilgili 
02.06.2003 tarih 11/ 26/ 28/ 56 sayılı raporları ve Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 
müzekkeresinde özetle, (EK:2,3) 

"1 - İhalenin Anahtar Teslimi Sözleşme İle Yapılması, 

Bandırma Sülfürik Asit Tesisinin ihale edilmesi işinde İlgili Bakandan 18.09.2000 
tarih, 1713 sayılı yazı ile alman iznin ve bu işin anahtar teslimi olarak ihale edilmesinin 
mevzuata aykırı olduğu, 1. İhalede de benzer yanlışlığın yapılmış olduğu, 

Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü'nce yapılan işlemin 87/ 12317 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararının 3. maddede sıralanan unsurları taşımadığı, yeterli proje mühendislik, 
mimarlık ve müşavirlik hizmetlerini, önceden bu esaslara göre yaptırılmamış olması 
hususlarından dolayı; Bandırma Sülfürik Asit Tesisi Yapım ve Tedarik İşinin anahtar teslimi 
olarak ihale edilmesi ve bu şekilde sözleşme yapılması işleminin anılan Bakanlar Kurulu 
Kararına uygun olarak gerçekleştirilmediği, 

Lisansör bir yabancı firma tarafından anahtar teslimi esasına göre sabit bedelle inşa 
ettirilmesi düşünülen tesisin ihalesinin yapılabilmesi için Bakanlık "Onayı"alınıp İlgili 
Bakandan Onay alınmasından sonra, lisans kiralayan yabancı firmalann da ihaleye davet 
edilmesi hususunun, hem bu "Onay"a ve hem de Bakanlar Kurulunun 87/12317 sayılı 
Karannın hükümlerine aykın olduğu, 

1. İhalede Olan Bazı Firmalann 2. İhaleye Davet Edilmemesi İle İhalede Teklif Verme 
Süresinin Kısa Tutulması ve Yetersiz Ek Süre Verilmesi Hususlan; 

Yeterli bir mühendislik ve mimarlık hazırlığı olmayan teknik şartnamenin ağırlıklı 
olarak belli bir firmayı işaret ettiği, geniş kapsamlı bu ihalede teklif verme süresinin (41 
takvim günü) son derece kısa tutulduğu, bu nedenle Lurgi, Hitachi-Zosen, SK ve İndustrial 
Export firmalannın Kuruma müracaat ederek ihaleye hazırlanmak için ek süre talep ettikleri, 
bu firmalann süre uzatım taleplerine olumsuz cevap verildiği, Fenco'nun 01.12.2000 ve 
Monsanto'nun 04.12.2000 tarihinde süre talep eden yazılan üzerine Yönetim Kurulunun 
4.12.2000 tarihli Karanyla firmalara sadece 12 gün ek süre verildiği, 1.ihaleye davet edilen 
ve katılan dolayısıyla bu konudaki yeterliliği kabul edilen Sumitoma, Hyundai ve Chemetics 
fırmalanna, geçerli bir sebep olmaksızın ve mevzuata da aykın olmadığı halde üstelik 201 
sayılı Satınalma ve İhale Yönetmeliği'nin katılımın çoğaltılması ve rekabetin sağlanarak en 
ekonomik fiyatın bulunması ana ilkesine aykın bir şekilde 2. İhale için davetiye 
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gönderilmemesi hususu da göz önüne alındığında önceden bu işin bilinen bir firmaya (Fenco 
firmasına) doğru yönlendirilmiş olduğu, 

Teklif Alma Şartnamesi; 

Teklif Alma Şartnamesinde Yerli Türk Ortağın-Yerel Yüklenici firmanın 
belirlenmesinde, bu firmaların teknik kabiliyetleri dışında içinde bulundukları mali durumları 
ile ilgili hiçbir sorgulama yapılmadığı, mali bakımdan sağlamlık ve yeterliliğin aranmaması 
hususunun yanlış olduğu, 

Özgün Lisans sahibi (Lisansör) olmayan ancak lisans anlaşması yapan firmaların 
anlaştıkları lisansör firmalarla aynı ihaleye katılmaları için davet edilmiş olmaları hususunun 
ticari etik bakımından uygun olmadığı, 

İhalenin Fiyatının Yüksek Olduğu, Deniz Suyu Opsiyonelinin Yanlış Seçildiği; 

Satınalma ve İhale Komisyonunun, Değerlendirme Heyeti ve Tesis Mühendislik 
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın tekliflerin ekonomik değerlendirmesini yaparken Fenco 
firmasının fiyatının haddi layık olup olmadığı hususunu hiçbir şekilde irdelemedikleri, iki 
ihale arasındaki büyük fiyat farkı göz önüne alındığında bu hususun atlanmış, dikkatten 
kaçmış olmasının mümkün olmadığı, bu çalışmaları yapan personelin büyük çoğunluğunun 
hem 1.ihalede hem de 2. İhalede görev aldığı, ayrıca 1.ihalede firmalar tarafından verilen 
teklifler incelendiğinde 47.567.261 US$ teklif veren SK firmasının teklif ettiği malzemelerin 
şu anda işi yapan Fenco firması tarafından teklif edilen malzemelerle hemen hemen aynı 
olduğu ve SK'nın da Monsanto firmasının patentli malzemelerini kullanmayı önerdiği, 

1. İhalede en yüksek olan Lurgi fiyatına göre Fenco'ya 22.524.576 $ daha pahalıya 
ihale edildiği, bu meblağa, deniz suyu soğutma sistemi opsiyoneli için gereksiz şartnameye 
aykırı yapılan 5.840.000 S'lık harcamanın da dahil olduğu, 

Gereksiz olan deniz suyu opsiyonelini Şartnameye aykırı bir şekilde seçmekle ana 
kapsamda 65.200.000 $'a gerçekleşmesi gereken Tesisin anahtar teslimi sabit fiyatının 
5.840.000 $ daha artmasına neden olunduğu ve bu işlemin Yönetim Kurulunca da 
onaylandığı, 

Diğer yandan, 1. ihalede tesisin %50 kapasite ile çalışması şartını da karşılayabilmek 
için Dorr-Oliver CFB tipi roaster-kavurma finnı teklif eden ve tüm asit bölümünü de 
Monsanto lisansıyla gerçekleştireceğini belirten en düşük teklif sahibi SKEC'nin fiyatının 
47.567.261 $ olduğu, SKEÇ fiyatına opsiyonellerden tesis deniz suyu soğutma sistemi farkı 
1.910.620 $, pirit külü peletleme farkı 580.000 $ eklendiğinde bu fiyatın 50.057.881 $'a 
ulaştığı, böylece Fenco 'nun seçilen opsiyonellerle birlikte 75.900.000 $'lık fiyatının 
SKEC'nin 50.057.881 $'lık fiyatından 25.842.119 $ daha fazla olduğu, Eti Holdingin ilgili 
olduğu Devlet Bakanı Ş.Sina Gürel'in 1.ihaleyi yüksek fiyatlı teklife verilmek istendiği için 
iptal ettiği ve bu durumu 21 Ekim 2000 tarihli Hürriyet Gazetesinde Muharrem İbrahim 
Sankaya'nın köşesinde açıkladığı halde 2. Yapılan ihalede çıkan fiyatın 1. ihalenin de 
üstünde olduğu, 1. İhaleyi iptal etmekle Devlete 20 milyon Dolar kazandırdığını iddia eden 
Bakanın bu kez 30 milyon Dolar fazla verilmesine ses çıkarmadığı, 

Bu şekilde gerçekleştirilen bir ihale sonucunda elde edilen en düşük fiyatın bile haddi 
layık olup olmadığını söylemenin mümkün olmadığı, böyle bir durumda teknik bakımdan 

874 



uygun bulunan tekliflerin içinde en düşük fiyatın bu yatırımı lizibıl/ekonomik kılıp kılmadığı 
hususuna bakılarak buna göre karar vermek gerektiği, 

Tesis Yatırımının Fizıbıl Olmadığı Hususu; 

Bu tesisin 240.000 ton/yıl kapasitede ve sadece sülfürik asit üretimi dikkate 
alındığında 75.900.000 $'lık inşa fiyatının son derece yüksek olduğu ve sadece normal 15 
yıllık ekonomik ömrü boyunca toplam max. 3.600.000 ton asit üretiminde ton başına 21 $'ın 
üzerinde bir amortisman şarjı getirecek olduğu, 

Dünya sülfürik asit fiyatları 25-35 $/ ton mertebesindeyken, Bandırma'da kendi eski 
tesisimizdeki maliyet bedeli olan 72$/ ton fiyatının hazırlanan raporlarda piyasa fiyatı olarak 
alındığı ve hesapların buna göre yapılarak yatırım karan verildiği, oysa ihaleye çıkıldığı 
tarihlerde piyasa fiyatının 20 $/ ton mertebesine kadar düştüğü, 

Bandırma Sülfürik Asit Tesisinde üretilecek sülfürik asidin maliyetinin ise, hammadde 
pirit fiyatı ve ilk yatırımın bu denli yüksek olması nedeniyle en iyi durumda 53-55 $/ton 
arasında olabileceği, sadece asit üretimi dikkate alındığında bu yatırımın kârlı (rantabl) 
olmasının mümkün olmadığı, 

Esasen bu tesisin tamamen gereksiz ve yararsız olduğu, çünkü gerek ülkemizde 
gerekse dünyada çevre hassasiyetinin ve mevzuatının gelişmesine paralel olarak sülfür 
dioksit gazlarmm atmosfere bırakılamadığı ve bu gazlardan sanayi tesislerinin sülfürik 
asit ürettikleri ve artan üretime paralel olarak asidin fiyatlarının sürekli düştüğü ve 
büyük montanlı alımlarda 11- ila 16 Dolar arasında fiyata asit temininin mümkün 
olduğu, bu nedenle kar etmesi mümkün olmayan verimsiz bir yatırıma bu kadar 
büyük kaynak ayırmanın doğru olmadığı, 

Kaynak sıkıntısı çeken bir ülke olarak fizıbıl/ekonomik olmayan bir alana kaynak 
ayırıp yatırım karan vermenin doğru olmadığı, 

Bazı Ekipman İle Ünitelerin Opsiyonel Olması Hususu; 

Anahtar teslimi sabit fiyatla bir tesis yapım işinde, tesisin bir bütün olarak faaliyetini 
ikmal edebilmesi için gereken, işin başında yaptınlmasının mutlak zorunlu olduğu bilinen 
işlerin (herhangi bir makine, ekipman veya ünitenin) projenin ana kapsamından ayn tutularak 
opsiyonel iş olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığı, 

Opsiyonel ayıranının teknik nedenlere göre yapılmadığı, bu ayınmın ihalede tesis ana 
kapsam fiyatının yani opsiyonelsiz fiyatın (1. İhalede elde edilmiş fiyatlar dikkate 
alındığında) yüksek görünmesini önlemeye yönelik bir düşünce sonucunda yapıldığı. 

Teklifleri şartnameye uygun bulunup iç zarflan açılan diğer iki finnanın da (Fenco ve 
Monsantonun) tekliflerinin aynı merkezde aynı ekipçe hazırlandığı, bu iki firmanın da ayrı 
ayn teklif vermiş gözükseler bile aslında birlikte hareket ettikleri, Fenco finnasının pirit 
kavurma bölümünü Lurgi firmasına yaptırdığı, 

Böylece, ihaleyi kazanmış olan Fenco firmasının ihaleye davet edilip teklif vermiş 
olan diğer iki firma olan Lurgi ve Monsanto ile teklif verme öncesinde anlaşarak bir anlamda 
işi paylaştırmış olduğu, 
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Protokol; 

Fenco ve Monsanto firmalarının iç zarfında karşı şartların çıktığı, Yönetim 
Kurulu'nun "Bütün karşı şartların kaldırılması kaydı ile ihalenin Fenco- Atilla Doğan 
Ortaklığına verilmesi kararını aldığı, bu kararda karşı şartların müzakere edilemeyeceği ve bu 
karşı şartların kaldırılması gerektiğinin açıkça hüküm altına alındığı, buna rağmen Karardan 
15 gün sonra Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın Genel Müdürlük 
Makamına hitaben bir takrir hazırladığı, bu takrirde Yönetim Kurulu Kararma uygun olarak 
Fenco firması ile teknik ve idari konular ve ödemelerle ilgili görüşmeler yapıldığı ve 
görüşmeler sonucunda ekte sunulan Protokol'de mutabık kalındığının belirtildiği, 

Teklif Alma Şartnamesi ve Sözleşme metnine ve gerekse Satınalma ve İhale 
Yönetmeliğinin; 11. Maddesindeki "İhaleye çıkış onayı alındıktan sonra şartnameler, ihalenin 
herhangi bir aşamasında ilgili birim, teknik heyet veya Satınalma ve İhale Komisyonu 
tarafından değiştirilemez. Değerlendirme aşamasında şartname değişikliği ile ilgili konular 
firmalarla müzakere edilemez." amir hükmüne aykın olarak anılan takririn kaleme alınmış 
olduğu, takrire, müzakereler sonucunda sözleşmeye ek olarak hazırlanan Tesis Mühendislik 
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Teknik ve Ekonomik Değerlendirme Heyeti üyelerinin parafım 
taşıyan Protokol'ün eklendiği, 

Sözleşme ve eki protokolün 04.04.2001 tarihinde notere onaylatılarak yürürlüğe 
girdiği, 

Eti Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 13.02.2001 tarih, 125/ 1 sayı ile bütün karşı 
şartların kaldırılması karannı aldığı halde kısa bir müddet sonra 01.03.2001 tarih. 127/2 sayılı 
karan ile bu husustaki önceki kararına ve mevzuata aykın şekilde yapılan müzakereler sonucu 
ortaya çıkan ve karşı şartlann önemli bir kısmının kaldınlmadığı ve böylece ihale 
dokümanına esastan aykın pek çok madde ihtiva eden protokolü kabul ettiği. 

Sözleşme şartlarını değiştiren ve Yönetim Kurulu'nca da kabul edilen bu 
Protokol ile ihaleyle verilen bu işte aşağıda izah edildiği gibi, Açıklık İlkesine Ters, 
Rekabet Şartlarını Ortadan Kaldıran, Rekabet Eşitliği ve İhale Fırsatma Aykırı fiili bir 
durum meydana getirildiği, 

Yukanda da etraflıca izah edildiği gibi, Açıklık İlkesine Ters, Rekabet Şartlannı 
Ortadan kaldıran, Rekabet Eşitliliği ile İhale Fırsatına Aykın fiili bir durum meydana 
getirilmesinin İhaleye Fesat Karıştırmak manasına geldiği, sorumlulannın ihalede Teknik 
ve Ekonomik Değerlendirme Heyeti olarak görev yapan; Tanzer Ergül, Güler Tayşi, Basri 
İnal, Ali Göksel, Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanı İbrahim Esenergül, Genel 
Müdür Yardımcısı H.Hakan İçten, Genel Müdür M.Ziya Gözler ve Yönetim Kurulu Üyeleri; 
Alaattin Güven, Mehmet Pürdeloğlu ve Doğan Köymen olduğu, 

Disiplin Yönünden; 

Sözleşme dokümanına ve teklif alma şartnamesine aykın protokol düzenlenmesinde 
sorumluluklan olan Tanzer Ergül, Güler Tayşi, Basri İnal, Ali Göksel, Tesis Mühendislik 
Hizmetleri Dairesi Başkanı İbrahim Esenergül'ün fiillerinin 657 sayılı Kanunun 125. Maddesi 
gereğince disiplin cezasını gerektirdiği, ancak 04.04.2001 tarihli eylemin üzerinden 2 yıldan 
uzun bir süre geçmiş olması dolayısıyla 657 sayılı Kanunun 127. maddesine göre zaman 
aşımına uğradığından yapılacak bir işlemin bulunmadığı, 
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b) Hukuki Yönden; 

30.05.2003 tarihi itibari ile akreditif masrafları olarak 266.689.208.342 TL'nın Eti 
Holding tarafından ödendiğinin anlaşıldığı, İşin bitiminde ortaya çıkacak toplam akreditif 
masrafları tutannın firmadan tahsili, bu mümkün olmadığı takdirde sorumlulan olan Tanzer 
Ergül, Güler Tayşi, Basri İnal, Ali Göksel, Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanı 
İbrahim EsenergüFden müşterek ve müteselsilen tahsil edilmesi, 

Genel Müdür M.Ziya Gözler, Genel Müdür Yardımcısı H.Hakan İçten ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri; Alaattin Güven, Mehmet Pürdeloğlu ve Doğan Köymen'in bu işteki hukuki 
sorumluluklan ve haklannda yapılacak işlemin , 4483 sayılı Kanunun 3. ve 17. maddeleri 
gereğince İlgili Bakanlık (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı) Teftiş Kurulunca 
değerlendirilmesi gerektiği, 

c) Cezai Yönden; 

Tanzer Ergül, Güler Tayşi, Basri İnal, Ali Göksel ve Tesis Mühendislik Hizmetleri 
Dairesi Başkanı İbrahim Esenergül hakkında TCK'nın 366. Maddesi gereğince ihaleye 
fesat karıştırmaktan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması, 

Genel Müdür M.Ziya Gözler, Genel Müdür Yardımcısı H.Hakan İçten ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri; Alaattin Güven, Mehmet Pürdeloğlu ve Doğan Köymen'in bu işteki cezai 
sorumluluklan ve haklannda yapılacak işlemin , 4483 sayılı Kanunun 3. ve 17. maddeleri 
gereğince İlgili Bakanlık (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı) Teftiş Kurulunca 
değerlendirilmesi gerektiği, 

d) İdari Yönden; 

Güler Tayşi, Tanzer Ergül, Basri İnal ve Ali Göksel'in Tesis Mühendislik Hizmetleri 
Dairesi Başkanlığından başka birimlere tayininin yapılmasının uygun olacağı, " 

"Bandırma'da kurulmakta olan Yeni Sülfürik Asit Tesisinin anahtar teslimi ve 
sabit fiyatla yapılması, ihaleye Lisansör firmalar davet edilecektir denilmesine rağmen 
taşeron firmaların da davet edilmesi, ihaleye davet edilen firmalara yeterli süre 
verilmemesi, ihaleyi değerlendirecek heyetin yetersiz ve tecrübesiz elemanlardan 
seçilmesi, hazırlanan teknik ve teklif alma şartnamesinin belli bir firmayı işaret etmesi, 
ihalede rekabetin bulunmaması, ihalenin iptal edilen 1. İhalede çıkan fiyatların çok 
üzerinde bedelle verilmesi ve iç zarfların açılması aşamasmda rekabet şartlarının bir 
kez daha ihlal edilerek iç zarfında ihale dokümanlarına karşı şartlar ileri süren firmaya 
verilmesinden dolayı Yeni Sülfürik Asit Tesisi ihalesi konusunun tetkik edilmek üzere 
Enerji Bakanlığına gönderilmesi, 

Netice ve Kanaatine vanlmıştır." 

Denilmiştir. 
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III-SORUMLULUĞUN TESPİTİ VE ÖNERİ; 

İhalenin Anahtar Teslimi Sözleşme İle Yapılması hususu ile ilgili olarak; 

Bandırma Sülfürik Asit Tesisinin ihale edilmesi işinde İlgili Bakandan 18.09.2000 
tarih, 1713 sayılı yazı ile alman iznin ve bu işin anahtar teslimi olarak ihale edilmesinin 
mevzuata aykırı olduğu, 1. İhalede de benzer yanlışlığın yapılmış olduğu, 

Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü'nce yapılan işlemin 87/ 12317 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararının 3. maddede sıralanan unsurları taşımadığı, yeterli proje mühendislik, 
mimarlık ve müşavirlik hizmetlerini, önceden bu esaslara göre yaptırılmamış olması 
hususlarından dolayı; Bandırma Sülfürik Asit Tesisi Yapım ve Tedarik İşinin anahtar teslimi 
olarak ihale edilmesi ve bu şekilde sözleşme yapılması işleminin anılan Bakanlar Kurulu 
Karanna uygun olarak gerçekleştirilmediği, 

Lisansör bir yabancı firma tarafmdan anahtar teslimi esasma göre sabit bedelle 
inşa ettirilmesi düşünülen tesisin ihalesinin yapılabilmesi için Bakanlık "Onayı"alınıp 
İlgili Bakandan Onay alınmasından sonra, lisans kiralayan yabancı firmaların da 
ihaleye davet edilmesi hususunun, hem bu "Onay"a ve hem de Bakanlar Kurulunun 
87/12317 sayılı Kararının hükümlerine aykırı olduğu, 

İhalenin Fiyatının Yüksek Olduğu hususu ile ilgili olarak; 

Fenco Firmasının seçilen opsiyonellerle birlikte 75.900.000 S'lık fiyatının SKEC'nin 
50.057.881 $Tık fiyatından 25.842.119 $ daha fazla olduğu, Eti Holdingin ilgili olduğu 
Devlet Bakanı Ş. Sina Gürel'in 1 .ihaleyi yüksek fiyatlı teklife verilmek istendiği için iptal 
ettiği ve bu durumu 21 Ekim 2000 tarihli Hürriyet Gazetesinde Muharrem İbrahim 
Sankaya'nm köşesinde açıkladığı halde bu haberin tekzibi ile ilgili herhangi bir belgeye 
rastlanmadığı (Ek:4 ) 2. Yapılan ihalede çıkan fiyatın 1. İhalenin de üstünde olduğu, bu 
bağlamda SKEÇ firmasının Türkiye Temsilcisi Yemgün A.Ş.' nin Devlet Bakanlığına ve 
Etiholding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na hitaben yazdığı yazılarla (EK:5,6) ihalenin 
yüksek fiyattan verilmeye çalışıldığını belirttikleri, aynı şekilde Bandırma Asit Fabrikası 
(BAĞFAŞ) sahibi Recep Gencer'in ihalenin yüksek fiyattan verilmek istendiğine ilişkin 
Bakanlığa uyan yazılan yazdıkları (Ek:7) halde Bakanın bu kez aynı tesis için 30 milyon 
Dolar fazla fiyat verilmesine müdahale etmediği, 

Yukanda başlıklar halinde ifade edilen hususlarda; 02.06.2003 tarih 11/ 26/ 28/ 56 
sayılı raporları ve Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 19.06.2003 tarih.732.sayılı müzekkeresinde 
Bakanlığa 19.06.2003 tarih 733tarihinde gönderildiği ilgililerin TCK'nm 366. Maddesi 
gereğince ihaleye fesat karıştırdıkları iddiası ile suçlandıkları göz önüne alındığında; 

Eti Holding A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında 
C.Savcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu Tarafından yapılacak 
soruşturmada Satmalına ve İhale Komisyonunun sorumlu olup olmadığı hususu ile 
1.ihaledeki sorumlukların ayrıca irdelenmesi gerektiği düşünülmektedir. 

Bakanın iptal edilen 1.ihale yerine bu kez aynı tesis için 30 milyon Dolar fazla 
fiyattan alınması sürecine üstelik kendisine kurum eski genel müdürü olan İsmail Hakkı 
Arslan'm yolsuzluğu ihbar eden yazılan ulaştığı (Ek:8) anlaşılmıştır. 
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Yukanda başlıklar halinde ifade edilen hususlarda; Bakanın iptal edilen 1 .ihale yerine 
bu kez aynı tesis için 30 milyon Dolar fazla fiyattan alınması sürecine ikinci ihale için olur 
verilmesi sürecinde 1.ihaleyi iptal ettirenler hakkında soruşturma başlatmadığı ve gereğini 
yapmadığı bu durumun ihale sürecinden bilgisinin olduğu şeklinde değerlendirilebileceği, 

Bundan başka; 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 
Kanunun 4 ve 21 .maddelerine göre "Her Bakan ayrıca emri altındakilerin faaliyet ve 
işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili 
kuruluşların faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir." 
hükmüne göre de ilgili Bakanın kurumun faaliyet ve usulsüzlükleri gözetim ve denetimini 
yapmadığı, dolayısıyla konunun bu yönüyle de Bakan sorumluluğunu gerektiren bir 
konumda olduğu şeklinde değerlendirilebileceği, 

Yine adı geçen Bakanın "ihale sonrası eş ve 1 .derece yakınlarına ait mal varlığında 
artış olduğu Örnek olarak Çankaya Tapu Sicil Müdürlüğü kayıtlarında Yıldızevler Mahallesi 
25360 Ada 3 parsel 49 no lu meskenin 26.11.2002/12437 no lu yevmiye ile kayıtlı bu 
meskenin Bakan maaşı ile alınması mümkün olmadığı, söz konusu meskenin piyasa 
değerinin yaklaşık 500 Milyar TL olduğu" şeklinde bir bilgininde komisyonumuza ulaşması 
nedeni ile konunun 3628 sayılı yasa kapsamında ve tüm yönleriyle kurulacak Meclis 
Araştırma komisyonu marifetiyle araştırılması gerektiği, 

Düşünülmektedir. DİZİ PUSULASI (Ekler EK-4.14 de sunulmuştur) 

1- Şikayet Dilekçesi 

2- Eti Holding A.Ş.Teftiş Kurulu Başkanlığı 02.06.2003 tarih 11/ 26/ 28/ 56 sayılı 
rapor 

3- Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın müzekkeresi 

4- 21 Ekim 2000 tarihli Hürriyet Gazetesinde Muharrem İbrahim Sankaya'nm haberi 

5- SKEÇ firmasının Türkiye Temsilcisi Yenigün A.Ş.' nin Etiholding A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanlığı'na hitaben yazdığı yazı 

6- SKEÇ firmasının Türkiye Temsilcisi Yenigün A.Ş.' nin Devlet Bakanlığına 
hitaben yazdığı yazı 

7-BAGFAŞ sahibi Recep Gencer'in ihalenin yüksek fiyattan verilmek istendiğine 
ilişkin Bakanlığa uyan yazılan 

8-İsmail Hakkı Arslan'ın yolsuzluğu ihbar eden yazılan 

9-Bakan talimatına binaen hazırlanan 20.04.2000 tarih 47 sayılı inceleme raporu 

10-1 .İhalenin iptali 2.ihalenin yapımına ilişkin Ş.Sina Gürel'in Olur'u 
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Özel Rapor 4/15 

4.2.1.4.3. Emet Borik Asit ve Kırka 3. Bor Türevleri Tesisi İhaleleri 

Komisyonumuzca da Bakanlık Teftiş Kuruluna incelenmesi için gönderilen ve 
komisyonumuza intikal ettirilen raporun Başkanlık Müzekkeresinde aynen; 

"Makamlarının 31.03.2003 tarih-56 sayılı ve 18.04.2003 tarih-61 sayılı gereğince; 
Bakanlığımız ilgili kuruluşu ETİ HOLDİNG A.Ş. Genel Müdürlüğünce ÖZTAŞ firmasına 
yaptırılan "Emet Borik Asit Tesisleri" ihalesinde ihale usulünün belirlenmesi ve firma 
tespitine ilişkin işlemlerin iddiaların, Türk Ceza Yasası hükümlerine göre yapılan 
değerlendirmesi sonucunda; Başmüfettiş İ.Coşkun GÖKSU, Müfettiş Vedat SÜER ve 
Müfettiş Süleyman DUMAN tarafından Ön incelenmesinin yapılması neticesinde 
düzenlenmiş olan 5.5.2003 tarih, 99-66-39 sayılı Ön İnceleme Raporu ilişikte sunulmuştur. 

Anılan raporun sonuç ve öneriler bölümünde aynen, 

"Kurumun 1997 yatırım programında yer alan Yeni Borik Asit Tesislerinin yapımı 
işinin, 87/12317 sayılı "Mühendislik-Mimarlık-Müşavirlik Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve 
Geliştirilmesine Ait Esaslar" Kararnamesi ile 88/13181 sayılı "Kamu Sektörüne Dahil 
İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı 
Hesabında Uyulacak Esaslar"ı düzenleyen Kararnamelerin dışında ihale edilebilmesi için, 
gereken Olurun dönemin ilgili Devlet Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN tarafından 
(25.10.1997 tarihinde) verilmesinden sonra, alınan 25.12.1997 tarih 4596/57 sayılı Yönetim 
Kurulu Kararına istinaden, Genel Müdürlükçe davet usulüyle yapılacak ihalelerde davet 
edilecek firmaların daha fazla sayıda firma arasından seçilebilmesinin temini maksadıyla, 
teklife ekli ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı ve 293 firmanın tanıtım dosyalarının ihale 
ünitesi Proje Tesis Daire Başkanlığına teslim edildiği, Genel Müdürlüğe tanıtım dosyası veren 
firmalardan işi süresinde ve istenilen kalitede yapabileceğine kanaat getirilen ekli listedeki 32 
firmanın ihaleye davet edilerek kapalı zarf usulünde teklif alınmasının ihale Komisyonunca 
uygun bulunduğu, ancak konunun Yönetim Kurulu gündemine getirilmesinin ardından alınan 
14 Mayıs 1998 tarih ve 4/34 sayılı Kararda; söz konusu ihalenin, dosyasında oluşturulan 
şartlarla, teklife ekli listede belirtilen firmalardan kapalı zarf usulü ile teklif alınarak ihaleye 
çıkılması karara bağlanırken, ayrıca, bu ihaleye ilişkin takrirde yer almayan "Kırka IIİ. Bor 
Türevleri Tesislerin" yapımı ihalesi konusu bu kapsama dahil edilerek, her iki ihale (Emet 
Borik Asit Tesisleri İhalesi ve Kırka IIİ. Bor Türevleri Tesisleri İhalesi) sürecinin 
hızlandırılması amacıyla teklife ekli ihale termin planının revize edilmesi ve işin 
hızlandırılmasının yanı sıra, her iki ihalenin aynı firmada kalmasının yaratacağı sakıncalann 
önlenmesi bakımından teklif istenecek firma listesinin bölünmesi hususlarında Genel 
Müdürlüğe yetki verilmesinin kararlaştırıldığı, 

Ancak, Teşekkül Yönetim Kurulunun söz konusu kararıyla kurumsal bazda 
(Genel Müdürlük ve yetkili İhale Komisyonları) vasıtasıyla kullanılması gereken yetki, 
dönemin Genel Müdürü M. Ziya GÖZLER tarafından bizzat kullanılmak suretiyle ve 
ihaleyi yürüten üniteye gönderdiği 18.05.1998 tarih ve 34 sayılı yazılı talimatı ile; 

Kırka IIİ. Bor Türevleri ve Emet Borik Asit Tesisleri ihaleleri ile ilgili olarak, 

1-İhalelerin daha önce hazırlanmış olan takvime uygun olarak yapılması, 
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2-Firmalann daha uygun birer teklif hazırlamaları ve aynı firmada iki ihalenin 
kalmasının doğuracağı sakıncaların göz önüne alınarak, daha önce tespit edilen ve İhale 
Komisyonunca kabul edilmiş olan 32 firmadan; 

-Kırka IIİ. Bor Türevleri Tesisleri ihalesine ilişkin tekliflerin; MİMAK, STFA, ENKA, 
GÜLERMAK, İNTES, BAYTUR, YENİGÜN, PASİNER, ENTES, NUROL, GAMA, 
ATİLLA DOĞAN, ALSİM, TEKFEN, KOLİN, TOKAR, GÜRİŞ, 

-Emet Borik Asit Tesisleri ihalesine ilişkin tekliflerin; AKFEN, MAPA, LİMAK, 
YAŞAR ÖZKAN, ÖZİŞİK, KUR, BAYİNDİR, TURAN HAZİNEDAROĞLU, VİNSAN, 
AYDİNER, ÖZTAŞ, ERKO, YÜKSEL İNŞAAT, ALİ OSMAN ÖZMEN, İÇTAŞ, 

Firmalarından "davet usulünde" teklif alınmasını kararlaştırdığı, 

Nihayet, "Emet Borik Asit Tesisleri" yapımı için, yetkili İhale Komisyonu dışında 
anılan Yönetim Kurulu Karan ile Genel Müdürün talimatı doğrultusunda belirlenen listede 
yer alan firmalardan kapalı zarf usulünde teklif istenilmesi suretiyle 15 Temmuz 1998 
tarihinde gerçekleştirilen ihalede İhale Komisyonunun bundan sonra yapmış olduğu 
çalışmalar sonucunda; Şartnameye uygun bulunan 12 firma teklifi arasından 
8.499.790.855.565.TL bedelle (1998 yılı birim fiyatlarıyla) en düşük teklifi verdiği belirlenen 
ÖZTAŞ firması ile sözleşmenin imzalandığı, 

Söz konusu ihalelerle ilgili 14 Mayıs 1998 tarih, 4/34 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 
bu karara istinaden dönemin Genel Müdürü M. Ziya GÖZLER'in Tesis ve Mühendislik 
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na verdiği 18.05.1998 tarih, 34 sayılı yazılı talimata istinaden 
Emet Yeni Borik Asit Tesis İhalesine davet edilen 15 firmadan, AYDİNER ve LİMAK 
firmalarının "sanayi tesisi ve alt yapı inşaatı"; AKFEN firmasının "tesis-altyapı-bina-çelik-
konstrüksiyon"; ERKO firmasının "altyapı ve elektrik işleri" ile BAYİNDİR, ÖZİŞİK, KUR, 
YÜKSEL, VİNSAN VEZİROĞLU firmalarının "alt yapı inşaatı"; İÇTAŞ ve ÖZTAŞ "alt 
yapı ve bina inşaatı"; YAŞAR ÖZKAN, TURAN HAZİNEDAROĞLU ve ALİ OSMAN 
ÖZMEN firmalarının "bina inşaatı", MAPA firmasının "altyapı ve dekapaj inşaatı" 
konularıyla iştigal ettikleri, Kırka IIİ. Bor Türevleri Tesisleri İhalesine davet edilen 17 
firmadan 16'sının daha önce sanayi tesisi yapımı üslenmiş firmalar olduğu, 

25.10.1997 tarihli Bakan Olurunu müteakip, Yönetim Kurulunun 25.12.1997 tarih, 
4596/57 sayılı karan gereğince, 12-14-16 Ocak 1998 tarihlerinde Resmi Gazete duyurusu ile 
Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda oluşturulan firma repertuanndan bu 
ihaleye davet edilebilecek 32 adet firma içerisinde, Teşekkülün yürürlükteki 201 sayılı 
Satınalma ve İhale Yönetmeliği'nin 21. maddesinde aranan şartlara uygun olarak yeterince 
sanayi tesis inşaatı yapan müteahhit firmanın bulunduğu ve davet usulü ile yapılan ihalede 
uzman firma olmayan fakat mali yeterliliği olan firmalann da yeterli sayıdaki uzman firma ile 
yanşmalannın sağlandığı, 

Söz konusu ihalelerin yapıldığı sırada yürürlükte olan ve davet usulüyle kapalı teklif 
alınmasına ilişkin usul ve esaslan belirleyen 201 sayılı "ETİBANK İhale Yönetmeliğinin, 

5/b Maddesinde; Bu Yönetmeliğin yürütülmesinde ihtiyaçlann en iyi şekilde, uygun 
şartlarla ve zamanında karşılanması için ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması ilkesinin 
benimsendiği, 
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6/a Maddesinde; Teşekkülde satın alınacak mal ve hizmetler için bunların satışları ile 
iştigal eden firmaların isim ve adreslerini tespit ederek belirleme yetkisinin sadece satın alma 
birimlerine ve dolayısıyla bu ünitelerde teşekkül ettirilecek ihale komisyonlarına verildiği, 

21/b Maddesinde; İdarece teknik yeterlilikleri ve güçleri kabul edilmiş belli istekliler 
arasında Kapalı Zarf Usulünde teklif alınmasının öngörüldüğü, 

Hal böyle iken, her iki ihaleye katılacak 32 firmanın başka kamu kurum ve 
kuruluşlarından da iş alabileceği ve ellerinde halihazırda devam eden işlerinin bulunup 
bulunmadığı hususları araştınlmasızm,Yönetim Kurulunun 14 Mayıs 1998 tarih ve 4/34 sayılı 
karan ile Emet Borik Asit ve Kırka 3. Bor Türevleri Tesisi İhaleleri sürecinin hızlandırılması 
gibi sıradan bir gerekçeyle, her iki ihalenin aynı firmada kalmasının yaratacağı sakıncaların 
önlenmesi bakımından teklif istenecek firma listesinin bölünmesi hususunda Genel 
Müdürlüğe yetki verilirken yukarıda belirtilen hususların icaplarına uyulmadığı, 

Aynı şekilde, yetkili İhale Komisyonunun belirlediği 32 firmanın da her iki ihaleye 
katılımı sağlanarak, her iki ihalenin de aynı firmada kalmasının yaratacağı sakıncaların 
önlenmesi bakımından (hukuken yeterli bir gerekçe olmasa bile), Şartnamelerde ayn ayrı 
tarihlerde ihale edilen işlerden ilkini alan firmanın ikincisine ait teklifin geçersiz sayılacağına 
dair bu yönde bir kuralın getirilmesi mümkün iken, ihale ünitesine gönderdiği 18 Mayıs 1998 
tarih ve 34 sayılı yazılı talimatı ile, yaklaşık 8,5 Trilyon TL ihale bedelli Emet Borik Asit 
Tesisleri ihalesine göre düşük olan Kırka 3. Bor Türevleri Tesisi İhalesine (yaklaşık 2,5 
Trilyon TL) sanayi tesisi ve altyapı inşaatıyla iştigal eden firmalar yönlendirilerek bu nitelikte 
olan sadece 2 firmanın ihale bedeli yüksek olan gruba kaydırıldığı, böylece, her iki ihaleye 
bölünecek firma dağılımının objektif kıstaslara göre yapmadığı anlaşılan dönemin Genel 
Müdürü M. Ziya GÖZLER'in keyfi bir şekilde takdir yetkisini kullandığı, 

Tespit ve mütalaa edildiğinden, 

Emet Borik Asit ve Kırka 3. Bor Türevleri Tesisi İhalelerinde, firma repertuanndan 
yetkili ihale komisyonlannca belirlenen 32 firmanın iki ayn gruba bölünerek davet usulünde 
tekliflerin alınması sırasında, Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin 5/b ve 6/a maddelerinde 
aranan "açıklık ve rekabetin sağlanması" ve "yetkili ihale komisyonlannca firma tespitinin 
yapılması" ilkesine aykın olarak alındığı anlaşılan 14 Mayıs 1998 tarih, 4/34 sayılı Yönetim 
Kurulu Karan dolayısıyla, Yönetim Kurulu Başkanı M. Ziya GÖZLER ve Üyeler; Alaattin 
GÜVEN, Mehmet PÜRDELOĞLU, Doğan KÖYMEN, Ergün YİĞİT, A. Azmi DOĞU ile 18 
Mayıs 1998 tarih ve 34 sayılı talimatı dolayısıyla da Genel Müdür M. Ziya GÖZLER'in söz 
konusu fiilleri Türk Ceza Kanununun 240. Maddesinde tammlanan "Görevde Yetkiyi Kötüye 
Kullanma Suçu" kapsamında değerlendirildiğinden, sorumlular hakkında, 4483 sayılı Yasa 
hükümleri gereğince soruşturma izni verilerek, 14 Mayıs 2003 tarihi itibariyle ceza davası 
açma zamanaşımı süresinin de dolacak olması nedeniyle işbu raporun Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığına ivedi olarak gönderilmesi gerektiği, 

Sonuç ve kanaatine vanlmıştır." 

Denilmektedir. 

Teftiş Kurulu Başkanlığınca" rapor neticelerine iştirak edildiğinden, Makamlannca 
da tasvip buyurulması halinde; Emet Borik Asit ve Kırka 3. Bor Türevleri Tesisi İhalelerinde, 
firma repertuanndan yetkili ihale komisyonlannca belirlenen 32 firmanın iki ayn gruba 
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bölünerek davet usulünde tekliflerin alınması sırasında, Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin 
5/b ve 6/a maddelerinde aranan "açıklık ve rekabetin sağlanması" ve "yetkili ihale 
komisyonlarınca firma tespitinin yapılması" ilkesine aykın olarak alındığı anlaşılan 14 Mayıs 
1998 tarih, 4/34 sayılı Yönetim Kurulu Karan dolayısıyla, Yönetim Kurulu Başkanı M. Ziya 
GÖZLER ve Üyeler; Alaattin GÜVEN, Mehmet PÜRDELOĞLU, Doğan KÖYMEN, Ergün 
YİĞİT, A. Azmi DOĞU ile 18 Mayıs 1998 tarih ve 34 sayılı talimatı dolayısıyla da Genel 
Müdür M. Ziya GÖZLER'in hakkında 4483 sayılı Yasa hükümleri gereğince soruşturma izni 
verilerek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını Olurlarınıza 
arz ederim." 

Kaydedildikten sonra Bakan Oluru'nu Müteakip C.Savcılığı'na intikal ettirildiği 
anlaşıldığından, 

Rapor ve müzekkerede; Emet Borik Asit ve Kırka 3. Bor Türevleri Tesisi 
İhalelerinde, firma repertuarından yetkili ihale komisyonlarınca belirlenen 32 firmanın 
tespitinde ihaleyi kazanan firmanın ilgili Devlet Bakanı R.Kazım Yücelen'in olur'lannda yer 
alan" uzman firma" hususuna aykın olması fırmalann iki ayn gruba bölünerek davet 
usulünde tekliflerin alınması sırasında, Eti Holding A.Ş. Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin 
5/b ve 6/a maddelerinde aranan "açıklık ve rekabetin sağlanması" ve "yetkili ihale 
komisyonlannca firma tespitinin yapılması" ilkesine aykın olarak alındığı anlaşılan 14 Mayıs 
1998 tarih, 4/34 sayılı Yönetim Kurulu Karan nedeni ile aynca Emet Borik Asit İhalesini 
kazanan firmanın sahibinin iktidar partisinin ilçe başkanı olması ve adı geçen firmanın 
korunduğu iddialannı doğrular mahiyette görüldüğünden ihalenin verilmesi sırasında davet 
usulüne dönülmesi hususlannda Devlet Bakanı Rüştü Kazım Yücelen'in 3046 S. Kanunun 
4 ve 21.maddeleri ile 233 S.KHK'mn 40.maddeleri gereğince görevini yapıp yapmadığı, 
verdiği olur ile Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyelerinin mevzuata ve teamüllere aykırı 
yukanda yer alan fiillerinden sorumlu olup olmadığı hususlannın da kurulacak araştırma 
komisyonunca incelenmesi gerektiği düşünülmektedir. 

DİZİ PUSULASI (Ekler EK-4.15 de sunulmuştur) 

1-5.5.2003 tarih, 99-66-39 sayılı Ön İnceleme Raporu ve Bakan onayı 
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Özel Rapor 4/16 
4.2.1.4.4. Madencilik Araştırma Komisyonu Kurulması, Madencilik Özelleştirme 

Uygulamaları 

A-Etibank'ın Tasfiye Süreci: 

1986 yılında hükümetin isteği üzerine Morgan Bank tarafından hazırlanan 
Özelleştirme Ana Planı'nda Etibank'da özelleştirilecek kuruluşlar arasında sayılmakta ve ilk 
özelleştirilecek madenler olarak bor ve krom madenleri belirtilmektedir. Alüminyum'un 
kiralanması, bakırların rehabilite edilerek satılacak hale getirilmesi önerilmektedir. 

Bankacılık kısmı 10.07.1993 tarihinde bağlı ortaklık statüsüne kavuşturulmuş, bilahare 
Özelleştirme kapsam ve programına alınarak 02.03.1998 tarihinde satılmıştır. Etibank, 2001 
yılında içi boşaltılmış olarak tekrar kamuya dönmüş ve 2001 yılı sonunda da kapanmıştır. 
Etibank'ın önemli bir bağlı ortaklığı olan Ankara Sigorta 2000 yılında özelleştirilerek 
Emniyet Sandığına devredilmiştir. Bağlı ortaklıklarından Karadeniz Bakır İşletmeleri 1993 
yılında özelleştirme kapsam ve programına alınmış, birkaç kez ihaleye çıkılmasına rağmen 
2001 yılı sonu itibariyle halen satılamamıştır. 

Diğer bir bağlı ortaklık Çinko ve Kurşun İşletmesi (Çinkur) 1993 yılında 
özelleştirme kapsam ve programına alınmış, 1995 yılında İranlı, Kanadalı ve yerli Ekin 
Madencilik firmalarından oluşan Kayseri Metal Madencilik firmasına 14 milyon dolar bedelle 
satılmıştır. (Ekin Madencilik firması Glencore'ın işlerini Türkiye'de takip eden firmadır. Ekin 
ve Glencore, Ber Öner ile birlikte konsorsiyum olarak 1995 yılında, 1994 yılında kapatılan 
Ergani Bakır tesislerine talip olmuşlardır. İşlemler Ber Öner üzerinden yürütülmüştür. Halen 
Ergani Bakır tesisi bu firmalar tarafından işletilmektedir.) 

Çinkur'un kapanması, 1999 yılında, Glencore tarafından sağlanmıştır. Glencore 
firmasının alacağına karşı tesise rehin koydurması sonucunda üretim durmuştur. Tesislerin 
satışı için bir çok kez ihaleye çıkılmasına rağmen tespit edilen bedelin yüzde 40'ına dahi alıcı 
bulunamaz. Türkiye'nin tek çinko üreticisi, aynı zamanda altm üretim teknolojisine de sahip 
olan tesisler çürümeye terk edilir. Tüm çinko ihtiyacı dışarıdan karşılanmaktadır. Bu alanda, 
dünyada en büyük ticareti, aynı zamanda üretici olan, Glencore yapmaktadır. Sahalar ise, 
önce Cominco'ya ardından da Rio Tinto'ya geçmiştir. 

1994 ve 1995 yılında Ergani Bakır, Keçiborlu Kükürt, Halıköy Antimuan, Uludağ 
Volfram tesisleri kapatılmıştır. Bunlardan sadece Ergani Bakır özel sektör tarafından 
işletilmektedir. Diğer tesisler hurdaya ayrılarak tasfiye olunmuştur. 

26.01.1998 tarih, 98/10552 sayılı Bakanlar Kurulu karan ile Etibank (Madencilik) 
Genel Müdürlüğü, Eti Holding A.Ş. olarak, özelleştirmenin alt yapışım oluşturacak şekilde 
yeniden yapıl andınlmıştır. Daha önce işletme ve müessese olan birimler Eti Bor A.Ş., Eti 
Krom A.Ş., Eti Bakır A.Ş., Eti Gümüş A.Ş., Eti Alüminyum A.Ş., Eti Elektrometalurji A.Ş., 
Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. olarak bağlı ortaklığa dönüştürülmüştür. Eti Pazarlama 
2001 yılında kapatılmıştır. Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 20.12.2000 tarih 2000/92 sayılı 
karan ile Eti Holding, Eti Bor ve Eti Alüminyum ile birlikte özelleştirme kapsamına alınmış, 
6 ay sonra başka bir ÖYK karan ile de kapsamdan çıkanlmıştır. 
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10.10.2000 tarih, 2000/76 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu karan ile Eti Krom, Eti 
Elektrometalurji ve Eti Gümüş kapsam ve programına alınmıştır. Eti Bakır ise aynı yıl ayrı bir 
karar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Eti Bakır ile Karadeniz Bakır 
İşletmelerinin niçin birleştirilmediği izaha muhtaç bir durumdur. Eti Bakır, ürettiği konsantre 
bakırın büyük kısmını ihraç eder, KBİ ise konsantre bakır ithal eder. Her iki kurum da Marc 
Rich'in firmaları ile alış veriş yapar. 

B- Krom Madeni ve Ferrokrom Fabrikası 

a)KROM 

Bilindiği gibi; Krom; ferrokrom, krom kimyasalları ve refrakter üretiminde kullanılır. 
Ferrokrom'un en büyük kullanım alanı ise paslanmaz çeliktir. Krom kullanıldığı alanda 
alternatifsizdir. İkamesi bulunmamaktadır. Silah sanayiinin hammaddesidir ve bu alanda da 
ikamesi bulunmamaktadır. 

Dünyada krom rezervleri Güney Afrika, Kazakistan, Türkiye ve Hindistan'da 
yoğunlaşmıştır. Dünya rezervinin % 80'i bu ülkelerdedir. Ayrıca Arnavutluk, Finlandiya, 
Zimbabwe, Brezilya gibi ülkelerde de az miktarda krom bulunmaktadır. Dünya rezervinin 
%60'ı Güney Afrika'da, %20'si Kazakistan'da, %10'a yakını da ülkemizde bulunmaktadır. 
Ancak ülkemizin payının bunun çok üzerinde olduğunu, tecrübeler ışığında, söylemek 
mümkündür. En büyük rezervler Elazığ'da bulunmaktadır. Dünya Krom üretimi, % 47 Güney 
Afrika, % 15 Kazakistan, % 11 Türkiye, % 10 Hindistan ve diğerleri şeklindedir. Dünya yıllık 
üretimi 1 5 - 1 7 milyon ton civarında gerçekleşmektedir. Yıllık tüketim ortalama % 5 
civarında artmaktadır. 

Başta Amerika olmak üzere, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya, İspanya gibi 
gelişmiş ülkelerin hiç birinde krom üretimi yapılmamaktadır. Bunlardan USD'de az miktarda 
krom rezervi bulunmakla beraber, bu rezerv işletilmemektedir. Ferrokrom ve çelik üretimi ise 
büyük oranda bu ülkelerde yapılmaktadır. 

b)FERROKROM 

Metalurjik işlemlerle zenginleştirilmiş krom cevheridir. Şarj, Yüksek Karbonlu ve 
Düşük Karbonlu olarak kullanılmaktadır. Şarj ferrokrom %50-55'lik krom ihtiva etmektedir. 
Düşük ve Yüksek karbonlu ferrokrom ise %60-65'lik krom ihtiva etmektedir. Şarj krom 
Demir Çelik sektöründe, Yüksek Karbonlu Ferrokrom Paslanmaz Çelik sektöründe, Düşük 
Karbonlu Ferrokrom ise özel alaşımlı Çelikte kullanılmaktadır. Tüketim daha çok şarj 
ferrokrom olarak yapılmaktadır. 

Ülkemizde, 100.000 ton Yüksek Karbonlu, 4.000 ton Düşük Karbonlu Ferrokrom 
üretilmektedir. Krom üretimi ise 1.700.000 ton civarındadır. Yıllık olarak 1.200.000 ton 
civarında krom cevheri ihraç edilmektedir. Krom ihracatının tamamı Avrupa'ya 
yapılmaktadır. Ferrokrom ihracatı ise Amerika'ya yapılmaktadır. Bunun sebebini anlamak 
için Elazığ Ferrokrom tesisinin kuruluş aşamasındaki gelişmelere bakmak yeterlidir. 

"Elazığ Ferrokrom Tesisi teşebbüsü ele alındığı vakit, alışılageldiği üzere, evvela 
Krupp'dan teklif istenir. Fakat kısa bir müddet sonra Batı Almanya'nın Ankara Büyük Elçisi, 
M.Tanyelioğlu'nun (zamanın Etibank Genel Müdürü) ziyaretine gelerek, siz Elazığ'da bir 
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ferrokrom fabrikası kurmak üzere Krupp'dan teklif istemişsiniz. Bu teşebbüsünüz doğru 
değildir. Siz ferrokrom üretmeğe başlarsanız bize krom cevheri ihraç etmez olursunuz, hem de 
rekabete başlarsınız. Bunlar ise dostluğumuza gölge düşürür der" (ULUTAN, Burhan, 
50.yılında Etibank, s.228) Büyükelçinin Etibank Genel Müdüründen aldığı cevap yüzünün 
kıpkırmızı olmasına yol açacak cinstendir. 

Almanya'nın baskılarına rağmen Japonya'dan temin edilen kredi ve Japon teknolojisi 
ile tesis kurulur. Tesisi 1977 yılında üretime başlar. 7 milyon dolara kurulan tesisi bu gün 70 
milyon dolarlık üretim yapacak kapasiteye ulaşmıştır. 

Dünya Krom pazarında, Türkiye, Kazakistan ve Arnavutluk dışında krom cevheri 
satan ülke bulunmamaktadır. Dünya üretiminin yansının yapıldığı Güney Amerika'da üç grup 
faaliyet göstermektedir. Xstrata, Samancor ve Hernic. Xstrata ve Samancor dolaylı olarak 
Citicorp'un kontrolünde olup, İsviçre kökenli uzantıları ile krom ve ferrokrom ticaretine de 
hakim durumdadırlar. Hernic daha çok Hindistan firmaları ile birlikte Japon ferrokrom 
ihtiyacını karşılamaktadır. Avrupa'nın ihtiyacı ise Türkiye'den ve Kazakistan'dan 
karşılanmaktadır. 

Türkiye'nin ferrokrom ihracatı Amerika'ya isviçre kökenli tüccarlar eliyle yapılırken, 
2000 yılında Eti Amerika'nın kurulması ile bu tüccarlar devreden çıkarılmış ve en az % 25 
gelir artışı ile tesisin kar etmesi beklenirken, ne hikmetse ani bir kararla Elazığ ve Antalya 
ferrokrom tesisleri Özelleştirme İdaresine devredilmiştir. 

Uluslar arası piyasada faaliyet gösteren firmalar üç kökene dayanmaktadır. Alman, 
Japon ve Yahudi. Alman ve Japon sermayesi kendi ihtiyaçlarının devamını sağlamak dışında 
krom ticaretiyle uğraşmamaktadırlar. Almanlar tamamen ham cevher almakta ve kendi 
tesislerinde ferrokrom üretmektedirler. Bu tesisler Demir Çelik tesisleri ile entegre olup, 
ferrokrom doğrudan tüketilmektedir. Japonlar, dışardan krom aldıkları gibi ferrokrom da 
almaktadırlar. Yahudi tüccarlar bu iki gruba satış yapamamaktadır. Bu tüccarlar 1995 yılından 
itibaren yoğun bir şekilde maden üretimine yönelmiştir. 

Her üç grubun Türkiye'ye bakışı ortak: Hammadde kaynağı. 

C-Bor pazarlama ve satış faaliyetleri; 

Bilindiği gibi dünya bor rezervinin büyük bir kısmı ülkemizde bulunmaktadır. 
Cevherin kalitesi ve rezervin büyüklüğü tartışılmaz bir şekilde ortadadır. Ancak, bu durum 
ürünlerin geliştirilmesi ve pazarlanmasında aynı oranda olmamakta, maalesef ülkemiz bor 
madenlerinden elde edilen geliri elde edememektedir. Devletleştirme ile yakalanan seviye 
kısmen korunmakla beraber, geliştirilememiştir. 

Bor madenlerinden yeterince yararlanılamamasınm nedenleri arasında özelleştirme 
baskısının yattığı ifade edilebilirse de pazarlama sisteminin oluşturulamaması en büyük engel 
olarak görülmektedir. Bu husus iki şekilde kendini göstermektedir; 

1-Pazarlama, aracılar ve komisyoncular eliyle yapıldığından bu firmalar güçlerini 
aşacak boyutta pazarlamaya girmemekte ve rakip US Borax'ın beklentilerini daha çok dikkate 
almaktadırlar. Eti Holding'in pazarlama ağını geliştirmesini de engellemektedirler. Bor 
madeni üzerinden hiçbir risk olmaksızın en az Eti Holding kadar kazanan aracılar "bu tatlı ve 
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hasatlı kazançlarının ellerinden gitmemesi için gerek siyasilere gerekse bürokratlara rüşvet 
vermekten geri kalınmadığı iddialarına" yol açmaktadır. Bu durum da yolsuzluğu artırıcı bir 
faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim 2000 yılında kurulan Etimine USA halen pasif 
bir şekilde tutulmakta, zarar ediyor gerekçesi ile kapatılmaya çalışılmaktadır. Bu şirketin 
kapanması için American Borate Company'in yoğun baskısı bulunmakta ve buna ilişkin 
yazışmalar Eti Holding dosyalannda yer almaktadır. 

2-Pazarlama, aracılar ve rakip firmalar eliyle yapıldığından müşteri talepleri 
doğrudan Eti Holding'e ulaşamamakta, bu durum da teknolojik gelişmelerin önünü 
tıkamaktadır. Bu durum Eti Holding Ar-Ge'sini olumsuz olarak etkilediği gibi Bor 
Enstitüsü'nün önünde de bir handikap olacaktır. 

Avrupa'da faaliyet gösteren Etimine ve Etiproduct firmalannm faaliyetlerinin tüm 
Avrupa'yı kapsar şekilde genişletilmesi, Amerika'daki şirketin aktifleştirilerek tüm Amerika 
Kıtasını kapsayacak şekilde organize edilmesi, Uzakdoğu'da bir bölgesel ofis oluşturularak 
pazarlama ağının bu büyük ekonomik bölgede de kurulması, diğer ülkelerde aracılarla 
çalışmak yerine gerektiğinde hesap sorulabilen ve ürünlerin kime, ne kadar ve kaça 
satıldığının kontrol edilebileceği distrübitörlük sisteminin yaygınlaştırılması gerekli 
görülmekte, bunlar gerçekleştirildiğinde çok kısa sürede bor madenlerinden elde edilen 
gelirlerin katlanarak artacağı değerlendirilmektedir. 

D-Yasal Düzenleme; 

Maden yasasında değişikliğe ilişkin tasarının Enerji, Sanayi ve Teknoloji 
Komisyonundaki son görüşmesinde Bakanlıkça bor aramalarının özel sektöre açılması için 
son anda yapılan ilave, yolsuzluğa yol açacak niteliktedir. Şöyle ki; Eti Holding, ruhsatlı 
sahalarında yapacağı aramalardan sonra bu sahalarda bor bulunamaz ise sahalar Maden İşleri 
Genel Müdürlüğüne devredilecek, MİGM bu sahaları tekrar aramalara açacaktır. Bu sahalarda 
daha sonra özel sektör bor bulursa kendisi işletebilecektir. Eti Holding'in, uhdesindeki 
sahalarda yapacağı aramalarda, bu sahalarda bor rezervi varsa bulamaması diye bir şey söz 
konusu olamaz. Bulamayıp terk ettiği sahalarda da birkaç milyon yıl geçmeden yeni bor 
rezervleri oluşamaz. Bu durumda, Eti Holding'e yoğun baskı uygulanacak ve Eti Holding'in 
bor rezervi bulunan sahaları, bor bulunamadı diye MİGM'ne devretmesi sağlanacaktır. Daha 
sonra özel kişi ve firmalara aktarılan bu sahalarda, zaten varlığı bilinen bor rezervleri yeniden 
keşfedilecektir. Bu, yolsuzluğa bilmedin alet olmaktır. Böylece 2840 sayılı kanunun sağladığı 
tekel avantajı yok edilecek ve 1978'den önce olduğu gibi 17 dolarlara bor satılmasının yolu 
açılacaktır. Bunun da ülke menfaatine olmadığı açıktır. Komisyonumuzca TBMM de önceki 
dönemde kurulan Madenciliğimizin sorunlarının belirlenmesi ve Bor Madenleri hakkında 
kurulan komisyonun seçimler nedeni ile çalışmalarım tamamlamamış olması nedeni ile Bor 
Madeni ve madencilikte alınması gereken önlemler- Madenlerin Özelleştirme uygulamaları 
hakkında bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması gerektiği ve önceki yasama 
döneminde yapılan çalışmalar ile birleştirilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

E-Özelleştirme uygulamaları ve Çinkur Örneği: 

Kayseri'de kurulu Çinko tesisini başına gelenler ibretlik. Ülkemizin tek Çinko ve 
Kurşun tesisi özelleştirilerek İranlılara satılmış, bu alanda dünyanın en büyük üreticilerinden 
olan ve çinko ticaretine hakim, yahudi sermayesinin en parlak temsilcisi Glencore tarafından 
tesislere el konmuş ve kapanması sağlanmıştır. Artık Türkiye Çinko ve Kurşun 
teknolojisinden mahrum olduğu gibi bu ürünlerde tamamen dışa bağımlı hale getirilmiştir. 
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Son yıllarda Soros'un Quantum fonuna üye firmalar ve Citicorp çevresinde yoğunlaşmış 
sermaye tehlikeli bir şekilde, maden, metal ve enerji sektörüne yönelmiştir. Shell ve Chevron 
kanalıyla petrol ve doğalgaz alanında yürütülen faaliyetler kapsamında Texaco yutulmuştur. 
Alüminyumda, Alcan, Kaiser, Algroup ve Alcao'ya sahip olan Citicorp 2000 yılı içinde 
Reynolds ve Pechiney'i de bünyesine katmıştır. Bu Alüminyumda %80'lik bir hakimiyet 
demektir. Aynı grup, Philepp Dodge kanalıyla Bakırda yürüttüğü operasyonda yine 2000 yılı 
içinde Grouppo Mexico, Cyprus Amax ve Asarco'yu bünyesine katmış ve sahip olduğu diğer 
firmalarla beraber bakırda da kontrolü ele geçirmiştir. Kömür piyasasına Glencore, Billiton, 
Anglo American, Rio Tinto ve BHP firmaları ile hakim durumdadırlar. Anglo American, De 
Beers, RioTinto ve Minorco ile Elmas, Altın ve Gümüş piyasalarının tamamına yakınını 
kontrol etmektedirler. Palladyum, Uranyum ve Zirkon üretimi büyük oranda bu firmaların 
hakimiyetindedir. İMC Global ve Mincorp kanalıyla Trona üretiminde 2. Bor üretiminde 3. 
sırada yer almaktadırlar. 

Çinkur'un kapanması, 1999 yılında, Glencore tarafından sağlanmıştır. Glencore 
firmasının alacağına karşı tesise rehin koydurması sonucunda üretim durmuştur. Tesislerin 
satışı için bir çok kez ihaleye çıkılmasına rağmen tespit edilen bedelin yüzde 40'ma dahi alıcı 
bulunamaz. Türkiye'nin tek çinko üreticisi, aynı zamanda altın üretim teknolojisine de sahip 
olan tesisler çürümeye terk edilir. Tüm çinko ihtiyacı dışarıdan karşılanmaktadır. Bu alanda, 
dünyada en büyük ticareti, aynı zamanda üretici olan, Glencore yapmaktadır. Sahalar ise, 
önce Cominco'ya ardından da Rio Tinto'ya geçmiştir. 

Türkiye'den yılda 1.200.000 civarında krom ihraç edilmektedir. Bu cevherlerin tamamı 
özel sektör eliyle üretilmektedir. Bu alanda faaliyet gösteren firmaların hiç birinin ferrokrom 
tesisi bulunmamaktadır. Yıllardır bu kesimin Paslanmaz Çelik tesisine ilgisi de 
sağlanamamıştır. Ferrokrom tesislerinin özelleştirilmesi halinde, bu tesisleri alacak ve bırakın 
geliştirmeyi, muhafaza edecek herhangi bir yerli firma bulunmamaktadır. Metalurjik tesisler 
çok da karlı olmayan tesislerdir. 

Krom fiyatları ton olarak, 50 - 110 USDolar arasında değişmektedir. Ferrokrom 
fiyatları Yüksek Karbonlu'da 500 - 900 dolar, Düşük Karbonlu'da 1000 - 1500 dolar arasında 
değişmektedir. Paslanmaz Çelikte ise fiyatlar kalitesine göre 2.000 ve 10.000 dolar 
arasındadır. Yıllık 200 milyon dolarlık Paslanmaz Çelik ithal edildiği dikkate alındığında 
ferrokrom tesisi ile yetinmeyip Paslanmaz Çelik yatınmma yönelinmesi gerekirken, mevcut 
teknolojinin yok edilmesine ve 19601ı yıllara dönülmesine yol açacak şekilde, çalışılması 
gerektiği kanaatine varılmıştır. 

Tüm madencilik alanında olduğu gibi, ferrokromda da özelleştirmenin alt yapısı 
bulunmamaktadır. Bu alanlarda yapılacak ihmallerin telafisi oldukça zordur ve tarih önünde 
sorumluluğu gerektirecek niteliktedir. 

- Silah sanayiinin ana girdilerinden olan ve kısıtlı sayıda ülkede bulunan krom ile 
ilgili olarak milli bir politika oluşturulmalı ve bazı ülkelerin hammadde kaynağı olmaktan 
kurtulunmalıdır. 

- Ham cevher satışı yerine, ferrokrom üretim kapasitesinin artırılması ve Paslanmaz 
Çelik üretimi aşamasına geçilmelidir. 

- Kamu elindeki Madencilik Kuruluşları özelleştirme kapsamından çıkarılmalı, 
özelleştirme baskısından kurtanlarak rehabilite edilmelidirler. (Özelleştirme baskısı yıllardır 

888 



bu alanda yatınmı engellediği gibi, yönetimlerini de zaafa uğratmıştır.) Bu bağlamda 
ferrokrom tesislerinin Özelleştirme Kapsam ve programına alınmasından sonra kurum 
müfettişlerinin tespitlerine göre Milyonlarca Dolar kurum zararına sebebiyet verildiği memur 
personel sorumluluğuna gidildiği göz önüne alındığında Ferrokromun ihracaatı le ilgili tahsis 
pazarlıklan ve bu konuda tanzim edilen raporlarda göz önüne alındığında olayın yolsuzluk 
boyutunun ağırlık kazandığı dolayısıyle özelleştirme sonrası meydana gelen gelişmelerin 
araştırma komisyonunca incelenmesi ve Türkiye için stratejik öneme haiz krom madeni 
ve ferrokrom tesislerinin akibeti ve varsa siyasi sorumlulukların tespiti için araştırma 
yapılması gerektiği kanaatine ulaşılmıştır. 

DİZİ PUSULASİ (EK YOKTUR) 
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Özel Rapor 4/17 

4.2.1.5. Türkiye Kömür işletmeleri (TKİ) - Karaelmas Soruşturmaları 

İddia: Türkiye Kömür İşletmeleri'nde kömür çalınmaları, ihalelerde sözleşme ve 
teknik şartnamelere aykın uygulamalar ve "kara elmas" yolsuzluk operasyonu ile ilgili devam 
eden soruşturma ve davalara konu olan kurum zararlanmn geri döndürülmemesi 

Yapılan İşlemler ve Doğan Zarar : 

Komisyonumuza intikal eden şikayet dilekçesinin (Ek-la) ve eklerinin incelenmesi 
sonucunda TKİ Genel Müdürlüğü (Ek-1) ve Jandarma Genel Komutanlığına yazılan yazılar 
sonucu (Ek-2) gelen belge ve bilgiler üzerinden yapılan incelemede sadece 2001 yılında ELİ 
(Ege Linyitleri İşletmesinde) de yüz trilyon liranın üzerinde yolsuz ve usulsüz işlem yapıldığı 
aşağıda aynntılan verilen bilirkişi raporlan ile tespit edildiği halde ilgililer hakkında herhangi 
bir yaptınm uygulanmamıştır; 

Bilgisayar programı ve donanımı ile ilgili olarak, sözleşme ve şartnameye uyulmadığı 
para cezalannın hemen kesilmesi gerektiği halde kesilmediği programın teslim alınmasında 6 
ay geçmesine rağmen hala çalışmadığı yada eksikler olduğu, ancak kurumun bu konuda hiçbir 
şey yapmadığı (Ek - 3) 

İhale birim fiyatı, nakliye mesafesi, sözleşme ve teknik şartnamede belirtilen hususlar 
ile belirlenmesine rağmen bilirkişi raporlan ile tespitli sözleşmelere aykın işlere hiçbir 
yaptınm uygulanmadığı (Ek-4) ölçüm ve baz noktalarında oynamalar yapıldığı müfettiş 
ifadesinde bile olduğu (Ek 4-a) ihale miktannın 2 katından fazla iş yaptınldığı, ihale 
sözleşmesinden anlaşılacağı gibi paralann ilk hakedişlerde kesilmesi gerektiği halde hala 
kesilmediği (20 ay sonra) 

Kömür yıkama tesisi (Lavvar) sözleşmesini yanlış uygulamak ve uygun ürün elde 
edilmemesi sonucu uygulanmayan cezalar ile 5 trilyon lira kurumu zarara uğrattıklan, (Ek-5) 

Sadece Soma'da (ELİ) 2000 yılı kömür çalınması ve haksız hayali ödeme bilirkişi 
raporu ile 54 trilyon lira olduğu ve kurum yetkililerinin bu konuda hiçbir işlem yapmadığı 
(Ek-6) santrala gitmiş görünen kömürlerin yerine gitmediği ve dışanda satıldığı, 

Ceza mahkemelerinde davalar açılmasına rağmen idari soruşturmalann yapılmadığı, 

Tespitleri yapılmıştır. 

Sorumluluğun tespiti : Sözleşme ve teknik şartnamelere aykın uygulamalardan 
sorumlu kurum personeli ile bunlar hakkında gerekli idari işlemleri yapmayan Teftiş Kurulu 
ve TKİ yönetimi kurum kayıplannm derhal geri döndürülmemesinden sorumludur. 

Türkiye Kömür İşletmeleri'nde kömür çalınmalan, ihalelerde sözleşme ve teknik 
şartnamelere aykın uygulamalar ve "kara elmas" yolsuzluk operasyonu ile ilgili devam eden 
soruşturma ve davalara konu olan kurum zararlanmn geri döndürülmemesi hakkında 
Komisyonumuza intikal eden dilekçenin tetkikinde, sözleşme ve teknik şartnamelere aykın 
uygulamalardan sorumlu kurum personeli ile bunlar hakkında gerekli idari işlemleri 
yapmayan Teftiş Kurulu ve TKİ yönetimi kurum kayıplannm geri döndürülmemesinden 
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sorumlu olabileceği düşüncesinden hareketle, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
müfettişinin koordinatörlüğünde madencilik kurumlarından oluşturulacak bir 
komisyon marifetiyle, zaman aşımı göz önünde bulundurularak kurum zararlarmm 
geriye döndürülmesi amacı ile öncelikle özel rapordaki konuların, daha sonra da 
TKİ'nin dekapaj, iş makinelerinin yedek malzemelerinin ahmı ve yer teslimlerinin 
incelenmesi ve soruşturulması kanaatine varılmıştır. 

DİZİ PUSULASI (Ekler EK-4.17 de sunulmuştur) 

la-
1-
2-
3-
4-
4a-
5-
6-

Şikayet Dilekçesi 
TKİ Genel Md. Lüğüne yazılan yazı 
Jandarma Genel Komutanlığına yazılan ya ı̂ 
Sözleşme 
Dekapaj Sözleşmesi 
Müfettiş Raporları 
Kömür yıkama Lavvar usulsüzlüğü ile ilgili rapor 
Kömür yolsuzluğu ile ilgili belgeler ve tutulan rapor 

1 sayfa 
1 sayfa 
1 Sasyfa 
5 sayfa 
13 sayfa 
8 sayfa 
1 sayfa 
34 sayfa 
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Özel Rapor 4/18 

4.2.1.6. TEÜAŞ-Değirmen Plakaları İhalesi 

1-Yapılan İşlemler ve Doğan Zarar 

Komisyonumuza intikal eden şikayet dilekçesinin ve eklerinin (EK:1) incelenmesi 
sonucunda; aynı muhteviyatlı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EÜAŞ (TEAŞ) Genel 
Müdürlüğü Termik Santraller ve Maden Sahaları Daire Başkanlığı Teknik Kontrol 
Laboratuarları Müdürlüğüne verilen 18.02.2002 ve 29.04.2003 tarihli dilekçeler ve eklerinde 
termik santrallarda kullanılan değirmen plakaları ve diğer parçaların radyografik 
muayenesinin usul ve esaslara uygun yapılmaması nedeniyle kurum zararına sebep olunması 
iddialarının doğruluğunun araştırılması uygun görülmüştür. 

Komisyonumuzun seviye II uygulamalarım inceleme ve denetlemeye yetkili bilirkişi 
talep etmesi üzerine (EK:2-3), TMMOB Metalürji Mühendisleri Odasının belirlediği DGZPF 
Seviye IIİ Sertifikalı Yüksek Mühendis Serdar AKYÜZ'e iddia konusu dilekçeler (Ek:4)ve 
belgeler incelettirilmiştir. 

Yüksek Mühendis Serdar AKYÜZ'ün raporuna göre; (Ek:5) 

EÜAŞ (TEAŞ) Genel Müdürlüğü Teknik Kontrol Laboratuarları Müdürlüğü'ndeki 
rapor kapsamında yapılan magnetik parçacık muayene ve kontrolünün ilgili Teknik 
Şartnameye ve numunelendirme standardma uyulmayarak gereksiz ve yanlış insiyatif 
kullanıldığı, 

Aynı Müdürlüğün bir başka raporunda Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 
Müdürlüğünce 1996 yılında alman ve ambar stoklarında tutulan 60 adet Değirmen 
Traverslerinden numunelendirme standardına göre alman 13 Travers üzerinde yapılan 
magnetik kontrol sonucuna göre 60 adet Değirmen Traversinin de RED edilmemesi 
gerektiği halde traverslerin tamamının muayene edilerek sakat / sağlam ayrımı 
yapılmasını kurum menfaatleri açısından uygun olacağı " tespit edilmiş olup, 

Aynı bilirkişinin, 29.04.2003 tarihli dilekçe ve eklerini incelemesine göre; EÜAŞ 
(TEAŞ) Teknik Kontrol Laboratuarlan Müdürlüğünce AS ÇELİK / SAMSUN ve EFOR 
/ANKARA firmalarının ihale konusu değirmen plakaları ve diğer parçalarının radyografik 
muayene ve kontrol raporlarında; 

a)Söz konusu ihalelerin Teknik Şartnamelerin Muayene ve Teslim bölümlerinde 
belirtilen DİN 54111/2 standartma ve Şartnamenin 6. ve 14.3. maddelerine aykırı 
uygulamaların yapıldığı, 

b)120 mm kalınlığında Değirmen orta çarpma plakalarının radyografik muayene 
raporunda Kabul /Ret değerlendirmesinin ASTM E 280 standardına göre yapılması 
gerekirken ASTM E 186 standardına göre yapıldığı ve TMK 2001-013 numaralı radyografik 
muayene raporunda 90 mm kalınlığındaki Değirmen dış çarpma plakalannm Kabul /Ret 
değerlendirmesinin ASTM E 186 yerine ASTM E 280 standardına göre yapıldığı, 

c)İhale Teknik Şartnamelerine göre muayene standardı olarak uygulanması gereken 
DİN 54111/2 standardının 8.3. ve 11.maddelerine aykırı olarak, her bir değirmen 
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plakasından 30X40 cm boyutlarında ve plakaların hangi bölgesinden alındığı belli 
olmayan tek (bir adet) radyografik film çekildiği tespit edilmiştir. 

2-Sorumluluğun Tespiti ve Öneri 

Termik santrallerde kullanılan değirmen plakaları ve diğer parçaların radyografik 
muayenesinin usul ve esaslara uygun yapılmaması konusundaki bilirkişi raporlan dikkate 
alındığında, ihale bedeli yaklaşık 40 milyon USD bulan yolsuzluk yapıldığı iddiasının, bu 
konuda tesellüm ile sorumlu olan ilgili birimlere ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na 
bildirilmesine rağmen, bilirkişi incelemesi yaptınlmadan şikayetçi kişi hakkında disiplin 
işlemi yapılması ve başka bir yere tayin edilmesi şeklinde sonuçlanan soruşturmanın sağlıklı 
olmadığı kanaatine vanldığından, konunun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş 
Kurulunca yeniden değerlendirilmesi ve konu ile ilgili yeterli incelemeyi yapmayanlarm 
ve firma/sorumlular hakkmda yeniden soruşturma yapılması gerektiği 
düşünülmektedir. 

DİZİ PUSULASİ (Ekler EK-4.18 de sunulmuştur) 

EK-1 Şikayet Dilekçesi ve Ekleri 
EK-2 Komisyon Bilirkişi Tesbit Yazısı 
EK-3 Komisyon Bilirkişi Tesbit Yazısı 
EK-4 İddia konusu dilekçeler 
EK-5 Bilirkişi Raporu 
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4.2.2. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI UYGULAMALARI 

Özel Rapor 4/19 

4.2.2.1. İller Bankası Genel Müdürlüğü, Yatırım İnşaatlarında Uygulanan İhale 
İndirim Oranları; Gerçekleştirilen Ek Sözleşme Uygulamaları ve Keşif Artışları 

KONU: İller Bankası Genel Müdürlüğü, Yatınm İnşaatlarında Gerçekleştirilen Ek 
Sözleşme Uygulamaları ve Keşif Artışları. 

İNTİKALİ : T.C. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından kurulan 
"Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının Araştırılarak Alınması 
Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10/9)" 
Başkanlığınca 24.03.2003 tarih ve A.01.1.GEÇ. 10/9 -71 sayılı yazı ile Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı'ndan 2001 Yılından itibaren 2001 yılı dahil günümüze kadar; İller Bankasında 
yapılan ihalelerin listesi, 44. Madde ile davet edilen firmaların unvanları, şirket geçmişleri, 
devam eden işlere verilen keşif artışları ve artış miktarları, istenmiş olup, Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı'nm verdiği 18.03.2003 tarih ve B.09.0.ÖKM.0.00.00.00/423 Sayılı cevap yazısı 
eki İller Bankası ile ilgili klasör (EK-46) incelenmiştir. Ayrıca Komisyonun; 5.6.2003 tarih ve 
458 sayılı yazısına Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından verilen 10.6.2003 tarih ve 436 
sayılı yazı eki 2 adet klasör, 12.6.2003 tarih ve 481 sayılı yazısına Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı tarafından verilen 16.6.2003 tarih ve 466 sayılı yazı, 10.6.2003 tarih ve 461 sayılı 
yazısına İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından verilen 11.6.2003 tarih ve 455 sayılı yazı 
eki 1 klasör, 12.6.2003 tarih ve 482 sayılı yazısına Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
verilen 13.6.2003 tarih ve 461 sayılı yazı, İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından verilen 
20.6.2003 tarih ve 495 sayılı iki adet dosya incelenmiştir. 

1. YAPILAN İŞLEMLER VE DOĞAN ZARAR 
İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından 1993-2003 yılları arasında gerçekleştirilen 

yapım ihaleleri incelendiğinde; 1999 yılı ortalarına kadar olan dönemde ihaleler Banka İhale 
Yönetmeliğine göre Kapalı teklif usulü (İlan) ve Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif Usulü 
(Davet) ile gerçekleştirildiği, ortalama indirim oranlan her iki usûlde de %40-45 
seviyelerinde gerçekleştiği görülmüştür. Banka tarafından yayımlanan 1993/33 sayılı Genelge 
ile Banka İhale Yönetmeliğinin 13. maddesine göre gerçekleştirilecek olan Belli İstekliler 
Arasında Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihalelere bir düzenleme getirilerek en az 25 istekli 
davet edilmesi temel alınarak mümkün olan en fazla istekli davet edilmesi hususuna bu 
dönemde dikkat edildiği gözlenmektedir. 1997 yılı ikinci yansından 1999 yılı ilk aylanna 
kadar kapalı teklif usulü (İlan) yolu ile yapılan ihalelerin incelenmesi ile ihalelere yüksek 
sayıda katılımın sağlandığı, ortalama %40-45 gibi bir ihale indirim oranının gerçekleştiği, 
böylece idare "lehine" sayılabilecek bir sonuç elde edildiği, ülkenin kıt kaynaklan daha 
ekonomik kullanılabildiği izlenmiştir. 

Ancak 1999 yılı ikinci yansından sonra 2000, 2001 yıllan boyunca ve 2002 yılı 
ortalanna kadar yapılan ihalelerde Belli istekliler arasında kapalı teklif (davet) usulü 
benimsendiği, davet edilen istekli sayısı 5 ile 10 arasında değiştiği, örneğin Düzce Kiremit 
Ocağı-cezaevi yanı işi için 5 istekli davet edildiği ve indirim oranının % 12,05 olduğu, Yalova 
9b alanı için 7 istekli davet edildiği ve indirim oranının % 10,93 olduğu, ortalama indirim 
oranlan düşük seviyelerde; 1999 yılı için % 15,82 (Marmara deprem bölgesi ihalelerinde 
% 14,67), 2000 yılı için % 19,73 (Marmara deprem bölgesi ihalelerinde %21,53), 2001 yılı için 
%24,80 seviyelerinde kaldığı görülmüştür. 2002 yılı ikinci yansında yapılan iki ihalenin 
Kapalı teklif usulü (İlan) yolu ile yapılması ve 100 e varan katılımcı ile ortalama indirim 
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oranının %50 1er seviyesinde olabileceği görülmekte ve rekabet ortamının oluşabileceğinin bir 
göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

1999 yılı ikinci yansından sonra 2000, 2001 yılları boyunca ve 2002 yılı ortalarına 
kadar yapılan ihaleler Kapalı teklif usulü (İlan) yerine Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif 
Usulü kullanılarak rekabet ortamının ortadan kaldırıldığı ve idare "aleyhine" sayılabilecek 
%20-25 lik bir sonucun sözkonusu olduğu görülmekte, bu durumun Banka ihale 
yönetmeliğinin 4. maddesinde "İhalede açıklık ve rekabet sağlanması esastır" ilkesine 
tamamen ters olduğu ve rekabet ortamını tamamen ortadan kaldırıldığı anlamını taşımaktadır. 

Yapılan inceleme neticesinde; 1999-2003 yıllan arasında Belli İstekliler Arasından 
Kapalı Teklif Usulü ile yapılan ve 1.keşifleri toplamı 531.407,2 Milyar TL (2003 yılı 
dönüşümü ile 1.635.589,8 Milyar TL.) lık ihalenin yapıldığı ve ortalama 21,10 luk bir ihale 
indirimi ile 408.700,5 Milyar TL. (2003 yılı dönüşümü ile 1.273.691,5 Milyar TL.) lik ihale 
bedelinin oluştuğu anlaşılmaktadır. Sözkonusu dönemde yapılan ihalelerde 1. keşif bedeline 
uygulanan ortalama %21,10 luk ihale idirim oram yerine daha önceki yıllarda %40-45 lere 
varan bir ortalama indirim oranı uygulandığında; (toplam 1.keşif bedeli olan 531.407,2 Milyar 
TL.ye ortalama %40 indirim oranı uygulandığında) toplam ihale bedeli 318.844,3 Milyar TL. 
(2003 yılı dönüşümü ile 981.353,9 Milyar TL.) olmakta, buradanda idare aleyhine 408.700,5 
- 318.844,3 = 89.856,2 (2003 yılı dönüşümü ile 309.194,7 Milyar TL.) Milyar TL lik bir 
sonucun oluşabileceği görülmektedir 

Diğer taraftan Banka Yönetim Kurulu tarafından alman ve yıllardır Yüksek Denetleme 
Kurulu Raporlannda konu edilen sınırsız keşif artışlan ve ek sözleşme uygulamalannın sona 
erdirilmiş olmasına, ilgili Bakanlık teftiş ve inceleme raporlan 1995 yılı içerisinde olumlu 
sonuç vermiş olmasına rağmen, aksi bir tutumla 1997 yılından itibaren İlgili Bakan Olurlan 
ve Yönetim Kurulu kararlanyla 1. ek sözleşme kararlan tekrar uygulamaya konulmuş, 2000 
yılından itibaren ise 2. ek sözleşme uygulamalanna başlanmış, 2000 ve 2001 yıllannda dört iş 
için 2. ek sözleşme yapılmıştır. Bu husus rekabet ortamını ortadan kaldırmanın yanında 
yatınm sürelerinin uzamalanna dolayısıyla kullanım ömrü sınırlı olan altyapılann ekonomik 
kullanımını engelleyerek, yatınmdan yeterli istifadeyi sağlamayı engellemektedir. 

İller Bankası Genel Müdürlüğü bünyesinde 1997 yılından beri 1. ek sözleşmeleri 
uygulamasının yanında; 13.10.2000 tarih 41/1446 sayılı Banka Yönetim Kurulu Karan ile 
Çerkezköy (Tekirdağ), 13.10.2000 tarih 41/1447 sayılı Banka Yönetim Kurulu Karan ile 
Erciş (Van), 20.12.2000 tarih 51/1752 sayılı Banka Yönetim Kurulu Karan ile Değirmendere 
- Gölcük -İhsaniye - Antma (Gölcük) kolektör hatlan inşaatlan, 13.12.2001 tarih 39/672 
sayılı Banka Yönetim Kurulu Karan ile Adapazan (Sakarya) Kanalizasyon inşaatlannda 2. ek 
sözleşme yapılması kararlaştınlmıştır. 

1. ve 2. Ek sözleşme uygulamalannın incelenmesi sonucu, 1999-2003 yıllan arasında 
yatmm programı çerçevesinde devam eden veya Marmara deprem bölgesinde yapılan ek 
sözleşmeler ile (ana sözleşme %30u hariç) yeterli rekabet ortamı oluşturulmadan ve ihalesiz 
olarak müteahhitlere 1. keşfin yapıldığı yıl fıyatlanna göre toplam 86.063,7 milyar TL (2003 
yılı dönüşümü 838.000,8 milyar TL.) lik iş ihalesiz verilmiş olup, bu günkü kur üzerinden 
(1$= 1.450.000.-TL alınırsa) yaklaşık 577 Milyon USD dolanna tekabül etmektedir. 

2. SORUMLULUĞUN TESPİTİ 
I. Konu 
A - Genel durum 
11.6.1933 tarih ve 2301 sayılı kanunla kurulan Belediyeler Bankası'nın bir devamı 

olan İller Bankası, 13.6.1945 tarihinde 4759 sayılı kanunla (EK-1) kurulmuş olup, 
faaliyetlerini bu Kanun ve Özel Hukuk hükümlerine göre sürdürmektedir. Kuruluş, 
Bankacılık ile ilgili konularda 4389 sayılı Bankalar Kanunu'na tabi bulunmakta olup, 
bankacılıkla ilgili ikraz ve kefalet faaliyetlerini Bankalar Kanunu'na göre yapmaktadır. 
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İller Bankası, yasalarla kendisine aktarılan fonları ve öz kaynaklarını, yıllık yatınm 
programlarında yer alan alt yapı yatırımları ile Belediyelere gelir getirici nitelikteki üst yapı 
yatırımlarının yapılması yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. 

Yeni kurulan belediyeler ve mevcut kentlerdeki nüfus artışı kentlerde yaşayan nüfus 
sayısını arttırmakta, İller Bankası'nm hizmet götüreceği alanlar çoğalmaktadır. 

Kentleşme, sanayileşme ve çevre sorunlarının arttığı günümüzde, Belediyelerin mali 
yapılan, kaynaklan ve teknik bilgi düzeyleri önem arzetmektedir. İhtiyaçlan karşılayabilecek 
mali yapı ve kaynaklara sahip olmayan belediyeler, altyapı yatmmlan için çok sınırlı kaynak 
aynlabilmektedir. Önceki yıllar önemli bir kısmı Belediyeler fonu, bir kısmı da İller Bankası 
öz kaynaklanndan veya bankaca diğer bankalardan alınarak belediyelere kullandmlan kısa ve 
uzun vadeli kredilerle finanse edilen yatınmlar, ihale kontrolluklan dahil, teknik bilgi ve 
fiziki gerçekleştirme hizmetleri İller Bankası tarafından yürütülmektedir. 

Yönetim ve denetim açısından 4759 sayılı Kuruluş Kanunu ve 3346 sayılı kanunlara 
tabi olan Banka doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetimi altındadır. TBMM 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığının 13.7.1987 tarih, 1485/30 sayılı yazılan 
üzerine Başbakanlığın 29.7.1987 tarih 24/627.1 (153) 02099 (EK-la) sayılı yazılan gereğince 
Banka'nın sürekli olarak denetim görevi Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna verilmiştir. 

İller Bankası yatınmlan 18 Bölge Müdürlüğü ve 4 Başmühendislik tarafından 
yürütülmekte iken 2003 yılı içinde Başmühendislikler kaldınlmıştır. 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu'na tabi olmayan Banka, 17.05.1991 tarih ve 20874 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan İller Bankası ihale Yönetmeliği (EK-2) ile yatınm uygulamalanm 
gerçekleştirmektedir. Sözkonusu yönetmelik 29.05.1991 tarih ve 20885 sayılı, 17.05.1991 
tarih ve 20874 sayılı, 29.05.1991 tarih ve 20885 sayılı, 12.11.1991 tarih ve 21049 sayılı, 
04.03.1992 tarih ve 21161 sayılı, 20.07.1993 tarih ve 21643 sayılı, 26.10.1994 tarih ve 22093 
sayılı, 12.12.1999 tarih ve 23904 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan yönetmeliklerle 
değişikliklere uğramış ve en son şeklini almıştır. 

Banka bünyesinde 31.12.2002 tarihine kadar yapılan ihaleler bu yönetmelik esaslan 
çerçevesinde yapılmaya çalışılmış olup; 01.01.2003 tarihten itibaren yürürlüğe giren ve kamu 
hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan 
kamu kurum ve kuruluşlannın yapacaklan ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirleyen 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu İller Bankası tarafından da uygulanmaya başlanmıştır. 

Banka 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi değildir. Yönetim Kurulu tarafından 
alınan ve yıllardır Yüksek Denetleme Kurulu Raporlannda konu edilen sınırsız keşif artışlan 
ve ek sözleşme uygulamalannın sona erdirilmiş olmasına, ilgili Bakanlık teftiş ve inceleme 
raporlan 1995 yılı içerisinde olumlu sonuç vermiş olmasına rağmen, aksi bir tutumla 1997 
yılından itibaren İlgili Bakan Olurlan ve Yönetim Kurulu kararlanyla 1. ek sözleşme kararlan 
tekrar uygulamaya konulmuş, 2000 yılından itibaren ise 2. ek sözleşme uygulamalanna 
başlanmış, 2000 ve 2001 yıllannda dört iş için ikinci ek sözleşme yapılmıştır. Bu husus 
rekabet ortamını ortadan kaldırmanın yanında yatınm sürelerinin uzamalanna dolayısıyla 
kullanım ömrü sınırlı olan altyapılann ekonomik kullanımını engelleyerek, yatınmdan yeterli 
istifadeyi sağlamayı engellemektedir. 

İşin ikmalini hedefleyen, cüzi artışlan amaçlayan 17.05.1991 tarih ve 20874 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan İller Bankası İhale Yönetmeliğinin 30'uncu maddesi amacı dışı 
yorumlanarak, İller Bankası Genel Müdürlüğü'nün 31.03.1998 tarih ve 91 sayı ile (EK-3) 
Bakan'dan almış olduğu "ek sözleşme keşif bedelinin ana sözleşme keşif bedelinden daha 
fazla olmaması şartıyla ek sözleşme yapılabilmesi" hususundaki Olur, bahis konusu kararlann 
alınmasında en büyük etken olmuştur. 

Yönetim Kurulunun 29.4.1993 tarih ve 16/552 sayılı karan ile "İller Bankası Yapım 
İşleri Genel Şartnamesi" (EK-4) uygulamaya konulmuş, bu şartnamede de 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununda olduğu gibi, (madde 47) Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinde 
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(EK-5) belirtilen İş miktarında artma veya eksilme (%30 ile sınırlama) hükmüne yer 
verilmiştir. Ancak sözleşme hükmünün aksine, Banka İhale Yönetmeliğinde (Madde 30) keşif 
artışı ile ilgili herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Uygulama sözleşmeleri (EK-6) ile İhale 
Yönetmeliğindeki iş artış hükümleri birbirlerine zıt hükümler olarak yerlerini korumaktadır. 

Bu düzensizliğin giderilmesi amacıyla İller Bankası Genel Müdürlüğü Tetkik ve 
Danışma Komisyonu Başkanlığının İlgili Bakanlık Makamına yazmış olduğu 31.03.1998 
tarih 91 (EK-3) sayılı yazısının sonuç bölümünde, 

"4. yukarıdaki esaslar dahilinde saptanan ek sözleşme keşif bedelinin ana sözleşme 
keşif bedelinden daha fazla olmaması şartıyla, 

Gerekli görülen tesislerde yüklenicilerle ek sözleşme yapılabilmesi hususunu 
Olurlarınıza arz ederim." 

denilmektedir. 
Konunun Banka tarafından uygulamaya konulabilmesi için, yönetmelik değişikliğine 

gidilerek, Resmi Gazetede yayınlanması, uygulama tarihinin belirlenmesi, yapılacak 
sözleşmelerde bu hükme yer verilmesi gerekmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalar, 
Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 04.03.1999 tarih 1147 sayılı (EK-7) 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na göndermiş olduğu yazısıyla cevaplandırılarak, istenilen % 
130 keşif artışının fahiş olması sebebiyle işleme alınmamıştır. 

Proje ömrü 30-35 yıl olarak hesaplanan tesislerin 10-15 yılının tesisi inşa etmekle 
geçirilen işlerde dahi ek sözleşme sonucu, Yüksek Denetleme Kurulu'nun eleştirileri üzerine 
nihayet 12 Aralık 1999 tarih 23904 sayılı Resmi Gazetede İller Bankası İhale Yönetmeliğinde 
değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik, önceki yıllar Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu raporlarındaki temenniler doğrultusunda olmadığı gibi, yapılacak ek sözleşme 
uygulamalanna da bir sınırlama getirmemiş, sözkonusu yönetmeliğin 30. maddesi yoruma 
açık bir ifade olarak yerini almıştır. 

Banka içme suyu ve kanalizasyon tesislerini, ev bağlantısından arıtmaya kadar bir 
bütün halinde ele aldığından; kısıtlı ödenekler, kırsal kesimden kentlere yapılan göçler, proje 
maliyetlerinin yüksekliği, alanın genişliği, şehir içerisinde inşaat yürütme zorluklan, teknik ve 
mali imkanlann sınırlılığı, ek sözleşme kararlannın alınması, tesislerin hizmete açılma 
sürelerini 10-15 yıla kadar uzatmaktadır. 

İhtiyaçlann baştan iyi tespit edilmeyerek Yatmm planlamalannda, 
- 1. keşiflerin yetersiz hazırlanması, 
- Tatbikat projesi olmayan işlerin avan projeler üzerinden ihale edilmesi, 
- Önceki yıllar tatbikat projeleri olmadığı halde ihaleye çıkılması, 
-Tatbikat projesi yapımı sırasında ve inşaat ihalesi öncesinde; yerel şartlar, zemin 

karakteristikleri, keşif hazırlığına esas malzeme ocak yerleri ve miktan, nakliye mesafeleri, 
kazı ve dolgu miktarlan ile cinsleri, zemin ıslahı, iksa türleri vb. gibi tespitlerin sağlıklı 
yapılmaması, 

- Teknik ve idari şartlann net ve uygun bir şekilde saptanamaması, 
-Yer teslimlerinde; Belediyelerin ısrarlı talepleri üzerine, ihale kapsamında 

bulunmayan ünitelerin teklif edilmesinden ve daha sonra proje tadilatlanna gidilmesi sonucu 
iş metrajlannm artması, 

- Büyük ölçüde kuruluştan kaynaklanan gecikmelerin süre uzafımlan şeklinde işin 
sözleşmede öngörülen bitim tarihini uzatması, 

- Bu durumda oluşan malzeme ve sözleşme fiyat farklannın uygulanması, 
- Alıcı ortamı olmayan Belediyelerin proje ve inşaatlannın yaptınlması, 
- Bölge teşkilatınca, yetkisiz ve izinsiz sözleşme kapsamı dışında imalat yaptınlması, 
Görülen aksaklıklar arasında yer almaktadır. 
1. keşif dışında aynca ihalesi mümkün büyük ölçekli birtakım işlerin mevcut yasa, 

yönetmelik ve sözleşme hükümleri dışına taşınlması, 
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1. keşifteki rayiç birim fiyatlardan bazılanmn terk edilerek yerine bilahare özel birim 
fiyatlı pahalı ve karlı işlerin müteahhitlere yaptmlması suretiyle keşiflerin yetersiz 
bırakılması, 

Malzemesi kurum tarafından temin edilen ve sonraki yıllarda döşenecek çeşitli çap ve 
ebattaki içme suyu borulannın önceden topluca sipariş edilmesi ve bunlann müteahhitlere 
teslim edilmesi, 

Boru hesaplaşmasını gerektirecek yatınmlann büyük bir bölümünde yıllardan beri 
sonuçlandınlmamış kesin hesap işlerinin çokluğu, 

Yatınm kaynaklannın azalması sebebiyle, 2-3 yıl içerisinde tamamlanması beklenen 
tesislerin kullanım ömrü 30-35 yıl olmasına karşılık, yapım sürelerinin 10-15 yıl ve daha fazla 
sürdürülmesi suretiyle pahalı yatınmlara sebep olunması, 

Kıt ülke kaynaklannın heba edilmesi, anlamını taşımaktadır. 
B - Harita yatınmlan ve İmar planlama yatınmlan 
Belediyelerin ihtiyaç duyduğu ve tüm altyapı projelerinin yapımında kullanılmakta 

olan 1/1000 ölçekli halihazır haritalann yapımı Harita Dairesi Başkanlığının temel 
görevlerindendir. Aynca 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 7/a maddesi gereğince halihazır harita 
yaptırmakla yükümlü Belediyelerin ve Ortak İdarelerin talepleri doğrultusunda ihtiyaçlan 
olan halihazır haritalann yıllık yatınm programlannı hazırlayarak DPT'nin onayından 
geçirilmesinin sağlanması, Belediyelerin ve bazı kamu kuruluşlannın Bankadan talep ettiği 
1/1000 ölçekli halihazır haritalann ihale suretiyle yaptmlması, Bölge ve Merkez elemanlan 
ile bunlann denetim hizmetlerinin yürütülmesi görevlerini de yerine getirmektedir. Harita 
işlerinin belediyeler adına Bankaca yürütülebilmesi için belediye meclislerince alınan yetki 
karan meclis üyelerince imzalandıktan sonra Kaymakam veya Vali tarafından onaylanmasını 
müteakip Bankaya iletilmesi gerekmektedir 

İmar Planı bir beldedeki insanlann sağlıklı ve mutlu bir çevrede yaşamalannı 
sağlamak için gereken yatınmlann yer seçimlerini belirlemek ve yerleşimin gelişme 
eğilimlerini toplum yaranna uygun olarak yönlendirmek amacıyla hazırlanan yasal bir belge 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hususta yapılan çalışmalar, 1/5000 ölçekli Nazım Plan, 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, aynca bunlara ilişkin olarak, Revizyon imar planı, İlave 
İmar Planı, İmar Plan değişikliği, Mevzi İmar Planı şeklide Bankaca ele alınmaktadır. 

İmar Planlannın ele alınması; ilgili Belediyelerin "Belediye Meclis Karan" ile 
Bankaya yetki belgesini takiben ihale yoluyla, emaneten veya yanşma suretiyle yapılmakta 
olup, Belediyesi tarafından onanarak sonuçlandınlmaktadır. 

C - İçme suyu, Kanalizasyon, Yapı işleri yatınmlan: 
Büyükşehir belediyeleri hariç, diğer belediyeler içmesuyu ve kanalizasyon ile ilgili 

taleplerini İller Bankası Bölge Müdürlüklerine veya İller Bankası Genel Müdürlüğü İçmesuyu 
ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlıklanna yaparlar. Yapı işleri ise yatınm programında imalat 
sektörü, turizm sektörü ve belediye hizmetleri sektörü olmak üzere başlıca üç bölümde 
toplanmıştır. Bu sektörlerle ilgili yatınmlar mahalli idareler için yapılan otel, lokanta, kaplıca, 
sıhhi banyo, hamam, hal, iş hanı, otogar, belediye binası, sinema, mezbaha, soğuk hava 
deposu, memba suyu ve şişeleme tesisleri gibi çeşitli yapılan ve Bankaya ait hizmet binası, 
lojman ve sosyal tesisler inşaatlannı kapsamaktadır. 

İnceleme konusunu ağırlıklı olarak yapım ihaleleri oluşturmakta olup, proje ihaleleri, 
harita ve imar planı ihaleleri incelenmemiştir. 

Bankada gerek içmesuyu gerek kanalizasyon gerekse yapı inşaatlannda ek sözleşme 
uygulamalan sürdürülmüştür. Geçmiş yıllarda Yüksek Denetleme Kurulu raporlannda 
gündeme getirilen, ilgili Bakanlık İnceleme Raporlan ile de desteklenen ek sözleşme 
uygulamalan, Eylül 1995 den itibaren olumlu sonuç vermiş ve ek mukavele yapılmaması 
hususu Genel Müdürlükçe teşkilata 30.9.1996 tarih B.09.2.İBG.0.01.00.00/114 Gizli bir yazı 
ile duyurulmuştu. Bu tarihten itibaren herhangi bir ek sözleşme yapma karan Bankaca 
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alınmamış olmasına rağmen, 1997 yılı birim fiyatlarıyla yaklaşık 3 trilyon lira keşif bedelli 
Adapazarı Kanalizasyon İnşaatı için ek sözleşme yapılması Yönetim Kurulunun 3.6.1997 
tarih 14. Oturumunda kararlaştırılarak ek sözleşme uygulaması tekrar başlatılmıştır. 

Banka Yönetim Kurulu tarafından çeşitli gerekçeler ileri sürülerek yıllar boyu ek 
sözleşme uygulamaları yapılmaktadır. Ancak 01.01.2003 tarihinden itibaren, Marmara 
deprem bölgesinde Körfez (Kocaeli) Kalıcı Konutlar Altyapı İnşaatı ek sözleşmesi haricinde 
ek sözleşme yapılmasının durdurulduğu izlenmektedir. 

Yapılacak işler için ödenek sıkıntısı ortada iken iş hacimlerinin sözleşme hükmü 
aksine Yönetim Kurulu Kararlan ile arttırılması, yeniden ihaleye çıkılmaması, serbest rekabet 
imkanını ortadan kaldırmaktadır. 

17.5.1991 tarih ve 20874 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İller Bankası İhale 
Yönetmeliği madde 4'de "ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması esastır." ilkesi getirilmiş 
olmasına rağmen, bu tip olumsuz uygulamalara eski dönemlerde oldukça sık tevessül 
edilmiştir. 

D - İhalede açıklık ve Rekabet Ortamı 
1) İhale usulü tercihi ve indirim oranları 
17.5.1991 tarih ve 20874 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İller Bankası İhale 

Yönetmeliğinin 4. maddesinde "ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması esastır" ilkesi 
bulunmasına rağmen, 1999 yılından beri yapılan ihalelerde yeterli rekabet ortamının 
sağlanmadığı gözlenmekte olup yapılan son yönetmelik değişikliği ileri sürülerek ek sözleşme 
uygulamalarına başvurulmaktadır. 

Son 10 yıl içinde yapılan ihalelerin detaylı listesi Ek-9 de sunulmuş olup, ihalelerin 
yapıldığı yıllara göre sayılan aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

TABLO - İA Yıllara Göre Yapılan İhaleler (Adet) 

YILLAR 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
TOPLAM 
GENEL 
TOPLAM 

Teklif 

25 
8 

25 
33 
29 
1 

121 

384 

Içmesuyu 
ilan 

9 
54 
63 

Toplam 

25 
8 
25 
33 
38 
55 
184 

Kanalizasyon 
Teklif 

7 
22 
18 
1 
1 

49 

ilan 

10 
4 
6 
7 

21 
47 
95 

Toplam 

17 
26 
24 
8 

22 
47 
144 

Yapı işleri 
Teklif 

9 
8 
13 
6 
11 
9 
56 

ilan Toplam 

9 
8 
13 
6 
11 
9 

56 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
TOPLAM 

3 
88 
22 
2 
1 

116 

5 
-
-
--
-
5 

8 
88 
22 
2 
1 

121 

10 
64 
15 
-
-

89 

-
-
-
-

10 
64 
15 

89 

2 
1 
4 
-
-
7 

4 
2 
-
-
-
6 

6 
3 
4 

13 
GENEL 
TOPLAM 223 
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TABLO - İB Yıllara Göre Yapılan ihaleler Deprem Bölgesi (Adet) 

YİLLAR 
(D)1999 
(D)2000 
(D)2001 
(D)2002 

TOPLAM 

Teklif 

-
-
-
-
0 

çmesuyu 
ilan 

-
-
-
-
0 

Toplam 

-
-
-
-
0 

Kanalizasyon 
Teklif 

90 
65 
10 
2 

167 

ilan 

-
-
-
-

Toplam 

90 
65 
10 
2 

167 

Yapı işleri 
Teklif 

-
-
-
-

ilan 

-
-
-
-

Toplam 

-
-
-
-

GENEL 
TOPLAM 167 

(D) Deprem Bölgesini ifade etmektedir 

Son 10 yıl yapım ihaleleri (içmesuyu, kanalizasyon, yapı işleri) incelendiğinde (Ek-9); 
1993 yılından 1997 yılı ilk altı ayını kapsayan dönemde ihalelerin Belli istekliler arasında 
kapalı teklif usulü (Davet) ile yapıldığı görülmekte, ortalama indirim oranlan aşağıdaki 
tabloda verilmektedir. 

TABLO - 2A Yıllara Göre Ortalama indirim Oranları ( % ) 

YILLAR 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

TABLO - 2 B 

YILLAR 
(D) 1999 
(D) 2000 
(D) 2001 
(D) 2002 

içmesuyu 
Davet 
36,56 
32,30 
34,69 
56,62 
38,71 

-
15,82 
19,73 
24,80 

-
-

ilan 
-
-
-
-

42,98 
41,73 
48,09 

-
-

52,72 
53,61 

Yıllara Göre Ortalama 
içmesuyu 

Davet 
-
-
-
-

ilan 
-
-

• -

-

Kanalizasyon 
Davet 
44,23 
34,33 
36,01 
49,00 
27,30 
36,15 
20,50 
22,71 
26,36 

-
-

ilan 
47,23 
35,09 
31,91 
41,67 
38,27 

-
-
-
-
-
-

ndirim Oranları Depr 
Kanalizasyon 

Davet 
14,67 
21,53 
26,24 
22,60 

ilan 
-
-
-
-

Yapı işleri 
Davet 
32,80 
34,99 
28,80 
25,68 
25,94 
27,84 
16,38 
21,20 
20,89 

-
-

ilan 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

em Bölgesi ( % ) 
Yapı işleri 

Davet 
-
-
-
-

ilan 
-
-
-
-

(D) Deprem Bölgesini ifade etmektedir 

Buna göre içmesuyu sektöründe belli istekliler arasında kapalı teklif usulü ile yapılan 
ihaleler ortalama olarak 1993 yılında %36,56, 1994 yılında %32,30, 1995 yılında %34,69, 
1996 yılında %56,62 ve 1997 yılı ilk altı aylık döneminde % 38?71 olarak, kapalı teklif usulü 
ile yapılan ihaleler ise, 1997 yılında %42,98, 1998 yılında %4i,73, 1999 yılında %48,09 
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olarak gerçekleştiği görülmektedir. Kanalizasyon sektöründe ise 1993 yılından beri her iki 
usûl de uygulanmış, aynı doğrultuda ortalama oranlar ile ihaleler gerçekleştirilmiş, bu süreç 
1999 yılı ortalarına kadar devam etmiştir. Yapı işleri sektöründe ise sadece davet usulünün 
uygulandığı gözlenmiştir. 1999 yılı ilk altı ayma kadar belli istekliler arasında kapalı teklif 
usulü (davet) ile yapılan ihalelere katılımın ise 25-30 1ar seviyesinde olduğu gözlenmektedir.. 

Genel Müdürlük tarafından Merkez ve taşra teşkilatına gönderilen 1993/33 nolu 
"istekli sayısının tespiti" konulu genelge şu şekildedir. (Ek-8) 

"Bankamız ihale Yönetmeliği'nin 13 üncü maddesi gereğince "Belli istekliler 
Arasında Kapalı Teklif Usulü ile ihale" yaparken, davet edilecek isteklilerin tespiti, şimdiye 
kadar olduğu gibi teşekkül eden seçim komisyonlarınca yapılmaya devam olunacaktır. 

Davet edilecek istekli sayısının tespitinde önceden belirlenen 25 sayısına bağlı 
kalınmayacak, kalite, rekabet ve güvenirliğin birlikte sağlanmasını temin edecek şartların 
yerine getirilmesine özen gösterilerek ve işin özelliği, büyüklüğü, zorluğa, bölgesi, aciliyeti 
ve benzer faktörler dikkate alınarak mümkün olabilecek en yüksek sayı da istekli tespitine 
çalışılacaktır." 

1999 yılı ortalarına kadar yapılan ihalelerde 25 rakamına.sadık kalınarak davet edilen 
istekli sayısı bu çerçevede belirlendiği gözlenmektedir 

1998 yılı ve 1999 yılının ilk aylarında kapalı teklif usulü (ilan) ile yapılan ihalelere 
ortalama 70-80 civarında katılımın sağlandığı ve yeterli rekabet ortamının oluştuğu kaaati 
oluşmuştur. Sözkonusu dönemde yapılan ihaleler incelendiğinde: (Ek-9) 

Bağbaşı (Denizli) içmesuyu inşaatı için 440,0 milyar TL keşif bedelle ve ilan yoluyla 
ihaleye çıkılmış, %47,12 indirim oranı ve 232,7 milyar TL. ihale bedelle müteahhit Hüseyin 
Topçuoğlu'na ihale edilmesi 05.01.1999 tarih ve 1/6 no ile, 

Atakent (Samsun) içmesuyu inşaatı için 310,0 milyar TL keşif bedelle ve ilan yoluyla 
ihaleye çıkılmış, %50,10 indirim oranı ve 154,5 milyar TL. ihale bedelle müteahhit firma 
Mitar Inş Tur. Tic. Ltd. Şti'ne ihale edilmesi 26.02.1999 tarih ve 8/79 no ile, 

Mumcular (Muğla) Kanalizasyon inşaat için 335,0 milyar TL keşif bedelle ve ilan 
yoluyla ihaleye çıkılmış, %63,49 indirim oranı ve 122,3 milyar TL. ihale bedelle müteahhit 
firma Avras Inş ve Tic. Ltd. Şti'ne ihale edilmesi 02.03.1999 tarih ve 9/83 no ile, 

Kullar Yuvacık (Kocaeli)Kanalizasyon inşaatı için 210,0 milyar TL keşif bedelle ve 
ilan yoluyla ihaleye çıkılmış, %57,11 indirim oranı ve 90,1 milyar TL. ihale bedelle 
müteahhit firma Arsan Arıtma ve Inş. A.Ş.'ne ihale edilmesi 16.03.1999 tarih ve 11/97 no ile, 

Yönetim Kurulu Toplantısında karar altına alınmıştır. 
Söz konusu dönemde iller Bankası ihalelerinde bir iş için "İLAN" suretiyle ihaleye 

çıkıldığı, bunlardan en uygun teklif sahibinin belirlenerek ortalama %45-50 civarında 
tenzilatla işlerin ihale edildiği yapılan incelemeden anlaşılmaktadır. 

Ancak bu sistem 1999 yılı ortalarından itibaren terkedilerek trilyonluk işlerde dahi en 
fazla 10 yüklenici davet edilmek suretiyle yeterli rekabet ortamı ortadan kaldmlmıştır. İller 
Bankasının 1999 yılı ortasından 2002 yılı sonlarına doğru yapmış olduğu ihalelerde genelde 
5-10 civarında yüklenici davet edildiği bunlardan birkaçının teşekkür mektubu verdiği, diğer 
teklif sahiplerinin % 15-26 arası tenzilat teklif ettikleri en fazla tenzilat teklif edenin işi aldığı. 
yapılan incelemeden anlaşılmaktadır. 

Öte yandan Marmara Depremi nedeni ile deprem bölgesinde Banka Yönetim Kumlu 
kararlanyla 1999-2003 yıllan arasında yapılan ihalelere ait ve katılımcı fınna sayılarını da 
veren ihale bilgileri EK-9a da verilmektedir 

Deprem Bölgelerinde geçici iskan yerlerine ait altyapı inşaatlan ihalelerinde ilk etap 
ihalelere 5 firma, daha sonraki ihalelere ise 10 firmayı geçmeyecek şekilde firmalar davet 
edilmiş, ihale indirim oranlan ise %10,93 ile %17,01 arasında değiştiği görülmüştür. Bu 
durum aşağıdaki örneklerden açıkça görülmektedir. 
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Düzce (Kiremitocağı) geçici iskan yerlerine ait altyapı inşaatları (4 ayrı inşaat işi) için 
305,0 milyar TL keşif bedelle ve davet yoluyla ihaleye çıkılmış, 5 firma davet edilmiş, 
%12,05 indirim oranı ve 268,3 milyar TL. ihale bedelle müteahhit firma Çelikkol Inş. San. 
Tic. Ltd. Şti'ne ihale edilmesi 07.09.1999 tarih ve 35/303 no ile, 

Körfez (Kocaeli) 1 nolu ve Körfez (Kocaeli) 2 nolu bölgelere ait altyapı inşaatları (2 
ayrı inşaat işi) için 1.372,0+128,0 = 1.500,0 milyar TL keşif bedelle ve davet yoluyla 
ihaleye çıkılmış, 10 firma davet edilmiş, %11,00 indirim oranı ve 1.221,8+113,9= 1.335,7 
milyar TL. ihale bedelle müteahhit firma Yaşar Yapı Inş. San. Tic. A.Ş.'ne ihale edilmesi 
16.09.1999 tarih ve 37/344 no ile, 

Yalova (Merkez) 12 nolu bölgeye ait altyapı inşaatları (2 ayrı inşaat işi) için 
450,0+50,0 = 500,0 milyar TL keşif bedelle ve davet yoluyla ihaleye çıkılmış, 9 firma davet 
edilmiş, %16,01 indirim oranı ve 377,9+41,9= 419,8 milyar TL. ihale bedeli ile müteahhit 
firma Hitit San. Inş. Tic.Ltd. Şti'ne ihale edilmesi 16.09.1999 tarih ve 37/339 no ile, 

Yönetim Kurulu Toplantısında karar altına alınmıştır. 
1999 yılı ikinci yansı ve daha sonra yapılan ihaleler, kapalı teklif usulü (ilan) ile 

yapılması yerine belli istekliler arasından davet usulü ile yapılmış ve bundan sonra yapılan 
ihalelerde de aynı yöntem uygulanmıştır. 

Bundan sonraki dönemlerde yapılan ihaleler incelendiğinde: 
Banka tarafından 09.10.2000 tarihinde ihaleye çıkarılan Polatlı (Ankara) İçmesuyu 

Şebeke inşaatı keşfi 2000 yılı Birim Fiyatlarıyla 1,5 trilyon liradır. 
Banka İhale Yönetmeliği 13. Maddesi gereğince "Belli İstekliler Arasında Kapalı 

Teklif Usulü" esasına göre yapılan ihale sonucunda teklif istenen firmalardan alman teklifler 
aşağıdaki şekildedir. 

SIRA NO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

FİRMA ADI 
He-ce İnş.Tic.Ltd.Şti. 
Anılcan İnş. Tic.Tur. ve San.Ltd.Şti 
Emiroğlu İnş. Taah.Tic.Ltd.Şti. 
Orfay İnş.Tic. ve San.Ltd.Şti. 
M.Orhan Özer 
Hüseyin Uç 
Nuraydın İnş. San., ve Tic. A.Ş. 
Özdoğanlar Taah.İnş.ve Tic. Ltd.Şti. 
Hikmet Aydın Oksay 
Y.D.A İnş. Taah.San.Tic.Ltd.Şti 

TEKLIFI 
Teşekkür 
Teşekkür 
Teşekkür 
%25,10 
%22.70 
%23.00 
%22,82 
%22,44 
%22,66 
%23,10 

Bahis konusu iş %25.10 tenzilatla Orfay İnş.Tic.ve San. Ltd.Şti ne verilmiştir. 
Yeterli rekabet ortamı sağlanmadığına örnek olması bakımından, Yüreğil (Afyon) 

İçmesuyu işi için 10.10.2000 tarihinde yapılan ihalede; 

1 Nolu teklif sahibi Caner İnş.Tic.Turz.ve San.Ltd.Şti. TEŞEKKÜR 
2 Nolu teklif sahibi Merve İnş.Taah.Müh ve Nakl.Tic.Ltd.Şti TEŞEKKÜR 
3 Nolu teklif sahibi Sezer İnş.Taah. ve Tic.Ltd.Şti % 18,70 
4 Nolu teklif sahibi Alperen Bilgi. İnş.Turz.ve Paz.Tic.Şti. Geçersiz 
5 Nolu teklif sahibi Çizgi Müh.Müm.Taah.Tic ve San %17,80 
6 Nolu teklif sahibi Düzmak İnş. Mob.San ve Tic. Geçersiz 
7 Nolu teklif sahibi Ser Turz.İnş. ve Oaz.Ltd.Şti. Geçersiz 

tekliflerde bulunmuşlardır. 
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390 milyar lira keşif bedelli iş için banka 10 firmadan teklif istemiş, 10.10.2000 
tarihinde yapılan ihalesinde 7 firma ihaleye katılmış, bunlardan 2 si teşekkür mektubu vermiş, 
3 firmanın teklifi geçersiz sayılmış, kalan 2 firmadan yüksek tenzilatlı olan Sezer İnş.Taah. ve 
Tic.Ltd.Şti.'ne iş % 18.70 tenzilatla verilmiştir. 

Yukarıda verilen tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, 1999 ve 2000 yılı 
içerisinde yoğun bir ihale dönemi yaşanmış ve ihalelerin büyük bir kısmı aynı yöntem ile 
gerçekleştirilmiş, 2001 yılında ise ihale yoğunluğu nispeten düşük seviyede devam etmiş ve 
2002 yılında ise sadece 3 yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 

2002 yılı içinde yapılan ihalelerden, Serdivan (Sakarya) 20. no lu şebeke ikmal hatları 
inşaatı ihalesi 12.07.2002 tarihinde davet usulü ile yapılmış olup 15 firmadan teklif 
istenmiştir. 2.300,0 Milyar TL keşif bedel ile çıkılan ihaleye %26.00 indirim oranı ve 1.702,0 
Milyar TL. ihale bedeli ile Saftaş Bayındırlık Tic. Taah. Ith ve Ihr. Ltd. Şti'ne ihale 
edilmesine 12.07.2003 tarih ve 23/348 no ile Yönetim Kurulunca karar verilmiştir. 

Bu ihaleden sonra 2002 yılı içinde uzun bir süre ihale yapılmamış ve yıl sonuna doğru 
yöntem değiştirilerek davet usulü yanında ilan yolu ile ihaleye çıkılması konusu benimsenmiş 
ve iki ihale gerçekleştirilmiştir. 

Bozkurt (Denizli) kanalizasyon inşaatı için 3.500,0 milyar TL keşif bedelle ve ilan 
yoluyla ihaleye çıkılmış, toplam 72 adet katılımcı arasından; %50,12 indirim oram ve 1.745,8 
milyar TL. ihale bedelle müteahhit firma Okman Inş Tic. San. Ve Tur. Ltd. Şti'ne ihale 
edilmesi 14.11.2002 tarih ve 29/484 no ile, 

Büyüktath (K.Maraş) içmesuyu inşaatı için 1.000,0 milyar TL keşif bedelle ve ilan 
yoluyla ihaleye çıkılmış, toplam 73 adet katılımcı arasından; %52,72 indirim oram ve 472,8 
milyar TL. ihale bedelle müteahhit firma Uğur Yapı Inş Taah.Tic. ve San. Ltd. Şti'ne ihale 
edilmesi 19.12.2002 tarih ve 34/536 no ile, 

Yönetim Kurulu Toplantısında karar altına alınmıştır. 
Sonuç olarak; 1997 yılı ikinci yansından 1999 yılı ilk aylarına kadar kapalı teklif 

usulü (ilan) yolu ile yapılan ihalelerin incelenmesi şunu göstermektedir. Sözkonusu 
ihalelerde, katılım daha fazla gerçekleşmiş, ortalama %40-45 gibi bir indirim oranı sözkonusu 
olmuş, böylece idare lehine sayılabilecek bir sonuç elde edilebilmiş, ülkenin kıt kaynaklan 
daha ekonomik kullamlabilmiştir. 

Oysa 1999 yılı ikinci yansından sonra 2000, 2001 yıllan boyunca ve 2002 yılı 
ortalanna kadar yapılan ihalelerde Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü (davet) usulü 
benimsenmiş ve ortalama indirim oranlan düşük seviyelerde; 1999 yılı için % 15,82 (Marmara 
deprem bölgesi ihalelerinde % 14,67), 2000 yılı için % 19,73 (Marmara deprem bölgesi 
ihalelerinde %21,53), 2001 yılı için %24,80 seviyelerinde kalmıştır. 2002 yılı ikinci yansında 
yapılan iki ihalenin Kapalı Teklif Usulü ile yapılması ve 100 e varan katılımcı ile ortalama 
indirim oranının %50 1er seviyesinde olabileceği görülmekte ve rekabet ortamının 
oluşabileceğinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

1999 yılı ikinci yansından sonra 2000, 2001 yıllan boyunca ve 2002 yılı ortalanna 
kadar yapılan ihaleler Kapalı teklif usulü (ilan) yerine Belli istekliler Arasında Kapalı Teklif 
Usulü kullanılarak rekabet ortamının ortadan kaldınldığı ve idare aleyhine sayılabilecek %25-
30 luk bir sonucun söz konusu olduğu görülmektedir. 

Bu sadece ihale aşamasında idare aleyhine bir durum olduğunu göstermekte, 
uygulama esnasında idare aleyhine oluşabilecek durumlan içermemektedir. Uygulama 
aşamasında idare aleyhine oluşabilecek durumlan ortaya koyabilmek için belli büyüklüklere 
sahip yatınm proje uygulamalan için detaylı inceleme yapılması gerekmektedir. 

Elazığ-Kovancılar belediyesi kanalizasyon inşaatı ve Elazığ Sivrice belediyesi 
kanalizasyon inşaatı ve atıksu antma tesisi ile ilgili Banka Teftiş Kurulu'nca yapılan inceleme 
sonucu; uygulamalarda Banka aleyhine oluşan tespitlere örnek olarak verilebilir. 
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Genel Müdürlük Makamının 21.12.2000 gün ve 1748, 14.03.2001 gün ve 450 sayılı 
Makam onaylarına istinaden Teftiş Kurulu Başkanlığının, 21.12.2000 gün ve 1762-1763-
1764; 15.03.2001 ve 453-454-455 sayılı emirleri gereğince; 

29.04.2000 tarihinde Elazığ'dan postaya verilen isimsiz, imzasız ve adressiz şikayet 
dilekçesinde yer alan iddialar ile Müfettişlikçe yapılan incelemeler esnasında Sivrice (Elazığ) 
Kanalizasyon Arıtma Tesisi ile ilgili tespit edilen aksaklık ve noksanlıkların da incelenmesi, 
gerekiyorsa soruşturulması ile ilgili 21.12.2000 gün ve 1748 sayılı, 14.03.2001 gün ve 450 
sayılı Makam onaylarına istinaden Kovancılar belediyesi kanalizasyon inşaatı ve Sivrice 
belediyesi kanalizasyon inşaatı ve atıksu arıtma tesisi ile ilgili bir inceleme ve tahkikat 
gerçekleştirilmiştir.(EK-10) 

Yapılan inceleme ve tahkikatın raporunun Sonuç-Kanaat Ve Teklifler kısmında: 
"Kovancılar belediyesi kanalizasyon inşaatı Yüklenicisine Ek-4 no'lu hakedişle bir 

kısım kazıların iksasız yapıldığı halde iksalı ödendiği ve 2001 yılı birim fiyatlarıyla KDV 
hariç 29,0 Milyar TL. haksız ödemede bulunulduğu tespit edilmiş olup, bu meblağın 
sözleşmenin amir hükümleri uyarınca Yüklenicisinden tahsilinin gerekeceği, 

Sivrice Belediyesi Kanalizasyon inşaatı Ve Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili ise; Toplam: 
KDV hariç 516,8 Milyar TL.Yüklenici firmaya fazla ödemeye sebebiyet verildiğinin 
anlaşıldığı, bu itibarla sözleşme ve ekleri gereğince bu paranın Yüklenici firmadan usulüne 
göre tahsilinin gerekli olduğu, 

Kanaatine varılmıştır." denilmektedir 
Bu örnekten de anlaşılacağı üzere idare aleyhine durumların sadece ihale aşamasında 

yeterli rekabet ortamının sağlanmamasından kaynaklanmadığı, uygulama esnasında da idare 
aleyhine sonuçların oluşabileceğini ortaya koymaktadır. 

Aynı konu Marmara Deprem bölgesi için değerlendirildiğinde ise durum daha çarpıcı 
olarak göz önüne serilmektedir. Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif Usulü ile yapılan, 5-10 
arası istekli davet edilen ve ortalama indirim oranı 1999 yılı için % 14,67, 2000 yılı için 
%21,53 olan ihalelerin, yeterli rekabet ortamı sağlanmayarak yapıldığının bir göstergesi 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Yukarıdaki incelemeler sonucunda Genel Müdürlük tarafından Merkez ve taşra 
teşkilatına gönderilen 1993/33 nolu "istekli sayısının tespiti" konulu genelgenin (Ek-8) 
dikkate alınmadığı ve önceden belirlenen 25 kadar yüklenicinin davet edilmediği, kalite, 
rekabet ve güvenirliğin birlikte sağlanmasını temin edecek şartların yerine getirilmesine özen 
gösterilmediği açıkça görülmektedir. 

2) Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif Usulü (Davet) usulü ile yapılan 
ihalelerin incelenmesi 

İller Bankası Genel Müdürlüğü'nde gerek içmesuyu, gerek kanalizasyon, gerekse yapı 
inşaatlarında Banka Yönetim Kurulu kararlarıyla 1999-2003 yıllarında yapılan yapım 
ihalelerine ait ait liste Ek-9a de verilmektedir. Sözkonusu listenin irdelenmesi sonucunda 
Davet Usulü ile gerçekleştirilen ihaleler ait sonuçlar sektörlere göre aşağıdaki tablolarda 
verilmektedir. 
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TABLO - 3A 1999-2003 Yıllarında Davet Usulüne Göre Yapüan İhalelerin İlk 
Keşif ve İhale Bedel Tutarları (Milyar Tl) 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
TOPLAM 

Davet 
Davet 
Davet 
Davet 
Davet 

içme Suyu 

İlk Keşif 
Bedeli 

435,0 
58.216,0 
34.925,0 

93.576,0 

Ortalama 
İndirim % 

15,82 
19,73 
24,80! 

20,12 

ihale 
Bedeli 

366,3 
45.592,4 
25.809,7 

71.768,4 

2003 Yılı Değerleri 
(Karne Katsayısı İle) 

İlk Keşif 
Bedeli 

2.940,6 
183.773,0 
76.161,3 

262.874,9 

ihale Bedeli 

2.476,3 
144.899,1 
56.137,1 

203.512,5 

TABLO - 3B 1999-2003 YUlarmda Davet Usulüne Göre Yapılan İhalelerin İlk 
Keşif Ve İhale Bedel Tutarları (Milyar TL) 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
TOPLAM 

Davet 
Davet 
Davet 
Davet 
Davet 

Kanalizasyon 

ilk Keşif 
Bedeli 

650,0 
188.472,0 
37.250,0 

226.372,0 

Ortalama 
İndirim % 

20,50 
22,71 
26,36 

23,19 

İhale 
Bedeli 

516,8 
144.370,3 
27.321,6 

172.208,7 

2003 Yılı Değerleri 
(Karne Katsayısı İle) 

ilk Keşif 
Bedeli 

2.834,0 
555.100,1 

87.682,5 

645.616,6 

İhale 
Bedeli 

2.253,0 
427.402,0 

64.365,1 

494.020,1 

TABLO -3C Deprem Bölgesi 
1999-2003 Yıllarında Davet Usulüne Göre Yapılan İhalelerin İlk Keşif ve İhale 
Bedel Tutarları ((Milyar TL.) 

1999 
2000 
2001 
2002 
TOPLAM 

Davet 
Davet 
Davet 
Davet 

Kanalizasyon 

ilk Keşif 
Bedeli 
33.620,0 

150.749,2 
16.270,0 
3.800,0 

204.439,2 

Ortalama 
İndirim % 

14,67 
21,53 
26,24 
22,60 
21,2$ 

ihale 
Bedeli 
28.301,3 

115.930,2 
12.005,6^ 
2.914,0 

159.151,1 

2003 Yıü Değerleri 
(Karne Katsayısı İle) 
İlk Keşif 

Bedeli 
146.583,2 
513.611,3 

42.952,8 
7.240,0 

710.387,3 

ihale 
Bedeli 
123.393,5 
402.036,2 

31.694,8 
5.490,2 

562.614,8 



TABLO - 3D 1999-2003 Yularında Davet Usulüne Göre Yapılan İhalelerin İlk 
Keşif ve İhale Bedel Tutarları (Milyar TL) 

1999 
2000 
2001 
2002 

TOPLAM 

Davet 
Davet 
Davet 
Davet 

Yapı işleri 

ilk Keşif 
BedeU 

720,0 
645,0 

3.955,0 
1.700,Q 

7.020,0 

Ortalama 
İndirim % 

16,38 
21,20 
20,89 
20,80 

19,82 

ihale 
Bedeli 

645,6 
524,7 

3.157,6 
1.244,4 

5.572,3 

2003 Yılı Değerleri 
(Karne Katsayısı İle) 

ilk Keşif 
BedeU 
3.247,2 
1.831,8 
9.422,0 
2.210,0 

16.711,0 

ihale 
BedeU 

2.899,1 
1.514,3 
7.513,1 
1617,72 

13.544,1 

Tabloların bir bütün halinde incelenmesi ile 1999-2003 yıllarına ait dönemde yapılan 
ihalelerin toplamları aşağıdaki tabloda verilmektedir. 

TABLO -4 1999-2003 YıUarmda Davet Usulüne Göre Yapılan İhalelerin İlk Keşif ve 
İhale Bedel Tutarları (Milyar TL) 

İÇME SUYU 
KANALİZASYON 
KANAL, (deprem) 
YAPI İŞLERİ 

içme Suyu 

İlk Keşif 
BedeU 
93.576,0 

226.372,d 
204.439,2 

7.020,0 

Ortalama 
İndirim % 

20,12 
23,19 
21,26 
19,82 

ihale 
BedeU 
71.768,4 

172.208,7 
159.151,1 

5.572,3 

2003 Ydı Değerleri 
(Karne Katsayısı İle) 

ilk Keşif 
BedeU 
262.874,9 
645.616,6 
710.387,3 

16.711,0 

ihale BedeU 

203.512,5 
494.020,1 
562.614,8 

13.544,1 

TOPLAM 531.407,2 21,10 408.700,5 1.635.589,8 1.273.691,5 

Sözkonusu tablonun incelenmesi ile toplam 531.407,2 Milyar TL (2003 yılı dönüşümü 
ile 1.635.589,8 Milyar TL.) lık ihalenin yapıldığı ve ortalama 21,10 luk bir ihale indirimi ile 
408.700,5 Milyar TL. (2003 yılı dönüşümü ile 1.273.691,5 Milyar TL.) lik ihale bedelinin 
oluştuğu anlaşılmaktadır. 

1999-2003 yıllarını kapsayan dönemde yapılan ihalelerde 1. keşif bedeline uygulanan 
ortalama %21,10 luk ihale idirim oranı yerine daha önceki yıllarda %40-45 lere varan bir 
ortalama indirimi uygulandığında; (toplam 1.keşif bedeli olan 531.407,2 Milyar TL.na 
örneğin ortalama %40 indirim oranı uygulandığında) toplam ihale bedeli 318.844,3 Milyar 
TL. (2003 yılı dönüşümü ile 981.353,9 Milyar TL.) olmakta, buradanda idare aleyhine 
yaklaşık 408.700,5 - 318.844,3 = 89.856,2 (2003 yılı dönüşümü ile 309.194,7 Milyar TL.) 
Milyar TL lik bir sonucun oluştuğu görülmektedir 

3- l.Ek Sözleşme Uygulamaları 

Banka Yönetim Kurulu kararlarıyla 1999-2003 yıllan arasında ek sözleşme yapılan 
inşaatların yıllara göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmektedir 
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TABLO - 5A YİLLARA GÖRE YAPİLAN EKSÖZLEŞMELER (Adet) 

YILLAR 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
TOPLAM 

Içmesuyu 
Gn. 
Md. 
Lük 

7 
19 
15 
8 

49 

Bölge 

8 
18 
9 
2 

37 

Toplam 

15 
37 
24 
10 

86 

Kanalizasyon 
Gn. 
Md. 
Lük 

10 
16 
19 
1 

46 

Bölge 

1 j 

1 

2 

Toplam 

11 
16 
20 
1 

48 

Yapı işleri 
Gn. 
Md. 
Lük 

1 
2 
4 

7 

Bölge 

1 
2 
6 

9 

Toplam 

2 
4 
10 

16 
GENEL 
TOPLAM 150 

TABLO - 5B Yıllara Göre Yapılan Eksözleşmeler Deprem Bölgesi (Adet) 

YILLAR 
(D) 1999 
(D)2000 
(D)2001 
(D)2002 
(D)2003 

TOPLAM 

Içmesuyu 
Gn. 
Md. 
Lük 

0 

Bölge 

0 

Toplam 

0 

Kanalizasyon 
Gn. 
Md. 
Lük 

28 
4 
26 
1 
1 

60 

Bölge 

0 

Toplam 

28 
4 
26 
1 
1 

60 

Yapı işleri 
Gn. 
Md. 
Lük 

0 

Bölge 

0 

Toplam 

0 
GENEL 
TOPLAM 60 

(D) Deprem Bölgesini ifade etmektedir 

Bankada gerek içmesuyu, gerek kanalizasyon, gerekse yapı inşaatlarında ek sözleşme 
uygulamaları sürdürülmüştür. Banka Yönetim Kurulu kararlarıyla 1999-2003 yıllarında ek 
sözleşme yapılan inşaatlara ait liste Ek-11 de ayrıca verilmektedir. 

Ek-11 teki tabloların incelenmesinden anlaşılacağı üzere; yeniden ihale konusu 
olabilecek trilyonluk işlerin, %300-%400 lere varan keşif artışları ile, rekabet ortamı 
oluşturulmadan ihaleye çıkılmaksızm, işin sahibi müteahhit ile yapılan pazarlık sonucunda ek 
sözleşme yapılarak aynı müteahhide verildiği görülmektedir. Sözkonusu tablolardan alınan ve 
yıllara göre oluşturulan toplam keşifler aşağıda tablolar halinde verilerek yapım sektörlerine 
göre incelenmiştir. 

Keşif artışı hesaplamaları, işlerin keşif yıllan dikkate alınarak 1. keşifleri üzerinden 
yapılmış olup, 1. keşif %30 u, ek sözleşmeler ve ek sözleşme %30 lan için de keşif yılı 
değerleri dikkate alınmıştır. 2003 yılına dönüştürülürken her yıl Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı'nca Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Müteahhitlik Karne Katsayısı 
kullanılmıştır. 

İçmesuyu sektöründe 1999-2003 yıllan arasında Banka Yönetim Kurulu tarafından 
karar alınarak ek sözleşme yapılan toplam 49 adet işin (Bölgece yapılan ek sözleşmeler 
dikkate alınmamıştır) 1.keşif bedelleri toplam 14.087,4 Milyar TL. olup, sözkonusu işlerin 1. 
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keşif çerçevesinde geçici kabule hazır hale getirilmesi gerekirken, ana sözleşme hükümlerine 
göre %30 luk iş artışı tutan olan 4.014,8 Milyar TL. lik iş de aynı müteahhide yaptınlmış, 
bununla da bitirilemeyen işler için Banka Yönetim Kurulu Kararlan ile 10.329,72 Milyar TL. 
lik Ek sözleşmeler yapılmıştır. Ek sözleşmeler ile de bitirilemeyen işler için aynca ek 
sözleşme keşfi çerçevesinde %30 tutannda 924,9 Milyar TL. lik iş de yine aynı müteahhitlere 
verilmiştir. Ortalama 29,17 lik bir indirim oranı uygulanan işlerin İhale Bedelleri 9.865,1 
Milyar Tl. mertebesinde olup hesaplamalarda ihale bedelleri yerine keşif bedelleri dikkate 
alınmıştır. 

1999 - 2003 YİLLARİ ARASİNDA YAPİLAN EKSÖZLEŞMELER (İÇMESUYU - YAPIM) 

Yıllar 

1999 
2000 
2001 
2002 

Genel 
Topl. 

Genel 
Ort. 

1.Keşif 
Bedeli 

(Milyar Tl.) 

920,0 
4.790,0 
3.616,4 
4.761,0 

14.087,4 

Tenzilatı % 
Ort. 

27,55 
31,34 
32,19 
25,59 

29,17 

ihale 
Bedeli 

(Milyar 
TU 

648,1 
3.441,2 
2.522,0 
3.253,8 

9.865,1 

1,Keşif 
%30'u 

(Milyar 
Tl,) 

261,6 
1.437,0 

956,6 
1.359,6 

4.014,8 

l.Ek 
Sözleş. 
Keşfi 

(Milyar 
Tl.) 

597,1 
4.876,4 
2.850,8 
2.005,5 

10.329,7 

l.Ek 
Söz. 

Tenz. % 
Ort. 

29,21 
32,17 
34,63 
32,95 

32,24 

l.Ek 
Söz. 
Keşfi 
%30 

(Milyar 
Tl.) 
135,3 
635,6 
122,7 
31,3 

924,9 

Son 
Keşif 
Bedeli 

(Milyar 
Tl.) 

1.914,0 
11.738,9 
7.546,5 
8.157,4 

29.356,8 

Keşif 
Artışı % 
Ort. 

121,66 
156,90 
90,98 
83,17 

113,18 

2003 Yılı Değerleri 
(Müteahhitlik Kame Katsayısı İle) 
1. Keşif 
Bedeli 

(Milyar 
Tl.) 

57.414,3 
53.034,3 
39.120,2 
59.440,0 

209.008,8 

Son Keşif 
Bedeli 

(Milyar 
Tl.) 

115.053,8 
125.972,7 
71.697,3 
97.339,4 

410.063,2 

1. Keşif 
Son Keşif 

Farkı 

57.639,5 
72.938,4 
32.577,1 
37.899,4 

201.054,4 

Sonuç olarak keşif yıllanna göre 14.087,4 Milyar TL (2003 yılı fiyatlanna göre 
209.008,8 Milyar TL) lik işler; ana sözleşme %30u, ek sözleşme ve ek sözleşme %30 u 
kullandmlarak keşif yılına göre 29.356,80 Milyar TL (2003 yılı fiyatlanna göre 410.063,2 
Milyar TL) ye varan ve ortalama % 113,18 mertebesinde keşif artışı gerçekleşmiştir. 

Kanalizasyon sektöründe 1999-2003 yıllan arasında Banka Yönetim Kurulu tarafından 
karar alınarak ek sözleşme yapılan toplam 46 adet işin (Bölgece yapılan ek sözleşmeler 
dikkate alınmamıştır) 1.keşif bedelleri toplam 12.367,7 Milyar TL. olup, sözkonusu işlerin 1. 
keşif çerçevesinde geçici kabule hazır hale getirilmesi gerekirken, ana sözleşme hükümlerine 
göre %30 luk iş artışı tutan olan 3.225,İMilyar TL. lik iş de aynı müteahhide yaptınlmış, 
bununla da bitirilemeyen işler için Banka Yönetim Kurulu Kararlan ile 9.333,3 Milyar TL. lik 
Ek sözleşmeler yapılmıştır. Ek sözleşmeler ile de bitirilemeyen işler için aynca ek sözleşme 
keşfi çerçevesinde %30 tutannda 47,2 Milyar TL. lik iş de yine aynı müteahhitlere verilmiştir. 
Bunun ötesinde 4 iş için de 2. ek sözleşme yapılmış olup toplam 83,6 Milyar TL. lik iş 

1999 - 2003 YİLLARİ ARASİNDA YAPİLAN EKSÖZLEŞMELER (KANALİZASYON - YAPİM) 

Yıllar 

1999 
2000 
2001 
2002 

Genel 
Topl. 

Genel 
Ort. 

1.Keşif 
Bedeli 

(Milyar 
Tl.) 

343,9 
1.618,8 

10.190,0 
215,0 

12.367,7 

Tenz. 
% 

Ort. 

31,46 
31,20 
27,32 
28,10 

29,5 

ihale 
Bedeli 

(Milyar 
Tl.) 

232,9 
1.050,5 
7.869,3 

154,6 

9.307,2 

1,Keşif 
%30'u 

(Milyar 
TU 

493,6 
2.667,0 

64,5 

3.225,1 

l.Ek 
Söz. 
Keşfi 

(Milyar 
Tl.) 

318,4 
2.163,5 
6.755,9 

95,5 

9.333,3 

l.Ek 
Söz. 

Tenz. % 
Ort. 

31,92 
32,86 
32,45 
30,10 

31,8 

l.Ek 
Söz 

Keşfi 
%30'u 

(Milyar 
Tl.) 

36,3 
4,7 
6,1 

47,2 

2.Ek 
Söz. 
Keşfi 

(Milyar 
Tl.) 

55,7 
3,0 

24,9 

83,6 

lı. 
Ek 

Söz 
Tenz. 
% 

Ort. 

38,11 
22,50 
30,00 

30,2 

Son 
Keşif 
Bedeli 

(Milyar 
Tl.) 

887,2 
4.283,6 

19.643,9 
375,0 

25.189,7 

Keşif 
Artışı % 
Ort. 

162,75 
153,80 
111,38 
74,42 

125,6 

2003 Yılı Değerleri 
(Müteahhitlik Kame Katsayısı İle) 
1. Keşif 

- Bedeli 
(Milyar 

Tl.) 

102.247,7 
153.226,1 
112.100,4 

19.384,4 

386.958,5 

Son 
Keşif 
Bedeli 

(Milyar 
Tl.) 

223.139,7 
366.477,4 
292.631,0 

33.810,0 

916.058,1 

1. Keşif 
Son 

Keşif 
Farkı 

120.892,0 
213.251,4 
180.530,6 

14.425,6 

529.099,6 
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ihalesiz olarak işlerin müteahhitlerine verilmiştir Ortalama 29,5 lik bir indirim oranı 
uygulanan işlerin İhale Bedelleri 9.307,2 Milyar Tl. mertebesinde olup hesaplamalarda ihale 
bedelleri yerine keşif bedelleri dikkate alınmıştır. 

Sonuç olarak keşif yıllarına göre 12.367,7 Milyar TL (2003 yılı fiyatlanna göre 
386.958,5 Milyar TL) lik işler; ana sözleşme %30u, ek sözleşme ve ek sözleşme %30 u 
kullandınlarak yine keşif yılına göre 25.189,7 Milyar TL (2003 yılı fiyatlanna göre 916.058,1 
Milyar TL) ye varan ve ortalama % 125,6 mertebesinde keşif artışı gerçekleşmiştir. 

Diğer taraftan İller Bankası Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından Marmara 
Deprem Bölgesinde yapılan işlerde, Bankaca yapılan toplam 60 adet ek sözleşmenin toplam 
1 .keşif bedelleri 77.023,0 Milyar TL. olup, işlerin bu çerçevede geçici kabule hazır hale 
getirilmesi gerekirken, ana sözleşme hükümlerine göre %30 luk iş artışı tutan olan 23.079,0 
Milyar TL. lik iş de müteahhide yaptınlmış, bununla da bitirilemeyen işler için Banka 
Yönetim Kurulu Kararlan ile 56.723,00 Milyar TL. lik Ek sözleşmeler yapılmıştır. Ek 
sözleşmeler ile de bitirilemeyen işler için aynca ek sözleşme keşfi çerçevesinde %30 tutannda 
8.168,0 Milyar TL. lik iş de yine aynı müteahhitlere verilmiştir. Sonuç olarak keşif yıllanna 
göre 77.023,0 Milyar TL (2003 yılı fiyatlanna göre 330.832,3 Milyar TL) lik işler; 
anasözleşme %30u, ek sözleşme, ve ek sözleşme %30 u kullandınlarak yine keşif yılına göre 
165.072,0 Milyar TL (2003 yılı fiyatlanna göre 712.025,5 Milyar TL) ye varan ve ortalama 
%117,94 mertebesinde keşif artışı gerçekleşmiştir. 

1999 - 2003 YİLLARİ ARASİNDA YAPİLAN EKSÖZLEŞMELER (KANALİZASYON - YAPİM) DEPREM BÖLGESİ 
Yıllar 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

Genel 
Toplam 

Genel 
Ort. 

1. Keşif 
Bedeli 

(Milyar) 

15.565,0 
1.386,0 

54.472,0 
3.000,0 
2.600,0 

77.023,0 

İhale 
Tenzi 

latı 
% 

Ort. 

13,96 
15,15 
21,85 
20,51 
25,52 

19,40 

İhale 
Bedeli 

(Milyar) 

13.359,0 
1.192,0 

42.492,4 
2.384,7 
1.936,5 

61.364,6 

1,Keşif 
%30'u 

(Milyar 
Tl,) 

4.613,0 
416,0 

16.370,0 
900,0 
780,0 

23.079,0 

I.Ek 
Sözleşme 

Keşfi 
(Milyar 

Tl.) 

16.659,0 
2.853,0 

36.365,0 
446,0 
400,0 

56.723,0 

l.Ek 
Söz. 

Tenz. 
% 

Ort. 

14,53 
15,66 
25,44 
30,00 
40,00 

25,12 

Ek Söz. 
% 30'u 

3.429,0 
0,0 

4.739,0 

8.168,0 

Son Keşif 
(Milyar) 

40.286,0 
4.714,0 

111.946,0 
4.346,0 
3.780,0 

165.072,0 

Keşif 
Artışı 
% 

Ort. 

174,97 
214,14 
110,34 
44,87 
45,38 

117,94 

2003 Yılı Değerleri 
(Müteahhitlik Karne Katsayısı İle) 
1. Keşif 
Bedeli 

(Milyar 
Tl.) 

67.863,4 
6.043,0 

236.981,9 
13.080,0 
6.864,0 

330.832,3 

Son Keşif 
Bedeli 

(Milyar 
Tl.) 

175.647,0 
20.553,0 

486.897,8 
18.948,6 
9.979,2 

712.025,5 

1. Keşif 
Son Keşif 

Farkı 

107.783,6 
14.510,1 

249.915,8 
5.868,6 
3.115,2 

381.193,2 

Yapı İşleri sektöründe, Bankaca ve Bölgelerce yapılan toplam 16 adet ek sözleşmenin 
toplam 1 .keşif bedelleri 3.816,0 Milyar TL. olup, işlerin bu çerçevede geçici kabule hazır 
hale getirilmesi gerekirken, ana sözleşme hükümlerine göre %30 luk iş artışı tutan olan 
1.130,8 Milyar TL. lik iş de müteahhide yaptınlmış, bununla da bitirilemeyen işler için Banka 
Yönetim Kurulu Kararlan ile -1.784,05 Milyar TL. lik Ek sözleşmeler yapılmıştır. Ek 
sözleşmeler ile de bitirilemeyen işler için aynca ek sözleşme çerçevesinde %30 tutannda 
242,30 Milyar TL. lik iş de yine aynı müteahhitlere verilmiştir. Sonuç olarak keşif yıllanna 
göre 3.816,0 Milyar TL (2003 yılı fiyatlanna göre 50.038,4 Milyar TL) lik işler; anasözleşme 
%30u, ek sözleşme ve ek sözleşme %30 u kullandınlarak yine keşif yılma göre 5.189,15 
Milyar TL (2003 yılı fiyatlanna göre 69.743,3 Milyar TL) ye varan ve ortalama % 35,07 
mertebesinde keşif artışı gerçekleşmiştir. 
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1999 - 2003 YİLLARİ ARASINDA YAPILAN EKSOZLEŞMELER (YAPİ İŞLERİ - YAPIM) 
Yıllar 1 .Keşif 

! i Bedeli 
| (Milvar 
1 Tl.) 

1 ; 
! 1999 52.0 
. 2000 149,0 
• 2001 I 300,0 

2002 

, Genel 
Top. 

i Genel 
On. 

3.3.5,0 

3.816.0 

Tenz 

On. 

30,01 
32,07 
24,81 
17,98 

26,22 

ihale 
Bedeli 

(Milyar 
Tl.) 

36,0 
102,3 
217,1 

2.576.0 

2.931,4 

1 .Keşif 
%30'u 

(Milyar 
Tl,) 

15,6 
44,7 
90,0 

980,6 

1.130,9 

l.Ek 
Söz. 
Keşfi 

(Milyar 
Tl.) 

36,9 
62,5 

154,2 
1.530,5 

1.784,1 

l.Ek 
Söz. 

Tenz. 

Ort. 

30,01 
32 ,0^ 
25,56 
20,07 

26,93 

l.Ek 
Söz. 
Keşfi 

%30'u 
(Milyar 

Tl.) 

5,5 

30,3 
206,5 

242,3 

Son 
Keşif 
Bedeli 

(Milyar 
Tl.) 

73,1 
193,7 
420,3 

4.502,1 

5.189,2 

Keşif 
Artışı 

% 
Ort. 

39,17 
30,00 
37,00 
34,11 

35,07 

2003 Yılı Değerleri 
(Müteahhitlik Karne Katsayısı 

İle) 
1. Keşif 
Bedeli 

(Milyar 
Tl.) 

6.498,2 
1.738,8 

17.236,4 
24.564,9 

50.038,4 

Son 
Keşif 
Bedeli 

(Milyar 
Tl.) 

9.275,4 
2.260,5 

25.139,2 
33.068,3 

69.743,3 

1. Keşif 
Son 

Keşif 
Farkı 

2.777,2 
521,6 

7.902,8 
8.503,4 

19.705,0 

Yukarıda incelenen rakamlar ile oluşturulan aşağıdaki tablonun incelenmesi ile, 1999-
2003 yıllan arasında İller Bankası yatırım programında bulunan veya Marmara Deprem 
sonrasında ihalesi yapılarak, ana sözleşme çerçevesinde devam ederken bitirilemediği, ilk 
keşfin %30 u ile de bitirilemeyeceği anlaşılıp, yeterli rekabet ortamı ortadan kaldırılıp 
müteahhitlerle ek sözleşme cihetine gidilerek yapılan işlerin 1. keşifleri toplamı 107.294,1 
milyar TL (2003 yılı fiyatlarına göre 976.838,4 Milyar TL), son keşifleri toplamı ise 
224.807,7 milyar TL (2003 yılı fiyatlanna göre 2.107.890,2 Milyar TL) dir. Buradan da 
yapım uygulamalan esnasında ortalama %100 ü geçen keşif artışlanna sebebiyet verildiği 
anlaşılmaktadır. 

1 1999 - 2003 Yıllan Arasında Yapılan Eksözleşmeler (Yapım Sektörleri) 
Yıllar 1.Keşif 

Bedeli 

1 1 Tl . ) 
i 

! 1 

İçmesuvu ! 14.087,4 

Kanal. 
Deprem 
Bölgesi 

'-mesuyu 

12.367,7 

77.023,0 
3.816,0 

! T
G ™ d ! .07.294,1 | Toplam | 

Tenz. 

Ort. 

29,17 

29,5 

.9,40 
26,22 

26,07 

ihale 
Bedeli 

(Milyar 
Tl.) 

9.865,1 

9.307,2 

61.364,6 
2.931,4 

83.468,3 

1,Keşif 
%30'u 

(Milyar 
Tl,) 

4.014,8 

3.225,1 

23.079,0 
1.130,9 

31.449,8 

l.Ek 
Söz. 
Keşfi 

(Milyar 
Tl.) 

10.329,7 

9.333,3 

56.723,0 
1.784,1 

78.170,1 

l.Ek 
Söz. 

Tenz. % 
Ort. 

32,24 

31,8 

25,12 
26,93 

29,03 

1 .Ek Söz. 
Keşfi 
%30'u 

(Milyar 
Tl.) 

924,9 

47,2 

8.168,0 
242,3 

9.382,3 

2.Ek 
Söz. 
Kşf 

(Mily 
ar Tl.) 

83,6 

83,6 

2.Ek 
Söz. 

Tenz. % 
Ort. 

30,2 

30,2 

Son Keşif 
Bedeli 

(Milyar 
Tl.) 

29.356,8 

25.189,7 

165.072,0 
5.189,2 

224.807,7 

Keşif 
Artışı % 
Ort. 

113,1 

125,6 

117,9 
35,07 

97,9 

2003 Yılı Değerleri 
(Müteahhitlik Karne Katsayısı İle) 

1. Keşif 
Bedeli 

(Milyar 
Tl.) 

209.008,8 

386.958,5 

330.832,3 
50.038,4 

976.838.0 

Son Keşif 
Bedeli 

(Milyar 
Tl.) 

410.063,2 

916.058,1 

712.025,5 
69.743,3 

2.107.890,2 

1. Keşif 
Son Keşif 

Farkı 

201.054,4 

529.099,6 

381.193,2 
19.705,0 

1.131.052,2 

1. Keşifler toplamı 107.294,1 milyar TL olup 1. keşiflerin %30 yasal iş artışı ile 
toplamı 138.743,9 Milyar TL (2003 yılı fiyatlanna göre 1.269.889,4 Milyar TL) ye tekabül 
etmekte olup, son keşif miktan 224.807,7 milyar TL den 138.743,9 Milyar TL nin çıkanlması 
ile 86.063,7 milyar TL kalmakta olup, 2003 yılına dönüşümü ise yaklaşık 838.000,8 milyar 
TL. ye tekabül etmektedir. 

Sonuç olarak, 1999-2003 yıllan arasında yatınm programı çerçevesinde devam eden 
veya Marmara deprem bölgesinde yapılan ek sözleşmeler ile (ana sözleşme %30u hariç) 
ihalesiz olarak müteahhitlere 1.keşiflerin yapıldığı yıl fiyatlanna göre toplam 86.063,7 milyar 
TL (78.170,1 + 9.382,3 + 83,6) (2003 yılı dönüşümü 838.000,8 milyar TL.) lik iş ihalesiz ve 
rekabet ortamı oluşturulmadan verilmiş olup, bu günkü kur üzerinden (1$=1.450.000.-TL 
alınırsa) yaklaşık 577 Milyon USD dolanna tekabül etmektedir. 
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İhale edilen işlerin, ihale edildiği aşamada belirlenen 1. keşfe göre geçici kabule hazır 
hale getirilmesi esas olup, işlerin bu miktar içinde bitirilmesi gerekmektedir. Ancak, gerek 
2886 sayılı Devlet İhale yasasında, gerek Banka ihale yönetmeliği ve gerekse Banka Yapım 
İşleri Şartnamesi'nde iş artışı ve azalışı ile ilgili hükümler konulmuş olup, iş artışı durumunda 
bir sınırlama getirilerek işlerin 1. keşfe göre en fazla %30 u içerisinde geçici kabule hazır hale 
getirilmesi hükme bağlanmıştır. 

2886 sayılı yasaya tabi olmayan kuruluşlar için anahtar yasa vazifesi gören Devlet 
İhale Yasasında iş miktarındaki artış ve eksiliş ile ilgili temel koşulların tamamen aksine 
çeşitli arayışlarda bulunmak uygun görülmemektedir. Müteahhitler elbette yeni bir iş 
aramanın ve ihale kazanmanın zorluklan karşısında mevcut işlerini (Bankaca Yıllara sari fiyat 
farkı da ödendiğine göre) devam ettirmek isteyeceklerdir. 1. keşfe göre iş artışı ve eksilişi ile 
ilgili husus Devlet İhale Kanunu'nda da çok katı kurallara bağlanmıştır. 

İş miktarının 1. Keşfin %30 sının dışına taşmasının genel olarak aşağıda özetlenen 
olumsuz sebeplerden kaynaklanabileceği her zaman düşünülebilir. 

a)Müteahhit firmalann, Bankadan yeni bir işe talip olmalannın daha yüksek bir 
tenzilat gerektirmesi durumunda, seneler önce düşük tenzilatla almış olduklan işleri, yerleşim 
yerlerinin daimi genişlemesi neticesi devam ettirme arzulannda olmalan, 

b)Keşfin yeterli bilgi ve beceriye sahip olmayan teknik personel tarafından 
hazırlanmış olması, 

c)Yeterli projelere ve ön incelemelere dayandınlmadan (Projesi bulunmadan) keşfin 
tanzim edilmesi, 

d)Özellikle keşif miktannın küçük tutularak, daha alt kademe yetki limiti içerisinde 
ihale karannm alınması, 

e)Uygulama esnasında, müteahhit tarafından yapılmayan imalat bedellerinin, 
müteahhide ödenerek hazırlanan ilk keşfin yetersiz bırakılması, 

f)İşe ait sözleşmelerinde belirlenen fiyatlann terk edilerek, müteahhit lehine daha 
pahalı ve kar sağlayıcı özel birim fiyatlann uygulanması suretiyle, keşif miktannın 
arttınlması, 

g)Proje ve keşif dışı önemli birtakım yan işlerin, yeniden ihaleye çıkılmaksızın aynı 
müteahhide verilmesi, 

h)Keşfın özellikle küçük tutularak, yeterlik bakımından uygun bulunmayan küçük 
müteahhitlere haksız olarak iş imkanı sağlanması ve benzeri nedenler sayılabilir. 

3 - İkinci Ek Sözleşme Uygulamaları 

Eklerde sunulan tablolann incelenmesinden anlaşılacağı üzere 1. ek sözleşmelerin 
yanında İller Bankası Genel Müdürlüğü'nce 13.10.2000 tarih 41/1446 sayılı Banka Yönetim 
Kurulu Karan ile Çerkezköy (Tekirdağ), 13.10.2000 tarih 41/1447 sayılı Banka Yönetim 
Kurulu Karan ile Erciş (Van), 20.12.2000 tarih 51/1752 sayılı Banka Yönetim Kurulu Karan 
ile Değirmendere-Gölcük-İhsaniye-Antma (Gölcük) kolektör hatlan inşaatlan, 13.12.2001 
tarih 39/672 sayılı Banka Yönetim Kurulu Karan ile Adapazan (Sakarya) Kanalizasyon 
inşaatlannda 2. ek sözleşme yapılması kararlaştınlmıştır. 

(1) Çerkezköy (Tekirdağ) Kanalizasyon inşaatı, 
Çerkezköy (Tekirdağ) Kanalizasyon inşaatı 1990 yılı birim fiyatlan ile 15,0 Milyar 

TL keşif bedeli üzerinden yüklenici Yüksel Atilla'ya ihale edilerek, 06.02.1991 tarihinde 
sözleşme imzalanmıştır. Bilahare devir sözleşmesi ile 08.04.1991 tarihinde Atilla İnş. Tur. Ve 
Tic. A.Ş. ye devredilmiştir. 29.11.1996 tarihli onay ile ana sözleşmenin %30 u olan 4,5 
Milyar TL tutannda işin, 10.11.1998 tarihli 1. ek sözleşme ile 8,1 milyar tutanndaki işin aynı 
yükleniciye yaptmlması uygun görülmüştür. 05.06.2000 tarih ve 5069 sayılı Makam Olur'u 
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ile l.Ek sözleşmenin %30 u tutarında 2,4 Milyar tutarında işin aynı yükleniciye yaptmlması 
uygun görülmüştür. Bu aşamalarda da bitirilemeyen işin, bitirilebilmesi için ayni yüklenici ile 
13.10.2000 tarih 41/1446 sayılı Banka YKK ile (EK-12) 7,7 Milyar TL 2.Ek sözleşme 
yapılmıştır. 24 ay süre ile işlerin bitirileceği taahhüt edilmiştir. Buna göre ana sözleşme, %30 
lar ve ek sözleşmelerin 1990 birim fiyatları ve 2003 yılına müteahhitlik karne katsayısı ile 
dönüştürülmeleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

ilk keşif 
ilk keşfin %30 u 
1. Ek sözleşme 
l.Ek sözleşme %30 u 
2. Ek sözleşme 
TOPLAM 

Miktar (Milyar TL) 
1990 BF 

15,0 
4,5 
8,1 
2,4 
7,7 
37,7 

1990 için Karne 
katsayısı 
647,43 
647,43 
647,43 
647,43 
647,43 

Tutar (Milyar TL) 
2003 BF 

9.711,45 
2.913,44 
5.244,18 
1.553,83 
4.985,21 

24.408,11 

(2) Erciş (Van) Atıksu Arıtma Tesisi, 

Erciş (Van) atıksu arıtma tesisi inşaatı 1993 yılı birim fiyatları ile 20,0 Milyar keşif 
bedeli üzerinden Dicle İnş. Ve Dış Ticaret A.Ş. ne ihale edilmiş ve 07.01.1994 tarihinde 
sözleşme imzalanmıştır. 29.11.1996 tarih ve 5646 Makam oluru ile %30 içerisinde 6,0 
Milyarlık iş , YKK 30.6.1998 karan gereğince 14,0 Milyarlık 1. ek sözleşme, 30.22.1999 
tarih ve 8509 sayılı onay ile de 4,2 Milyar TL 1. Ek sözleşmenin %30 ununda aynı 
yükleniciye yaptmlması uygun görülmüştür. 13.10.2000 tarih ve 41/1447 sayılı Banka YKK 
ile (EK-13) aynı yükleniciye 3,0 Milyarlık işlerin 2. Ek sözleşme ile yaptmlması uygun 
görülmüştür. Buna göre ana sözleşme, %30 lar ve ek sözleşmelerin 1993 birim fiyatları ve 
2003 yılma müteahhitlik karne katsayısı ile dönüştürülmeleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

(3) Değirmendere-Gölcük-İhsaniye-Arıtma Kolektör Hatları İnşaatı 

Değirmendere-Gölcük-İhsaniye-Antma (Gölcük) kolektör hatlan inşaatı 1993 yılı 
birim fiyatları ile 65,0 Milyar TL keşif bedeli ile Mintes Müş. Müh. Met. 
Aks.İml.Taah.Müm.Ltd Şti ne ihale edilmiş, 20.04.1994 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 
Söz konusu iş Banka YKK ile 03.07.1997 tarih ve 19/496 sayılı karan ile Arsan Antma ve 
İnşaat A.Ş. ne devredilerek 09.07.1997 tarihinde üçlü devir sözleşmesi imzalanmıştır. İnşaat 
çalışmalanna ancak 1997 yılında başlanabilmiştir. Ana sözleşmenin %30 u olan 19,5 Milyar 
TL. lik işde aynı yükleniciye yaptınlmıştır. Yüklenici ile 03.05.1999 tarihinde 65,0 Milyarlık 
1. ek sözleşme yapılmış, bunun %30 luk 19,5 Milyar TL lik kısmınında aynı yükleniciye 
yaptınldığı anlaşılmıştır. 20.12.2000 tarih ve 51/1752 sayılı Banka YKK ile (EK-14) aynı 
yükleniciye 48,0 Milyarlık işlerin 2. Ek sözleşme ile yaptmlması uygun görülmüştür. Buna 
göre ana sözleşme, %30 lar ve ek sözleşmelerin 1993 birim fıyatlan ve 2003 yılına 
müteahhitlik karne katsayısı ile dönüştürülmeleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
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ilk keşif 
İlk keşfin %30 u 
1. Ek sözleşme 
1 .Ek sözleşme %30 u 
2. Ek sözleşme 
TOPLAM 

Miktar (Milyar TL) 
1993 BF 
65,0 
19,5 
65,0 
19,5 
48,0 
217,0 

1993 için Karne Tutar (Milyar TL) 
katsayısı 2003 BF 
150,49 
150,49 
150,49 
150,49 
150,49 

9.781,85 
2.934,56 
9.781,85 
2.934,56 
7.223,52 

32.656,33 

(4) Adapazarı (Sakarya) Kanalizasyon İnşaatı 

Banka Yönetim Kurulunun 13.12.2001 tarih 39/672 sayılı oturumunda, . (EK-15) 
İhale Yönetmeliği 30. madde hükmüne aykırı olarak, 1988 yılı birim fiyatlarıyla yaklaşık 24,8 
Milyar TL. lik (2003 yılı Birim fiyatlarıyla yaklaşık 43,6 Trilyon TL) işin, 2.ek sözleşme ile, 
yeniden ihaleye çıkılmaksızın eski müteahhidine yaptırılmasına karar verilmiştir. Buna göre; 
ana sözleşme, %30 1ar ve ek sözleşmelerin 1988 birim fiyatları ve 2003 yılma müteahhitlik 
karne katsayısı ile dönüştürülmeleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

ilk keşif 
ilk keşfin %30 u 
1. Ek sözleşme 
1 .Ek sözleşme %30 u 
2. Ek sözleşme 
TOPLAM 

Miktar (Milyar TL) 
1988 BF 

15,0 
4,5 
20,4 
6,1 

24,9 
70,8 

1988 için Karne Tutar (Milyar TL) 
katsayısı 2003 BF 

1.759,42 
1.759,42 
1.759,42 
1.759,42 
1.759,42 

26.391,30 
7.917,39 

35.892,17 
10.732,46 
43.633,62 

124.566,94 

2. ek sözleşmesi yapılan sadece bu dört iş ile ilgili olarak, rekabet ortamı 
oluşturulmadan, yeniden ihaleye çıkılmadan, işlerin müteahhitleri ile yapılan ek sözleşme 
miktarı (1. ek sözleşme, 1. ek sözleşme %30 u, 2. ek sözleşme keşifleri) keşif yıllarına göre 
toplam 223,2 Milyar TL. (2003 yılına dönüştürülmüş şekli ile toplam 125.171,8 Milyar TL.) 
seviyesindedir. 

İller Bankası bünyesindeki bazı altyapı inşaatlarının 1. Ek sözleşmeden sonra tekrar 
aynı işin ilk keşif bedelinin trilyonlara varan fazlası ile; mevcut mevzuatın farklı 
yorumlanması sonucu 2. ek sözleşme yapılması, yatırımların inşaat sürelerinin uzamasına, 
kullanım ömrü sınırlı olan altyapıların ekonomik kullanımını engelleyerek maliyet artışına 
neden olmaktadır. 

II- İNCELEME: 

Bankaca yaptırılmakta olan yapım işleri, "İller Bankası ihale Yönetmeliği" esaslarına 
göre ihale edilmekte ve Banka Tıp sözleşme ve eki şartnameler çerçevesinde sözleşmeye 
bağlanmaktadır. 

Bölge Müdürlüklerince yürütülen yapım işlerinde, ihaleye esas keşiflerde artışlara 
meydan vermemek için, ihale öncesi proje yapım safhasındaki tespitler i'e yer teslimlerinin 
yapılması sırasında daha dikkatli olunması ve mücbir sebeplere dayalı olarak keşif 
artışlarının, mümkün olduğunca ana sözleşme keşfi içerisinde kalması şartıyla söz konusu 
tesislerin, işler hale getirilerek geçici kabullerinin yaptırılması hususlarında, 1986/22, 
1986/64, 1986/94, 1986/114, 1988/16, 1988/38, 1988/97, 1996/36 (EK-16) ve 2001/61(EK-
17) sayılı genelgelerle durum merkez ve Bölge Teşkilatlarına iletilmiş ve gerekli tedbirlerin 
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alınmasının istenmiş olmasına rağmen, belirtilen hususlara birimlerce zaman zaman gerekli 
hassasiyetin tam olarak gösterilemediği, uygulamalardan anlaşılmaktadır. 

Banka yatırım programında yer alan yapım işlerinin, mutlaka tasdikli tatbikat projeleri 
üzerinden ve sözleşmelerinde öngörülen süreler içerisinde, ihale keşfi içerisinde veya mücbir 
sebebe dayalı olarak mümkün mertebe 1. keşfi içinde, zorlanıldığı takdirde 1. keşfin %30'u 
içerisinde bitirilerek işletmeye alınması gerekmektedir. 

Bankaca ihaleten yaptırılan yapım ve hizmet işlerinde, genelde işlerin sözleşmesinde 
öngörülen 1. keşfin içerisinde bitmediği, %30 luk yasal iş artışlarının da kullanılarak 
bitirilemediği, %30 u aşan kısımlar için ise ek sözleşmeler ile aynı müteahhitlere yaptırılması 
uygulamalarına ilişkin olarak usulsüzlük iddiaları Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müfettişleri 
Halil Coşkun ve Kenan Dolaş tarafından incelenmiş ve 17.05.1995 tarih ve HC-20/95-2, KD-
46/95-2 sayılı İnceleme Raporu düzenlenmiştir. (EK-18) 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yaptırılan söz 
konusu inceleme neticesi 10.07.1995 tarih B.09.0.TKB.0.00.00.00/06 995 11/1610 sayılı 
almış olduğu Bakan olurunun sonuç bölümünde, (EK-19) 

"3 - Bu kararlarla, Genel Müdürlük, çeşitli içmesuyu ve kanalizasyon tesisi 
inşaatlarını, ihale yapmadan, iller Bankası ihale yönetmeliğinin 4. maddesinde öngörülmüş 
olan açıklık ve rekabet ilkesini gerçekleştirmeden, o civarda önceden işi olan müteahhitlere 
dağıtmıştır. Ek sözleşmelerle müteahhitlere ilave iş yaptırılması şeklindeki bu uygulamanın, 
İller Bankası Genel Müdürlüğü'nce, yıllardan beri sürdürüle geldiği, bu durumun 1991 ve 
1993 yıllarına ait Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporlarında da tenkit konusu 
yapıldığı, çeşitli pratik kolaylıklardan dolayı Banka yönetimlerinin, sonradan oluşan yerleşim 
yerlerinin altyapı inşaatlarını, ihaleye çıkarmak yerine, o civarda devam eden işi olan 
müteahhitlere ek sözleşme yapmak sureti ile vermek alışkanlığında olduğundan, bu güne 
kadar olan uygulamalardan dolayı ilgililere herhangi bir sorumluluk yüklenmemesinin, ancak 
bundan sonra ayrı ihalelere konu olacak işlerin ihale yapılmadan, ek sözleşmelerle 
müteahhitlere dağıtılması şeklinde uygulamaya son verilmesi, aksi tutumun, ilgililerin idari ve 
cezai sorumluluğunu gerektireceği yönünde iller Bankası Genel Müdürlüğü'ne talimat 
verilmesinin yerinde olacağı düşünülmektedir. " 

İfadesine yer verilmiştir. 
Bakanlık Müfettişleri Muhtemit Dağlı ve Erhan Özdoğan tarafından İller Bankası 

Genel Müdürlüğü'nce 20.07.1993 tarihinden sonra müteahhitler ile yapılan ek sözleşmeler 
incelenmiş 31.07.1996 tarih MD-35-8, EE-44-6 sayılı İnceleme Raporu tanzim edilmiştir. 
(EK-20) 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yaptırılan söz 
konusu inceleme neticesi 07.08.1996 tarih B.09.0.TKB.0.00.00.00/06 895 11/2714 sayılı 
almış olduğu Bakan olurunun sonuç bölümünde, (EK-20a) 

"Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 'nun, iller Bankası 'nın 1994 yılı 
çalışmalarına ilişkin raporunda belirtilen; Kırıkhan (Hatay), Tokmacık (İsparta), Polatlı 
(Ankara), Ardeşen (Rize), Kuşadası (Aydın), Çorum (Merkez), Keşan (Edirne), Çeşme-Alaçatı 
(İzmir) içmesuyu tesisi inşaatları ile Malatya (Merkez), Elazığ (Merkez II.Kısım) ve Tatvan 
(Bitlis) kanalizasyon tesisi inşaatlarında ek sözleşmeler yapılması ve iller Bankası ihale 
Yönetmeliği 30.maddesi değişiklik tarihi olan 20.07.1993 tarihinden sonra yapılan diğer ek 
sözleşmeler Müfettişliğimizce incelenmiş olup, yapılan inceleme ve değerlendirme 
sonucunda; 

iller Bankası Genel Müdürlüğü 'nce yapımı sürdürülen bazı kanalizasyon ve içmesuyu 
tesisleri ile bina inşaatlarında, işin birinci keşfine göre %130 'la tamamlanamaması üzerine 
ilgili Daire Başkanlıklarının teklifi ile alman Yönetim Kurulu kararlarına istinaden, işlerin 
müteahhitleri ile ek sözleşmeler yapıldığı, 
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Bölge Müdürlüklerince ihalesi yapılmış ve devam eden bazı işlerde, Yönetim 
Kurulu'nca alınan ve bölge ihale yetkisinin arttırılması şeklinde, keşif artışı getiren 
kararlarla, bu işlerde ek sözleşme yapma yetkisinin Bölge Müdürlüklerine verildiği, 

işin projelendirilmesi aşamasında başlayan eksikliklerin, işin yapımı sırasında proje 
değişikliklerini (imar planlarındaki değişikliğin getirdiği hariç) gündeme getirdiği, keşiflerin 
sağlıksız hazırlandığı ve işlerin hem maliyet hem de süre yönünden planlanan şekilde 
ilerlemediği, ilave işler için belediyelerin yeni taleplerinin ek sözleşme yoluyla 
karşılanmasının; yeni bir ihale konusu olan bu işlerde açıklık ve rekabet ilkesini ortadan 
kaldırdığı, yatırım sırası bekleyen belediyelerin hakkını ötelediği gibi planlama ilkelerine ve 
devletin genel ekonomik politikasına da aykırılık teşkil ettiği, 

Ek sözleşme yapılabilmesi için idareye yetki veren iller Bankası ihale Yönetmeliğinin 
30.maddesinde belirtilen şartlara uygun olmayan nedenlere dayalı olarak keşif artışına 
gidildiği ve ek sözleşme yapıldığı, ek sözleşme yapılan bazı işlerin, yönetmelikteki "tesisin 
işletmeye açılması ve geçici kabule hazırlanması" şartını sağlayamadığı ve bitirilemediği, 
ikinci ek sözleşme yapılması yoluna gidildiği, böylece mevzuata aykırı işlemler yapıldığı, 

Anlaşılmış olup; 
I.a-Ihale edilen ve birinci keşfine göre %130'la tamamlanamayan işlerde, İller 

Bankası ihale Yönetmeliği'nin 30.maddesi hükmüne aykırı olarak yapılan ek sözleşme 
uygulanmasına son verilmesi ve bundan böyle sözkonusu madde hükmüne uygun işlem ihdas 
edilmesi, 

b.Bölge Müdürlüklerince ihalesi yapılmış ve devam eden işlerle ilgili olarak Yönetim 
Kurulu 'nca "bölge ihale yetkisinin artırılması" şeklinde keşif artışı getiren kararlar alınması, 
dolaylı olarak Bölge Müdürlüklerine ek sözleşme yapma yetkisi verdiğinden bu uygulamaya 
son verilmesi ve bu yetkinin Yönetim Kurulu 'nca doğrudan kullanılması, 

Gerektiği ve bu yönde iller Bankası Genel Müdürlüğü 'ne talimat verilmesinin uygun 
olacağı, 

2.Ek sözleşme yapılması hususundaki yetkinin Yönetim Kurulu'na ait bulunması 
nedeniyle raporunuzda tespit edilen mevzuata aykırı uygulamaların sorumluluğunun Yönetim 
Kurulu Üyelerine ait olduğu, bu uygulamaları nedeniyle kendilerine sorumluluk yüklenmesi 
düşünülebilirse de ek sözleşmeler hususundaki uygulamanın eskiden beri süregelen genel bir 
anlayış olduğu, bu anlayışın iller Bankası ihale Yönetmeliğinin 30.maddesi değişiklik tarihi 
olan 20.07.1993 tarihinden sonra da aynı şekilde sergilendiği, ancak Bakanlığımız 
Müfettişleri Halil COŞKUN ve Kenan DOLAŞ tarafından düzenlenen ve iller Bankası 'nca 
yapılan bazı ek sözleşmeleri de kapsayan 17.05.1995 tarih ve H.C-20, K.D-46/95-2 sayılı 
inceleme Raporu 'nun sonuç bölümü 5.3 maddesinde belirtilen; "bugüne kadar olan 
uygulamalardan dolayı ilgililere herhangi bir sorumluluk yüklenmemesi, ayrı ihalelere konu 
olacak işlerin ihale yapılmadan ek sözleşmelerle müteahhitlere dağıtılması şeklindeki 
uygulamaya son verilmesi, aksi tutumun ilgililerin idari ve cezai sorumluluğunu gerektireceği 
yönünde iller Bankası Genel Müdürlüğü 'ne talimat verilmesi" şeklinde önerinin, Bakanlık 
Makamı 'nın 14.07.1995 tarih ve 1610 sayılı Olur'uyla uygun görülmesinden ve iller Bankası 
Genel Müdürlüğü 'ne talimat verilmesinden sonra herhangi bir ek sözleşme kararı alınmadığı 
anlaşıldığından, söz konusu inceleme raporunda yer alan ve Bakanlık Makamı 'nca da uygun 
görülen görüşe Müfettişliğimizin de katıldığı, bu nedenle Yönetim Kurulu Üyelerine 
atfedilebilecek bir sorumluluk bulunmadığı ve yapılacak işlem olmadığı, 

Sonuç ve kanaatine varılmıştır," 
ifadesine yer verilmiştir. 
Bakanlık Teftiş Kurulu tarafından Makam'dan alınan Onaylar ile durum İller Bankası 

Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiş ve İller Bankası'nın 30.9.1996 tarih ve 114-134 sayılı gizli 
yazısı (EK-21) ile merkez ve taşra teşkilatlarına duyurulmuş, 
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"Bundan böyle Banka İhale yönetmeliği'nin 30. maddesindeki koşullara aykırı olan 
hallerdeki ek sözleşmelere son verilmesi ve bu madde hükümlerine uygun işlem yapılması" 

İstenmiştir 
Söz konusu yazı ile İller Bankası yatırımlarındaki yapım işlerinde ek sözleşme 

uygulamaları durdurulmuştur. Ancak İller Bankası Yönetim Kurulu'nun 3.6.1997 tarih ve 
14/349 sayılı Adapazarı (Sakarya) kanalizasyon inşaatında ek sözleşme yapılması karan (EK-
22) ile "ek sözleşme uygulamaları" yeniden başlatılmış, 10.06.1997 tarih ve 14919 no ile 
İdare ve yüklenici Ecetaş İnş. San. Ve Tic. A.Ş. l.ek sözleşme imzalanmıştır. (EK-23) 

Söz konusu ek sözleşme uygulaması kapsamında, ilgili Bakanlıkça 20.08.1997 tarih ve 
R.A.25-97/3, N.K. 27-97/3 sayı ile bir inceleme raporu yapılmıştır. (EK:24) 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının Bakanlık Makamına 
yazmış olduğu, 22 Ağustos 1997 tarih 0699715/2016 sayılı yazısında (EK:25) 

"İller Bankası Genel Müdürlüğünün Adapazarı Kanalizasyon işiyle ilgili olarak Ecetaş 
Firması ile yapmış olduğu EK sözleşmenin İller Bankası İhale Yönetmeliğine uygun olup 
olmadığı, ayrıca diğer uygulamaların da bu yönde olup olmadığı konusunda; 

Müteahhide yaptırılan tatbikat projesine göre 102,233 km toplayıcı kolektör, 436,762 
km de şebeke hattı olmak üzere 539,535 km olan Adapazarı Kanalizasyon İnşaatının 75,500 
km'lik (30,000 km şebeke, 45,500 km toplayıcı kolektör) kısmının yapımı 19.12.1988 
tarihinde 15 milyar keşif bedeli üzerinden Ecetaş İnş. San. Ve Tic. A.Ş. 'ne ihale edildiği, 
halen 03.03.1997 tarih ve 54 sayılı hakediş raporuna göre 13.3 milyar TL tutarındaki 11,523 
km kollektör ve toplayıcı yapımının tamamlandığı ayrıca 17.09.1996 tarih ve 4045 sayılı 
Genel Müdür oluru ile %30 keşif artışı karşılığı işlerin de (4,5 milyar TL) aynı müteahhide 
yaptırılmasına karar verildiği, buna göre işin bitim tarihinin 17.03.1999 olduğu, 

10.06.1997 tarihinde ise 1988 sözleşme yılı fiyatlarıyla 20,45 milyar TL tutarında ek 
sözleşme yapıldığı ve böylece işin bitim tarihinin 17.03.2003 olacağı, ancak; 

3.1- İhale yönetmeliğinin 30. Maddesinde %30 'dan fazla artışın ihaleye esas olan 
projede belirlenmesi mümkün olmayan sebeplere dayanması şartına bağlanmıştır. Bu inşaatta 
işin devamı sırasında, kazı derinliğinin artması, betonarme borularının niteliğinin değişmesi, 
yer altı suyunda sülfat bulunması, kırma taş ile zemin ıslahı ve boru gömlekleme si yapılması, 
çelik palplanş kullanılması ve imalatlara su zammı ödenmesi nedenleri ile ortaya çıkan 
maliyet artışlarının ihaleye esas olan projede belirlenmesi mümkün olmayan nedenlere dayalı 
keşif artışı olarak değerlendirilemeyeceği çünkü bu artışların ihaleden önce yeterli zemin 
etüdü yapılması halinde belirlenebileceği, nitekim bu hususların müteahhit tarafından ODTÜ 
ve İTÜ. 'ye yaptırılan zemin etütleri sonucu ortaya çıktığı, kaldı ki ihaleden önce düzenlenen 
17.09.1987 tarihli tespit tutanağında da zeminin maliyet artışına sebebiyet verecek yapıda 
olduğunun (zemin suyunun yüksek olduğu, zeminin akıcı olduğu vb.) belirtildiği, bu 
nedenlerle ihale yönetmeliğinin 30. Maddesine aykırı olan 10.06.1997 tarihli ek sözleşmenin 
iptal edilmesi gerektiği, 

3.2- Esasen keşif artışlarının 02.02.1989 tarihli sözleşme eki Bayındırlık işleri Genel 
Şartnamesinin 19. maddesi hükmüne göre değerlendirilmesi gerektiği, çünkü İller Bankası 
İhale Yönetmeliğinin 30. maddesinin sözleşmeden sonra, 20.07.1993 tarihinde yürürlüğe 
girdiği, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 19. Maddesinde ise "...%30 fazla artış, temel, 
tünel ve benzeri işler ile doğal afetler gibi nedenlerden ileri gelmiş ise, idarenin isteği 
müteahhidin kabulü ve ilgili Bakanın veya birinci derece ita amirinin onayı ile süre hariç aynı 
sözleşme ve şartname hükümleri çerçevesinde %30 'u geçen işler de aynı müteahhide 
yaptırılabilir..." hükmüne yer verildiği, bu inşaatta nedenleri yukarıda açıklanan %30 dan 
fazla keşif artışının temel, tünel ve benzeri işler kapsamında değerlendirilemeyeceği, yine 
yukarıdaki maddede açıklandığı üzere keşif artışının yeterli zemin etüdü yaptırılması halinde 
belirlenebileceği bu nedenle ek sözleşme konusu işlemin Bayındırlık İşleri Genel 
Şartnamesinin 19. maddesi hükmüne dayanılarak da yaptınlamayacağı, 

916 



3.5.C- 10.06.1997 tarihli ek sözleşme iptal edileceğinden, netice itibariyle de herhangi 
bir kamu zararından söz edilemeyeceğinden, yukarıda adlan geçen İller Bankası yetkilileri 
hakkında adli yönden bir işlem yapılmasına gerek olmadığı, 

görüş kanaatine varılmıştır." 
İfadesine yer verilmiştir. 
Diğer taraftan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 16.12.1997 tarihli 

toplantısında kabul edilen, İller Bankası Adapazan (Sakarya) Kanalizasyon İnşaatında yapılan 
Ek sözleşme uygulaması ile ilgili ortaya çıkan usulsüzlükler hakkında Özel İnceleme raporu 
tanzim edilmiştir. (EK-26) 

Raporun konusu; 24.06.1983 tarih ve 72 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4. 
Maddesi ve TBMM KİT Komisyonu Başkanlığının 12.07.1997 tarih, 1485/30 sayılı ve 
Başbakanlığın 29.07.1997 tarih, 24/627.1(153) 02099 sayılı yazılan uyannca, Üyeler 
Kurulunun 27.11.1997 tarihli toplantısında, 1996 yılı İller Bankası raporu görüşmeleri 
sırasında kabul edilmiş, Adapazan Kanalizasyon İnşaatı ile ilgili ek sözleşme yapılmasıyla 
ortaya çıkan usulsüzlükler hakkında, Özel İnceleme Raporu tanzimini içermektedir. 

YDK Üyeler Kurulunun 27.12.1997 tarih ve 85 sayılı karan ile kabul edilmiş olan 
bahis konusu raporun sonuç bölümünde, Adapazan (Kanalizasyon) inşaatı ile ilgili olarak; 

"-Banka tarafından tatbikat projesi hazırlanmadan ihaleye çıkılması, Sözleşme gereği 
müteahhide hazırlattırılan tatbikat projesinde 84 milyar lira (1988 yılı Birim Fiyatlarıyla) 
%460 keşif artışı olacağı işin başında bilindiği halde işin tasfiye edip yeniden ihaleye çıkmak 
yerine, işe devam edilmesi, 

-Sözleşmesinde paçal iksa bedeli ödeneceği ve bu hususta müteahhit firmanın 
herhangi bir itirazı olamayacağı sözleşmesinde açık bir şekilde ifade edilmiş olmasına 
rağmen, bu konuda Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulundan konu ile ilgili 
görüş alınmaması ve Danıştay 'dan istişari görüş talebinde bulunulması, 

-Banka Yönetim Kurulu Kararı alınmaksızın 17.9.1996 Tarih 4045 sayılı yazı onayı ile 
(1996 yılı Birim Fiyatlarıyla 347,8 milyar lira) %30 kararının genel müdür onayıyla 
alınması, %30 dışı işlerle ilgili kurum tarafından hazırlanıp teşkilata duyurulan genelgelere, 
ilgili Bakanlık incelemeleri sonucu kuruma iletilen talimatlara aykırı davranılması, 

-%30 kararının alındığı 17.9.1996 tarihi ile, ek sözleşme kararının alındığı 3.6.1997 
tarihleri arasında Bankaca ihale edilmiş kanalizasyon işlerinin %40-67 arasında tenzilatlarla 
ihalesi yapılırken, Adapazarı Kanalizasyon işinde %28,45 gibi daha düşük bir mukavele 
tenzilatının uygulanması suretiyle banka aleyhine bir sonucun çıkacağı, tüm bu olumsuz 
hususlar ortada dururken, 1988 yılı Birim Fiyatlarıyla 20,4 milyar lira (1997 yılı Birim 
fiyatlarıyla 3,076 trilyon lira) tutarlı işlerin iller Bankası ihale Yönetmeliğinde yer alan 4. 
Maddede anlamını bulan "ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması esastır. " ilkesinin göz ardı 
edilerek, işi açık rekabet ortamına açmamak suretiyle eski müteahhidine yaptırılması için 
Yönetim Kurulundan ek sözleşme kararı alınması, 

-ilgili Bakanlık (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı) Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 
22.8.1997 tarih 2016 sayılı Bakanlık Makamına gönderdiği yazısında, Genel Müdür, Genel 
Müdür Yardımcısı, yönetim kurulu üyeleri hakkında, İller Bankası Disiplin Yönetmeliğinde 
herhangi bir hüküm olmadığından, adı geçenler hakkında disiplin yönünden yapılacak bir 
işlem bulunmadığı, bu nedenle Banka Disiplin Yönetmeliğinde bu eksikliğin giderilmesi 
hususunun iller Bankası Genel Müdürlüğünce yerine getirilmesi, Banka ile Müteahhit 
arasında imzalanan 10.6.1997 tarihli ek sözleşmenin iptal edileceği görüşüyle, herhangi bir 
kamu zararından söz edilemeyeceği, yukarıda adları geçen iller Bankası yetkilileri hakkında 
adli yönden herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığı, görüşlerinin, ek sözleşmenin iptal 
edilmesi sonucunda, kamu zararı olup olmayacağı sözleşme gereği ortaya çıkacak 
gelişmelere bağlı olduğundan ve 27.11.1997 tarihi itibariyle, gerek Banka Disiplin 
Yönetmeliği değişikliği, gerekse ek sözleşmenin Bankaca 27.11.1997 tarihi itibariyle aradan 
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3 aydan daha fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen henüz iptal edilmemesi, hususlarının, 
Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından soruşturulması gerekmektedir. " 

denilmiştir. 
Başbakanlık (Ekonomik ve Mali İşler Başkanlığının), Yüksek Denetleme Kuruluna 

gönderdiği 1 Makam oluru ve inceleme Raporundan anlaşılacağı üzere, YDK'nın Başbakanlık 
Teftiş Kurulu'nca soruşturulması istenen hususların 26.02.1998 tarih ve 
B.02.0.EMB.627.02/02386 sayılı yazı ile Başbakanlık Ekonomik ve Mali İşler Başkanlığı'nca 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na gereği için gönderildiği anlaşılmaktadır. 

Adapazarı Kanalizasyon inşaatı ile ilgili olarak, İller Bankası Genel Md. lüğünün 
Ecetaş İnş. San. Ve Tic. A.Ş. firması ile yaptığı ve Ankara 17. Noterliğince 10.06.1997 tarih 
ve 14919 yevmiye numarası ile tasdik edilen Ek sözleşmenin, anılan Genel Müdürlüğü'n 
İhale Yönetmeliği'ne uygun olup olmadığı hususunun incelenmesi neticesinde 03.03.1998 
tarih ve FÇ. 18/98-2, ZB.33/98-1, EG.38/98-1, CY.62/98-1 sayılı bir İnceleme Raporu tanzim 
edilmiştir. (EK:27) 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının yapmış olduğu inceleme 
neticesi 01.05.1998 tarih B.09.0.TKB.0.00.00.00/06 997 15/944 sayılı almış olduğu Bakan 
olurunun sonuç bölümünde; (EK: 2 8) 

".... keşif artışına konu hususların önceden görülmesinin mümkün olduğu, Genel 
Müdürlüğün işin başında elde ettiği bilgi ve bulgular çerçevesinde, ilk keşfi %30 dan fazla 
artişa sebebiyet vermeyecek şekilde hazırlayabileceği, dolayısıyla %30 dan fazla keşif 
artışına neden olan hususların, sözleşme eki Bayındırlık işleri Genel Şartnamesi 'nin 19. 
maddesi kapsamına girmediği anlaşıldığından, Raporun, ek sözleşmenin iptali yolundaki 
çoğunluk görüşü benimsenmiştir. 

Makam Oluru ve inceleme Raporunun birer örneğinin, 
22.08.1997 tarih ve 06.997.15/2106 sayılı Makam olurunun 3.1 maddesinde de yer 

verilen "ek sözleşmenin iptal edilmesi" yönündeki önerinin yerine getirilmesini teminen İller 
Bankası Genel Müdürlüğü 'ne, 

Ayrıca 26.02.1998 tarih ve 2386 sayılı yazılarına karşılık olarak Başbakanlık 
Ekonomik ve Mali işler Başkanlığına 

gönderilmesini Olurlarınıza arz ederim. " 
denilmektedir. 
İlgili Bakanın kendi el yazısıyla ilave ettiği notta 
"10.6.1997 tarihli Ek sözleşme iptal edilerek yeniden yapılacak ihaleye, 20.7.1990 

tarihli tatbikat projesi esas alınarak Adapazarı Kanalizasyon işini tamamen kapsayacak 
şekilde çıkalım." 

İfadesi de yer almaktadır. 
Bu talimatlar, İller Bankası Genel Müdürlüğünce yerine getirilmemiştir. Yukarıda izah 

edilen l.ek sözleşmenin iptali ile ilgili görüşlerin aksine; 7.9.1998 tarih ve sayısız Müsteşar 
Yardımcısı Ünal Mesci imzalı bir mütalaa ilgili Bakan'a sunularak onay alınmıştır. (EK:29) 
Söz konusu mütalaanın son bölümünde, 

"Netice itibariyle, konuyu inceleyen Müfettişlerin mahalline gitmeden, dosya 
üzerinden yaptıkları incelemelerinde, geçmiş yıllara ait ve konunun esasına müteallik bazı 
belgelerin gözden kaçmış olabileceği dikkate alınarak, ileride telafisi imkansız kamu 
zararının doğmasının önlenmesi açısından Müfettiş Raporlarında yer almayan, yukarıdaki 
bilgiler ışığında konunun detaylı olarak Başkanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığınca bir kez 
daha değerlendirilmesi sonucu verilecek kararın, iller Bankasının bundan sonraki Ek 
Mukavele uygulamalarına da ışık tutacağı gibi, iller Bankasının bugüne kadarla 
uygulamalarını da tartışmalı hale getiren iptal önerisiyle ortaya çıkan tereddüt ve kavram 
kargaşasının ortadan kaldırılması açısından, yararlı olacağı kanaatiyle, gereğini emir ve 
müsaadelerinize arz ederim " 
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İfadesine yer verilmiştir. 
İlgili Bakanın kendi el yazısıyla ilave ettiği notta 
"Teftiş Kurulu Başkanlığı Aynı Müfettişlerce incelenmesi. " 
İfadesi de yer almaktadır. 
Adapazarı Kanalizasyon inşaatı ilişkin olarak, İller Bankası Genel Müdürlüğünün 

Ecetaş İnş. San. Ve Tic. A.Ş. firması ile yaptığı 10.06.1997 Ek sözleşmeye ilişkin, Müsteşar 
Yardımcısı Ünal Mesci imzalı yazıda yer alan hususların incelenmesi neticesinde 22.09.1998 
tarih ve FÇ. 18/98-9, RA.25/98-3, NK.27/98-6, İZB.33/98-7, EG.38/98-5, CY.60/98-6 sayılı 
bir İnceleme Raporu tanzim edilmiştir. (EK:30) 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının yapmış olduğu inceleme 
neticesi 02.10.1998 tarih B.09.0.TKB.0.00.00.00/06 997 152/2428 sayılı almış olduğu Bakan 
olurunun sonuç bölümünde; (EK:31) 

"Diğer taraftan, Raporun değerlendirme bölümünde; iller Bankası tarafından ek 
sözleşme yapılmasına gerekçe olduğu ileri sürülen hususların. Sözleşme eki Genel 
Şartnamenin 19. maddesi (ek sözleşme yapılmasına ilişkin olarak ileri sürülen gerekçelerden 
dolayı oluşan keşif artışının temel, tünel ve benzeri işler ile doğal afetler gibi nedenlerden 
dolayı meydana gelen keşif artışlarının işin müteahhidine yaptırılabileceği) kapsamına girip 
girmediğinin açık olarak belirtilmediği, bu konularda gerek önceki Raporlara göre gerekse 
bu Raporun kendi içinde farklı, çelişkili değerlendirmelere yer verilmiş olduğu, Raporun 
sonuç bölümünde ise ek sözleşme gerekçelerin Genel Şartnamesinin 19.maddesine göre 
değerlendirilmesinin yapılmadığı, sadece kamu menfaati ile ilişkilendirilebilecek hususlara 
yer verilmek suretiyle ek sözleşmenin iptal edilmemesi gerektiğinin önerildiği, 

belirlenmiştir. 
Durumu talimatlarınız üzerine takdirlerinize arz ederim. " 
İfadesine yer verilmiştir. 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşar yardımcısı Ünal Mesci tarafından 2.10.1998 

tarih B.09.0.ÖKM.0.0O.O0.00 sayılı Bakanlık Makamına yazmış olduğu yazının sonuç 
bölümünde (EK:32), 

"Daha önce bu konuda Bakanlıkça verilen talimatların iptali ile yeniden yapılan 
değerlendirmeler neticesine uygun olarak, Adapazarı halkının ve Belediyesinin acil talebi 
olan ve bitirilmesinde Kamu yararı bulunan, mevzuata ve yasalara uygun olduğu anlaşılan 
Ek Mukavele kapsamındaki işlere, Genel Müdürün yetkisinde olan Mukavele uygulaması 
çerçevesinde, devam olunması hususunda ilgili Genel Müdüre gerekli talimatın verilmesi 
hususunu Olur 'larınıza arz ederim. " 

İfadelerine yer verilmiştir. 
İlgili Bakanın imzalayarak kendi el yazısıyla ilave ettiği notta 
"iller Banakası Gn. Md. ne işe başlansın " 
İfadesi de yer almaktadır. 
Bu konuda hazırlanmış 2 ayn Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 

raporu ortada iken, ve bu raporlann sonuçlan ilgili Bakan Onayından geçerek Bankaya ve 
Yüksek Denetleme Kuruluna, istenilen soruşturma raporuna cevaben gönderilmiş olmasına ve 
Bankaya ihalenin iptali hususunda gerekli talimatlar verilmiş olmasına rağmen, daha sonra 
aynı Bakanlık müfettişlerince yeniden rapor hazırlanarak ve önceki ek sözleşmenin iptal 
edilmesi görüşlerinden vazgeçmek suretiyle yeniden aksi bir görüşle, 1. ek sözleşmenin 
uygulanması talimatı verilmiştir. 

Adapazan (Merkez) Kanalizasyon İnşaatı l.ek sözleşmesinin %30 tutan, İller Bankası 
ilgili Daire Başkanlığı'mn 10.07.2001 tarihli yazısıyla 2001 yılı Birim Fiyatlanyla indirimli 
tutan olan 3,6 trilyon bedelle yaptınlması Banka Yönetim Kurulundan geçirilmeden Genel 
Müdür onayıyla alınmıştır. (EK:33) 
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Ana Sözleşme+%30, 1. ek sözleşme ve bunun da % 30 u dahilinde ikmal edilemeyen 
işin aradan 5 ay geçmeden bu kez Adapazarı (Merkez) Kanalizasyon işine ait 2. ek sözleşme 
yapılması hususu gündeme gelmiş, konu Hukuk Müşavirliğine sorulmuş, 02.10.2001 tarih ve 
4356 sayı ile alman cevap yazısının sonuç kısmında (EK:34), 

"Adapazarı Kanalizasyon inşaatında 03.06.1997 tarih ve 14/349 sayılı Yönetim 
Kumlu kararı uyarınca yapılan l.ek sözleşme de gerek Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu, gerekse Bayındırlık Iskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 'nca incelemeye tabi 
tutulmuştur. 

Bu itibarla inceleme raporlarında yer alan görüşlerin de değerlendirmelerde dikkate 
alınmasının gerektiği ve keşif bedeli ve teknik özellikleri itibariyle ayrı bir ihale konusu 
olabilecek nitelikteki artan işlerin ek sözleşme ile yaptırılmasının 30. maddenin amacına 
uygun olmayacağı düşünülmektedir. " 

Şeklindeki ifade yer almıştır. 
Banka Hukuk Müşavirliğinin bu kez 10.12.2001 tarih 5460 sayılı yazısının sonuç 

bölümünde (EK:35) "Banka İhale Yönetmeliğine göre, birden fazla ek sözleşme yapabilme 
imkanının sağlandığı, Adapazarı Kanalizasyon inşaatı işinde, Kanalizasyon Dairesi 
Başkanlığınca belirtilen teknik ve ekonomik nitelikli tespitlere dayanılarak 2. ek sözleşmenin 
yapılıp yapılmayacağı değerlendirilmesi Yönetim Kurulunun takdir ve yetkileri dahilinde 
olduğu " ifade edilmiştir. 

Başbakanlık Teftiş Kurulunun 05.07.1999 tarih, 0809 sayılı, YDK'ya gönderdiği 
yazısında Adapazarı Kanalizasyon İnşaatı ile ilgili hususun teknik uzmanlık gerektirdiği 
görüşüyle Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek fen Kurulundan görüş istendiği, alınan 
görüşe göre, (EK:36), "%30 dışı işlerin ek sözleşme ile yaptırılabilmesi için birinci şartın 
keşif ve iş artışının düzenlenen keşif hatasından değil, projede belirlenmesi mümkün olmayan 
sebeplere dayanması, uygulama sırasında sonradan ortaya çıkan önceden tahmin edilemeyen, 
mücbir sebeplere dayanması, ikinci şartın da %30 dışı yaptırılacak işlerin taahhüdün 
kapsamı içerisinde olması, tesisin hizmete girmesi için projenin bir parçası (mütemmim cüz) 
olması ve tek ek sözleşme olması gerekmektedir. " denilmiştir. 

İller Bankası Genel Müdürlüğü'nün Bakanlık Makamına hitaben yazdığı 11.12.2001 
tarih 13168 sayılı yazısında (EK:37), Banka Hukuk Müşavirliğinin görüşü ve diğer görüşler 
ışığı altında Adapazarı (Merkez) Kanalizasyon İnşaatında 2.ek sözleşme yaptırılıp 
yaptınlamayacağına ilişkin görüşlerin alınması için yazının Yüksek Fen kurulu Başkanlığı'na 
havalesi talep edilmiştir. 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı'nm, Bakanlık 
Makamına hitaben sunduğu 12.12.2001 tarih 1/2199 sayılı (EK:38) yazının sonuç bölümünde, 

"Banka Hukuk Müşavirliğinin ilgi yazı eki 10.12.2001 tarih ve 5460 sayılı görüş 
yazısında, bu kaydın kaldırılması ile bir işte birden fazla ek sözleşme yapabilme imkanının 
sağlandığı sonucuna varıldığı, 

Bu nedenle ve yukarıdaki açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde, yapılacak işlerin 
yeniden ihalesinin işin seyrine yapacağı etkiler nedeniyle oluşacak ekonomik ve sosyal 
sonuçlar da göz önünde bulundurulmak ve tüm tesisin işletmeye açılması ve geçici kabule 
hazır hale getirilmesi kaydıyla, 2. ek sözleşmenin yapılabileceği düşünülmektedir. " 

İfadesi yer almaktadır. 
İller Bankası Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'nın 13.12.2001 tarihli Genel 

Müdürlüğe gönderdiği yazının sonuç kısmında (EK: 3 9) "İkinci ek sözleşme imzalanması için 
bir karar alınmak üzere, Bankamız Uygulama Yönetmeliğinin 30. Maddesi gereğince 
yazımızın Yönetim Kuruluna sunulmasını müsaadelerinize arz ederim " denilmektedir. 

Banka Yönetim Kurulunun 13.12.2001 tarih 672 sayılı oturumunda konu görüşülmüş, 
1988 Sözleşme Yılı Birim Fiyatlarıyla 24,8 milyar lira (2003 yılma getirilmiş tutan 43,6 
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trilyon lira) bedelli işlerin, aynı yükleniciye yaptırılmasını teminen 2. ek sözleşme 
imzalanmasına karar verilmiştir. (EK:40) 

Sözkonusu kararın ertesi günü idare ile Ecetaş İnş. San. Ve Tic. A.Ş. arasında 
14.12.2001 tarih ve 41854 sayı ile Ankara 46. Noterliği'nde 2. ek sözleşme 
imzalanmıştır.(EK:41) 

İller Bankası İhale Yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmelik 20.07.1993 tarih ve 
21643 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşmede belirlenen işin 
artışı ve eksilişi ile ilgili maddeye göre, 

"Madde 30 - Sözleşmenin uygulanması sırasında keşif ve sözleşmede öngörülmeyen iş 
artışı veya eksilişi zorunlu hale gelirse, müteahhit, keşif bedelinin % 30 u oranına kadar olan 
değişikliği, süre hariç, sözleşme ve şartnamesindeki hükümler dairesinde yapmakla yükümlü 
olup, bu husus sözleşmelerde belirtilir. 

% 30 dan fazla artış; ihaleye esas olan projede belirlenmesi mümkün olmayan 
sebeplere dayanıyor ise, sözleşmenin tasfiyesi ile geriye kalan işlerin yeniden ihalesinin işin 
seyrine yapacağı etkilerde göz önüne alınarak gerekçeleri gösterilmek kaydı ve tesisin 
işletmeye açılması, geçici kabule hazırlanması, sadece bir tek ek sözleşme olması şartı ile 
Bankanın isteği, müteahhidin kabulü ve Banka Yönetim Kurulu Kararı ile süre hariç aynı şart 
ve aynı birim fiyatlarla aynı müteahhide yaptırılabilir. Aksi halde sözleşmenin tasfiyesi 
cihetine gidilir." 

denilmektedir. (EK:42) 
12 Aralık 1999 tarih 23904 sayılı Resmi Gazetede, İller Bankası İhale Yönetmeliğinde 

değişiklik yapılmış, yapılan keşif artışlarını kapsayan değişiklik maddesine göre, 
"%30 dan fazla artış ihaleye esas keşif ve projede yer almamakla birlikte, yapılan 

tatbikat projesinde sonradan artan ihtiyaç ve yeni gelişme alanları sebebiyle detay ve 
miktarları tam olarak belirlenememiş veya zemin şartları ile doğal afetler gibi nedenlerden 
ileri gelmiş ise, sözleşmenin tasfiyesi ile yapılacak işlerin yeniden ihalesinin işin seyrine 
yapacağı etkileri de göz önüne alınarak, gerekçeleri gösterilmek kaydı ve tüm tesisin 
işletmeye açılması, geçici kabule hazırlanması şartıyle Bankanın isteği, müteahhidin kabulü 
ve Banka Yönetim Kurulunun kararı ile süre hariç, aynı şart ve birim fiyatlarla, aynı 
müteahhide ek sözleşme ile yaptırılabilir. Aksi halde sözleşmenin tasfiyesi cihetine gidilir. " 

denilmektedir(EK:43) 

Adapazarı (Sakarya) Kanalizasyon inşaatı 1988 yılı birim fiyatları ile 15,0 milyar lira 
(2003 yılı dönüşümü 26.391,30 milyar TL) keşif bedeli ve %28,45 tenzilatla 10,7 Milyar TL 
ihale bedeli üzerinden Müteahhit Ecetaş Inş.San. ve Tic.A.Ş'ne ihale edilmiş ve 2.2.1989 
tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 

Detaylı bir projeye dayanmayan iş için hazırlanan I. keşif, avan projedeki verilere 
göre, 0400-2600 mm çaplan arasında toplam 45.500 metre tul toplayıcı ve kolektör hattı ile 
uygulama sırasında tespit edilmek üzere 0200-300 mm çaplarında toplam 30 km kısmi 
şebeke hatlarını içermektedir. Sözleşme muhtevası "kısmi şebeke, şebeke muayene bacaları, 
toplayıcı hatlar ve muayene bacaları, kolektör muayene bacaları, terfi merkezleri ve komple 
tatbikat proje" yapımını içermektedir, işe ait tatbikat projesi sözleşmede öngörülen 300 
günlük süre içinde müteahhit tarafından hazırlanarak 20.7.1990 tarihinde Banka tarafından 
onaylanmıştır. Ancak hazırlanan projede arıtma yeri başlangıçta belli olmadığından 02400 
mm kollektör hattı projesi müteahhit tarafından hazırlanan tatbikat projesinin onayından 5 yıl 
sonra, 27.7.1995 tarihinde bankaca tasdik edilmiştir. Bu projeye göre 0200-300 mm 
çaplanndaki şebeke uzunluğu %1300 nispetinde arttınlarak 436.762 mt , 0 400-2400 mm 
çaplannda hat uzunluğu ise %124 oranında arttınlarak toplam 102.233 mt toplayıcı ve 
kollektör hattı 1. Kademe olarak yapılması uygun bulunmuştur. Tatbikat projesi yapılmakla 
işin keşfine göre %100 lerin çok üzerinde hat uzunluklan artmıştır, iller Bankası Genel 
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Müdürlüğü'nün 17.1.1990 tarih ve 448 sayılı genelgesi ile boru tipleri değişmiştir. Teçhizatsız 
borular betonarmeye, donatılı betonarme borular hasır çelik donatılı dairesel kesitli prefabrik 
betonarme boruya dönüştürülmüştür. Revizyon sonunda keşifte büyük keşif artışı olmuştur. 
inşaatta fiilen imalata 1990 yılında başlanılmıştır. 

Müteahhit firmanın talebi üzerine Genel Müdürlükçe Danıştay Başkanlığı görüşüne 
istinaden hendek tabanından alt zemine çakma işlemi için çelik palplanş ödenmesi uygun 
görülmüş 01000 mm ve daha büyük çaplı boruların ve bunlara ait muayene bacalarının dış 
yüzeylerine iki kat bitüm esaslı solüsyon sürülmesi uygulaması, hendek tabanına ocak 
taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş (30-70 mm lik) alt temel malzemesi ile taban ıslahı 
yapılması nedenleriyle işin ihale keşfinin ihalede ön görülen nihai hedefe ulaşmak açısından 
yetersiz kaldığı görülmüştür. Keşfin %30 dahilindeki işler 17.09.1996 tarih ve 4045 sayılı 
Genel Müdür onayı ile uygun görülmüştür. 

Ancak iller Bankası Bölge Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda Kanalizasyon 
Dairesi Başkanlığı'nca iller Bankası Genel Müdürlüğü'nden alınan 30.05.1997 tarih ve 2712 
onayla Sapanca ve Arifiye ilçelerinin atıksulan ile Çark deresine dökülen pissulan sisteme 
alarak yapılmış olan 02000 mm lik kuşaklama kolektörüne intikal edecek olan toplam 
10.519m, şehrin en yoğun pissu havzası alan ve büyük ölçüde Çark deresini arındıracak olan 
toplam 9.923m, Erenler Hanlı kavşağından başlayarak 02000 mm yapılmış kuşaklama 
kolektörüne bağlanan toplam 11.679 m uzunluğundaki tali ve ana toplayıcı hatların 
20.07.1993 tarih ve 21643 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan iller Bankası ihale 
yönetmeliğinin değişik 30. maddesindeki "..% 30 dan fazla artış; ihaleye esas olan projede 
belirlenmesi mümkün olmayan sebeplere dayanıyor ise, sözleşmenin tasfiyesi ile geriye kalan 
işlerin yeniden ihalesinin işin seyrine yapacağı etkilerde göz önüne alınarak gerekçeleri 
gösterilmek kaydı ve tesisin işletmeye açılması, geçici kabule hazırlanması, sadece bir tek ek 
sözleşme olması şartı ile Bankanın isteği, müteahhidin kabulü ve Banka Yönetim Kurulu 
Kararı ile süre hariç aynı şart ve aynı birim fiyatlarla aynı müteahhide yaptırılabilir. Aksi 
halde sözleşmenin tasfiyesi cihetine gidilir" hükmü çerçevesinde Yönetim Kuruluna sevk 
edilmiştir. 

iller Bankası Yönetim Kurulu'nun 3.6.1997 tarih 14/349 sayılı karan ile Ecetaş Inş. 
San. Ve Tic. A.Ş. nın yüklenimi altında bulunan Adapazan (Sakarya) kanalizasyon 
inşaatında, sözleşme keşfi ve %30 u içinde yapılamayan 1988 sözleşme yılı birim fiyatları ile 
20,4 MilyarTL. (2003 yılı dönüşümü 35.892,2 Milyar TL.) keşif bedelli 0400 mm 1370m, 
0500 mm 1601 m, 0600 mm 1302m, 0800 mm 174m, 01000 mm 8894m, 012OOmm 
8302m, 014OOmm 9438m ve 016OOmm 1039m olmak üzere toplam 32.121 m uzunluğundaki 
yapılması zorunlu ana toplayıcı ve tali toplayıcı hatların teklifte belirtilen gerekçeler 
muvacehesinde sözleşme tenzilatı olan %28.45 indirimle 14,6 Milyar TL. ihale bedeli 
üzerinden yürürlükte olan sözleşme hüküm, şart, tenzilat, birim fiat ve sözleşme eki 
28.05.1992 tarihli protokol ve 48 aylık süre içerisinde ikmal edilmesi kaydıyla, aynı 
yükleniciye yaptırılabilmesi için bir ek sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir. 

Bu karara istinaden 10.06.1997 tarih ve Ankara 17. Noteri 14919 yevmiye numarası 
ile 1. Ek sözleşme imzalanmıştır. 

Diğer taraftan 10.07.2001 tarih ve 7020 sayılı İller Bankası Genel Müdürlüğü'nün 
Onayı ile Adapazan (Merkez) kanalizasyon inşaatının 1. Ek sözleşmesinin %30 u 
sözleşmenin ikinci maddesi uyannca aynı yüklenici firmaya yaptmlması kararlaştınlmıştır. 1. 
Ek sözleşme kapsamında yapılan işler Banka İhale Yönetmeliğinin 30. maddesine istinaden 
%30 fazlası işlerin yaptınlmasından ibarettir. Ek sözleşmenin 7. maddesinde de belirtildiği 
gibi sözleşmenin tatbikatı ve taraflann bütün hukuki vecibeleri sözleşme ile tespit edilen 
hükümlerle beraber ana sözleşme hükümlerine tabidir. Ek sözleşmenin 9. maddesinde yer alan 
"Bu 1. ek sözleşmede belirtilmeyen hususlar için ana sözleşmenin selahiyet ve bütün 
hususlara ait hüküm ve şartları bu sözleşmede de aynen tatbik olunacaktır" hükmü de 1. 
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ek sözleşmenin Banka İhale Yönetmeliği 30. maddesinin tatbikini gerektirmektedir. Bu 
durumda 10.07.2001 tarih ve 2020 sayılı onay yönetmeliğin 30. maddesine aykırıdır. Bu 
husustaki sorumluluklarının Araştırma Komisyonunca belirlenmesinin faydalı olacağı 
düşünülmektedir. 

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'nm 10.12.2001 tarih ve 13122 sayılı yazısı ile İller 
Bankası Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği'ndan 2. ek sözleşme yapılıp yapılamayacağı 
konusunda görüş istenilmiştir. Banka Hukuk Müşavirliğinin Genel Müdürlük Makamına 
hitaben yazdığı 02.10.2001 tarih 4356 yazısında özetle 12.12.1999 tarih ve 23904 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği yapıldığı ve 30. maddede yer alan "bir tek 
ek sözleşme" kaydının madde metninden çıkarıldığından bahisle "bir işte birden fazla ek 
sözleşme yapabilme imkanının sağlandığı sonucuna" varıldığı, Kanalizasyon Dairesi 
Başkanlığınca belirtilen teknik ve ekonomik nitelikli tespitlere dayanılarak Adapazan 
Kanalizasyon inşaatı işinde 2. ek sözleşmenin yapılıp yapılamayacağı değerlendirilmesinin 
Yönetim Kurulu takdir ve yetkisinde olduğunu belirtmiştir. 

iller Bankası Genel Müdürlüğü'nce Bakanlık Makamından alınan 11.12.2001 tarih ve 
140835 sayılı onay ile Adapazan Kanalizasyon inşaatında yapılamayan işlerin Banka ihale 
Yönetmeliğinin 30. maddesi uyannca 2. ek sözleşme ile aynı yükleniciye yaptınlıp 
yaptınlmayacağma ilişkin görüş alınması için yazının Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı'na 
havalesi yapılmıştır. Havale yapılan evrakta ve Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının 12.12.2001 
tarih ve 2199 sayılı yazısında 2. ek sözleşme yapılmasına ait teknik ve ekonomik gerekçeler 
yer almamakla beraber Kanalizasyon Dairesi Başkanlığının 13.12.2001 tarih ve 13301 sayılı 
yazısında 1. ek sözleşmenin %30 u kapsamında yapılamayan işler ile 40 iş kapsamında 
yapılamayan şebeke hatlannı da içeren 1988 sözleşme birim fiatlan ile 24,9 Milyar TL. (2003 
yılı dönüşümü 43.633,6 Milyar TL.) tutarlı toplam 47.697 m şebeke ve toplayıcı hat ile 
21.506 m parsel bağlantı mecrası ve 3 adet terfi merkezini kapsayan güncelleştirilmiş 
metrajlara ve 17 Ağustos Marmara depreminden sonra 40 ayn bölüm halinde ihale edilen 
Adapazan kanalizasyon şebeke hatlanndan, öncelikle yapımı tamamlanan bölümlerin 
akarlannm sağlanarak işletmeye alınmasını kapsadığı anlaşılmaktadır. 

1. ek sözleşme kapsamında olduğu gibi 2. ek sözleşme kapsamına da diğer ihaleler 
kapsamında bitirilemeyen işlerin, tatbikat projesinin iyi yapılmaması sebebi ile iş artışlan ve 
ilave yeni işler olduğu görülmektedir. Keşif bedeli ve teknik özellikleri itibari ile ayn bir ihale 
konusu olabilecek nitelikteki artan bu işlerin ek sözleşme ile Banka ihale yönetmeliğinin 30. 
maddesi uyannca yapılması, 30. maddenin amacına uygun değildir. Bunun yanında 1. ek 
sözleşme kapsamında yapılan işler Banka ihale Yönetmeliğinin 30. maddesinde yer alan 
"tesisin işletmeye açılması, geçici kabule hazırlanması" şartı ile yaptınlmıştır. Banka ihale 
Yönetmeliğinin 30. maddesinde yer alan "bir tek ek sözleşme" kaydının 12.12.1999 tarih ve 
23904 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik değişikliği ile madde metninden 
çıkanlmış olması yapılacak olan ek sözleşme kapsamında "tesisin işletmeye açılması, geçici 
kabule hazırlanması" şartlannın birlikte gerçekleştirilmesini gerektirdiğinden maddenin 
önceki ve yeni metninin her halde bir ek sözleşme yapılabileceği sonucunu doğurmaktadır. 
Bunun yanında ek sözleşme konusunun ihaleye esas olan projede belirlenmesi mümkün 
olmayan sebeplere dayanması, geriye kalan işlerin yeniden ihalesinin işin seyrine yapacağı 
etkilerinin de göze alınması gerekmektedir. 2. ek sözleşmeye konu işlerin başlangıç projesi ile 
bir ilgisi yoktur, başka projelere ait işlerin kalan kısımlan olup Adapazan Kanalizasyon 
ihalesinin seyrine bir etkisi yoktur. Dolayısı ile Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Yüksek Fen 
Kurulu Başkanlığı'nın 12.12.2001 tarih ve 2199 sayılı Olur teknik ve hukuki gerekçelere 
dayanmamaktadır. Bu Olur'a istinaden ilk keşfi 1988 yılı birim fiyatlan ile 15,0 Milyar TL. 
(2003 birim fiatlan ile 26.391,3 Milyar TL.) olan bir işte 1988 yılı birim fiyatlan ile 24,8 
Milyar TL. (2003 birim fiatlan ile 43.633,6 Milyar TL.) bedelli taahhüt işi ihalesiz olarak ayni 
müteahhide verilmiştir. Yani 2. ek sözleşme kapsamında yapılan işlerin tutan ilk keşfinin çok 
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üzerindedir, işin seyri, sosyal ve ekonomik sonuçlan ile ilgisi bulunmamaktadır. Banka ihale 
yönetmeliğinin 4. maddesinde belirtilen açıklık ve rekabet ortamının sağlanması ilkesine 
aykırıdır. Bu durumda 2. ek sözleşme kararlarında imzalan bulunanlann sorumluluklanmn 
Araştırma Komisyonunca belirlenmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir 

İller Bankası faaliyet ve hesaplanmn incelenmesinde görevli Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu Başdenetçisi Baykal Telli tarafından unvan kullanılmadan Ankara 
Cumhuriyet Savcılığı'na verilen 05.02.2002 tarihli ihbar dilekçesi neticesinde yukarıda 
açıklanan usulsüz uygulamalar Savcılık tarafından incelemeye alınmıştır. Savcılığın 
15.02.2002 tarih ve hazırlık 2002/12362 sayılı yazısı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na 
durum bildirilerek Bakan'ın Karan istenmiş, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 10.04.2002 
tarih ve B.09.0.ÖKM.00.00/316 sayılı yazısı ile Bakan'ın Karan Savcılığa iletilmiştir. 
(EK:44) Sözkonusu Karar ile soruşturma istenen Bakanlık personeli hakkında "soruşturma 
izni verilmemesi" yönünde karar alınmıştır. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 11.04.2002 tarih ve hazırlık 2002/12362 sayılı 
karan ile 4483 sayılı yasanın 9. maddesi uyannca soruşturma dosyasının işlemden 
kaldınlmasına karar verilmiştir. (EK:45) 

Yönetim ve denetim açısından 4759 sayılı Kuruluş Kanunu ve 3346 sayılı kanunlara 
tabi olan Banka doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetimi altındadır. TBMM 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığının 13.7.1987 tarih, 1485/30 sayılı yazılan 
üzerine Başbakanlığın 29.7.1987 tarih 24/627.1 (153) 02099 (EK-la) sayılı yazılan gereğince 
Banka'nın sürekli olarak denetim görevi Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna verilmiştir. 
Yüksek Denetleme Kurulu'nun 1999, 2000 ve 2001 yıllanna ait raporlannın görüşülmesi Alt 
Komisyon toplantılan ile yapılmış olup Alt Komisyon önerilerinin TBMM KİT Üst 
Komisyonunda görüşülmesi ise gecikmeli olarak ancak 17 Haziran 2003 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir. Sözkonusu tarihte TBMM de yapılan KİT Üst Komisyon toplantısında 
İller Bankası 1999-2000-2001 yılı hesaplan görüşülmüş, TBMM KİT Alt Komisyonunca 
TBMM KIT Üst Komisyonuna çıkanlan önerilere Genel Müdürlükçe verilen cevaplar 
incelenmiş, genel görüşmeye sunulmuştur. TBMM KİT Üst Komisyonu toplantısında 
Amasya Milletvekili Hamza ALBAYRAK, Giresun Milletvekili Mehmet İŞİK, Çanakkale 
Milletvekili İsmail ÖZAY, Kocaeli Milletvekili Eyüp AYAR, İstanbul Milletvekili Hasan 
AYDİN, Konya Milletvekili Muharrem Candan, Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARİK, 
Niğde Milletvekili Mahmut Uğur ÇETİN, Yozgat Milletvekili M. Yaşar ÖZTÜRK, Bartın 
Milletvekili Afif DEMİRKİRAN, Erzincan Milletvekili Erol TİNASTEPE, Kayseri 
Milletvekili Mustafa DURU, Afyon Milletvekili Halil AYDOĞAN, Malatya Milletvekili 
Ferit Mevlüt ASLANOGLU tarafından "1997 yılından itibaren Ek sözleşmelere konu olmuş 
içmesuyu ile kanalizasyon yapımı iş ve işlemlerinin yürütülmesi ile, proje yatırım ve yapım 
harcamalarının Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından incelenmesi gerekirse soruşturulması" 
şeklinde verilen bir önerge oybirliği ile kabul edilmiştir. TBMM KİT Komisyonu 
Başkanlığı'nın 18.6.2003 tarih ve 2883 sayılı yazısı ile durum Başbakanlık Makamına 
arzedilmiş olup bu çerçevede işlemler sürdürülmektedir. 

Diğer taraftan TBMM Yolsuzluklann Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlannın 
Araştınlarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis 
Araştırması Komisyonu tarafından davet edilerek araştırmalar esnasında Bayındırlık ve İskan 
Bakanı Zeki ERGEZEN ve eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray AYDİN'ın bilgilerine 
başvurulmuş olup, bilgilenme şeklinde yapılan toplantı tutanaklannın incelenmesi sonucu 
Bakanlardan yukanda bahsi geçen konular ile ilgili istenilen bilgilere vermiş olduklan 
cevaplar şu şekildedir. 

924 



Bayındırlık ve Iskan Bakanı Zeki ERGEZEN' yöneltilen "iller Bankası Genel 
Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihaleler kendi ihale yönetmeliğinde sayılan ihale 
usullerinden sadece davetiye usulü ile gerçekleştirilmesinin nedeni nedir. Bu maddenin 
uygulanmasında işe yeni başlayan müteahhitlerin korunması ve kollanması söz konusu 
değilmidir? " şeklindeki ve "Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri tarafından 
ihalesi yapılan, başta Karadeniz otoyolu olmak üzere diğer il yolları işlerinde 2886 sayılı 
Devlet ihale Kanunun 63. maddesine aykırı olarak %30 üstü keşif artışı olmasına ve bu 
işlerin aynı müteahhitlere aynı şartlarla ihalesiz yaptırıldığı belirlenmesine rağmen, işlere 
devam edilmektemidir?" şeklindeki sorulara verdiği cevaplarda incelemelerin hem iller 
Bankası Genel Müdürlüğü ve hem de Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 
teknik ekipler tarafından devam ettirildiği, incelemelerin aksaklıklara meydan vermemek 
üzere üç ayn ekip tarafından gerçekleştirildiği, incelemelerin kısa sürede bitmesinin mümkün 
olmadığı, çalışmaların sürdürüldüğü şeklinde açıklamalarda bulunmuşlardır. 

Öteyandan Zeki Ergezen kendisine yöneltilen soruların yazılı olarak verilmesi halinde 
yazılı olarak cevap verebileceğini belirtmesi üzerine, Komisyon Başkanlığının 04.06.2003 
tarih ve A.01.1.GEÇ. 10/9-455 sayılı yazısı ekinde komisyonda bir kısmı sorulan 24+3 adet 
soru Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gönderilmiştir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca bu 
sorulara 02.07.2002 tarih ve 1075, 1076, 1077, 1078, 1079 sayılı yazılar ekinde cevap 
verilmiştir. 02.07.2002 tarihli yazı ekinde yer alan İller Bankası Genel Müdürlüğü 
uygulamalan ile ilgili olarak sorulan 15 nolu; 

"İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen büyük ihalelerin kendi 
ihale yönetmeliğinde sayılan ihale usullerinden sadece davetiye usulü ile 
gerçekleştirilmesinin nedeni nedir. Bu maddenin uygulanmasında işe yeni başlayan 
müteahhitlerin korunması ve kollanması söz konusu değilmidir? " 

şeklindeki soruya aynen 
"İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen büyük ihalelerin İller 

Bankası İhale Yönetmeliğinde sayılan ihale usullerinden sadece davetiye usulüyle 
gerçekleştirilmesinin nedeni bazı müteahhitlerin kayrılması amacına yöneliktir. 

Bu maddenin uygulanmasında öngörülen "Teknik liyakat ve yetenekleri Bankaca 
kabul edilmiş, tecrübeli şahıs ve firma "niteliğine aykırı olarak, işinin ehli olmayan bazı 
müteahhitlere iş verilmiştir. 

Daha önceki dönemlerde .herhangi bir iş için 40-50 firmadan teklif istemek suretiyle 
ihaleye çıkılırken, bu sistem değiştirilerek trilyonluk işlerde dahi 10-15 yüklenici davet 
edilerek yeterli rekabet ortamı sağlanmamıştır. 

Ayrıca (31.03.1989-29.05.1999 yılları arasında) iller Bankası 'nca yapılan davetiye 
usulüyle ihalelerde ortalama indirim oranı %23.60 ile %62.97 arasında değişirken; bu 
dönemde yapılan ihalelerde tenzilat oranlarının çok düşük (%15-%20) olması bunun en 
önemli göstergesidir. 

Bu husus iller Bankası ile Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Müfettişlerince tespit 
edilerek dosyalar üzerinde soruşturma başlatılmıştır. " 

Şeklinde cevap vermişlerdir. 
Bayındırlık ve Iskan Eski Bakanlarından Koray AYDIN'a Muş Milletvekili 

SABAHATTİN YILDIZ tarafından yöneltilen "Şimdi, 44 üncü madde hep tartışılan bir 
maddedir ve şikâyetçi olduğunuz bir madde ve ihale Yasasının bundan dolayı değiştirdik, yeni 
ihale Yasasına mühür vurduk diyorsunuz. Maalesef, daha şeffaf olan ilan usulüyle, 2886 
sayılı Devlet ihale Yasasının ilan usulüyle niye ihaleleri yapma yöntemini izlemediniz de, hep 
44 üncü maddeyle yaptınız? Ha, tamam; yani, her şey kanunî olabilir; fakat, şu da kanunîdir; 
şu anda yaparsa Bayındırlık Bakanımız, 44 üncü maddeye göre 3 'er müteahhide davetiye 
çıkarıp, şu anda deprem bölgesindeki, Bingöl 'deki işleri, 3 müteahhide 3 'er tane davetiyeyle 
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verse bile bu da kanunîdir. Kanunen hiçbir sakıncası yok ahlakî olur mu acaba? Yani, 
dönemizde de buna benzer işler yapıldı mı?" şeklindeki soruya, Koray AYDIN "Benim 
dönemimde, hatırladığım kadarıyla, 12'den aşağı davet yapılan ihale çok azdır; belki birkaç 
tanedir. Açık ilan usulüyle yapılan ihalelerde, her ihale usulünde olduğu gibi, çeşitli 
suiistimaller onda da olmaktadır. " Şeklinde cevap vermiş ve daha sonra "Yani, müteahhitler 
bir araya gelmektedir, anlaşmaktadırlar, dosya toplamaktadırlar, kendi aralarında bu konuda 
organizedirler, bu işleri yapan bürolar da vardır; yani, işin tümü zaten sistem olarak sakattır. 
Yani, bir Bakanı da, böyle, yetkilerle donatılmış, sanki, uzaydan gelmiş bir insan gibi, her işi 
bakıp denetleyen, gözeten, her işi takip eden, biyonik bir adam gibi görmemek lazım, işi biraz 
da sistemde aramak lazım; yani... " şeklinde bilgilendirmiş, devamla: 

"SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Bakanım, sistemde de, biz hep sistemin yanlış 
yönlerini kullanırsak, yanlışa götürür sistem. 

KORAY AYDIN - Ama, işte, yanlış yönlerini kullana kullana bu hale geldik; yani, ilan 
usulüyle yapılan ihaleler, bütün bayındırlık il müdürlüklerinde tartışılmayan bir şey var mı? 
Bütün illerde bu tartışmalar var. 

SABAHATTİN YİLDİZ (Muş) - Ama, çok azı tartışılıyor. 
KORAY AYDİN-Nasıl az tartışılıyor? 
SABAHATTİN YİLDİZ (Muş) — Mesela, davet usulüyle olanların hepsi tartışılıyor... 
KORAY AYDIN - Neredeyse onların da tamamı tartışılıyor, hepsinde anlaşma var, 
hepsinde organizasyon var. Onu kimse önleyemiyor, kimse de bununla ilgili herhangi 
bir şey yapamıyor. Ne yazık ki böyle. 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (istanbul) - ihale usulü olanlar içinde mi 

söylüyorsunuz? 
KORAY AYDİN- Tabiî, tabiî, tabiî, tabiî, onlarda da oluyor. 
AHMET GÜRYÜZ KETENCİ (İstanbul) - Hepsinde anlaşma var ve tartışma var?.. 
KORAY AYDİN- Tabiî; yani, hepsinde dosya toplanıyor, hepsinde müteahhitler 

organizeler; ama, işte, bunlar, artık, sistemin açığından faydalanılan organizasyonlar. Bunu 
nasıl önleyeceksiniz; yani, kişilerle veya kendi aldığınız kararlarla önleyemezsiniz, ancak 
sistemi yerine oturtarak önleyebilirsiniz. Ben söylüyorum; ben, mevcut İhale Kanununun da 
bu tür tartışmaları ortadan kaldırdığını düşünüyorum. Yani, aslında, sistem yönünde de..." 

Şeklinde Bayındırlık ve Iskan eski Bakanı Koray AYDIN komisyonu 
bilgilendirmiştir. 

Diğer taraftan, 13.10.2000 tarih 41/1446 sayılı Banka Yönetim Kurulu kararıyla 
Çerkezköy (Tekirdağ), 13.10.2000 tarih 41/1447 sayılı kararla Erciş (Van), 20.12.2000 tarih 
51/1752 sayılı kararla Değirmendere-Gölcük-İhsaniye-Antma (Gölcük) kolektör hatları 
Kanalizasyon inşaatlarında 2. ek sözleşme yapılması kararlaştırılmıştır. 

Atilla İnş.Tur.ve Tic A.Ş nin yükleniminde yaptırılmakta olan Çerkezköy 
(Tekirdağ) kanalizasyon inşaatında ana sözleşme keşfı+%30 ve l.ek sözleşme+%30 
dahilinde yapılamayan 1990 sözleşme yılı Birim Fiyatlarıyla 7,7 milyar lira 2000 yılı 
tutarı 1,9 trilyon lira, Dicle İnş. Ve Dış Ticaret A.Ş nin yükleniminde bulunan Erciş 
(Van) Atıksu Arıtma tesisi İnşaatında ana sözleşme keşfı+%30 ve l.ek sözleşme+%30 
dahilinde yapılamayan 1993 yılı Sözleşme yılı Birim Fiyatlarıyla 3 milyar lira, Arsan 
Arıtma ve İnşaat A.Ş.nin yüklenimi altında bulunan Değirmendere-Gölcük-İhsaniye-
Arıtma (Gölcük) kolektör hatları Kanalizasyon inşaatlarında ana sözleşme keşfı+%30 
ve l.ek sözleşme+%30 dahilinde yapılamayan sözleşme yılı 1993 yılı Birim 
Fiyatlanyla 48 milyar lira, 2000 yılı fıyatlanyla 2,7 trilyon lira tutarındaki işlerin 
ihaleye çıkılmaksızın yüklenicilere 2. ek sözleşme kapsamında yaptırılması 
kararlaştırılmıştır. Bu durumda 2. ek sözleşme kararlarında imzaları bulunan Banka 
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Yönetim Kurulu Üyelerinin ve imzası bulunan diğer yetkililerin sorumluluklarının 
Araştırma Komisyonunca belirlenmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir 

III - DEĞERLENDİRME: 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ilgili kuruluşu olan İller Bankası Genel Müdürlüğü'nün 
son 10 yıllık ihaleler incelendiğinde, Banka ihale Yönetmeliği çerçevesinde kapalı teklif 
usulü (İlan) yolu ile yapılan ihalelerde yeterli katılım sağlanarak ortalama %40-45 lere varan 
indirim oranlan ile idare lehine sonuçlar alındığı görülmektedir. Belli istekliler arasında 
kapalı teklif usulü (davet) ile yapılan ihalelerde ise, 1999 yılı ortalanna kadar olan dönemde 
aynı paralelde netice alındığı, ortalama %40 1ar seviyesinde indirim oranı ile işlerin ihale 
edildiği görülmektedir. 1999 yılı ortalarından sonraki dönemde Kapalı teklif usulü (İlan) ile 
ihale yapılması terkedildiği Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü (Davet) ile ihale 
yoluna başvurulduğu, en fazla 10 istekli davet edildiği ve ortalama indirim oranlan %15 
seviyelerine indiği görülmüştür. Genel Müdürlük tarafından Merkez ve taşra teşkilatına 
gönderilen 1993/33 nolu "istekli sayısının tespiti" konulu genelgenin dikkate alınmadığı ve 
önceden belirlenen 25 sayısı kadar yüklenicinin davet edilmediği, kalite, rekabet ve 
güvenirliğin birlikte sağlanmasını temin edecek şartlann yerine getirilmesine özen 
gösterilmediği görülmekte, idare aleyhine %20-25 luk bir sonucun oluştuğu gözlenmektedir. 
Komisyona bilgi veren Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki ERGEZEN in verdiği cevaplardan 
İller Bankası bünyesinde 200 ün üzerinde ihalenin incelemelerin sürdüğü ve incelemelerin 
zaman alacağı anlaşılmaktadır. 

Komisyona bilgi veren Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Koray AYDİN in konu ile 
ilgili olarak vermiş olduğu bilgilerden müteahhitlerin dışanda bir araya gelerek ihaleler ile 
ilgili çalışmalar yaptıklan, kendi aralannda anlaşmaya vararak ihaleye katıldıklan, genel 
anlamda herkesin de bilebileceği şekilde bilgisinin olduğu hususunu belirtmişlerdir. İller 
Bankası ihalelerinde indirim oranlannın eski yıllarda %40-45 1er seviyesinde devam ederken 
1999 yılı ortalannda birdenbire %15 lere düşmesinin arkasında Koray AYDİN'ın da verdiği 
"Yani, müteahhitler bir araya gelmektedir, anlaşmaktadırlar, dosya toplamaktadırlar, kendi 
aralarında bu konuda organizedirler, bu işleri yapan bürolar da vardır; yani, işin tümü zaten 
sistem olarak sakattır" şeklinde cevapta belirttiği gibi müteahhitlerin anlaşarak ihalelere 
katıldığı izlenimi edinilmektedir. Öte yandan Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki ERGEZEN'in 
yazılı olarak vermiş olduğu " "İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 
büyük ihalelerin İller Bankası İhale Yönetmeliğinde sayılan ihale usullerinden sadece 
davetiye usulüyle gerçekleştirilmesinin nedeni bazı müteahhitlerin kayrılması amacına 
yöneliktir. Bu maddenin uygulanmasında öngörülen "Teknik liyakat ve yetenekleri Bankaca 
kabul edilmiş, tecrübeli şahıs ve firma "niteliğine aykırı olarak, işinin ehli olmayan bazı 
müteahhitlere iş verilmiştir. Daha önceki dönemlerde .herhangi bir iş için 40-50 firmadan 
teklif istemek suretiyle ihaleye çıkılırken, bu sistem değiştirilerek trilyonluk işlerde dahi 10-
15 yüklenici davet edilerek yeterli rekabet ortamı sağlanmamıştır." Şeklindeki cevaptan da 
ihalelerde bazı müteahhitlerin kayınldığı, ehil olmayan müteahhitlere iş verildiği, ve yeterli 
rekabet ortamının oluşturulmadığı izlenimi edinilmektedir. 

Diğer taraftan Ek sözleşme uygulamalan ile ilgili olarak, Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu eleştirileri sonucu Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 
tarafından 17.05.1995 tarih ve HC-20/95-2, KD-46/95-2 ve 31.07.1996 tarih MD-35-8, EE-
44-6 sayılı İnceleme Raporu düzenlenerek ek sözleşme uygulamalan durdurulmuş, konu İller 
Bankası Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiş ve Banka tarafından 30.9.1996 tarih ve 114-134 
sayılı yazı ile merkez ve taşra teşkilatlanna duyurulmuştur. 

Uygulamalar bu şekilde devam ederken Banka Yönetim Kurulu tarafından 1997 
yılında ilk ek sözleşme karan alınmıştır. 1988 yılı Birim Fiyatlanyla 15 milyar lira Keşif 
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bedeli üzerinden Müteahhit Ecetaş İnş. San. Ve Tic. A.Ş'ne ihalesi yapılan Adapazan 
(Sakarya) Kanalizasyon İnşaatının mukaveleye göre işin ikmal tarihi 04.06.1996 dır. Banka 
Yönetim Kurulunun 03.06.1997 tarih 14/349 sayılı oturumunda 48 aylık süre içerisinde ikmal 
edilmesi kaydıyla, 1997 yılı Birim Fiyatlarıyla 2,2 trilyon liralık 1. ek sözleşme yapılmasına 
karar verilmiştir. 

Yapılan bu 1. ek sözleşmenin iptali istemiyle; 
1- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerince 20.08.1997 

tarihinde R.A.25-97/3, N.K.27-97/3 sayılı İnceleme Raporu tanzim edilmiş, 
2- Banka Yönetim Kurulunun 03.06.1997 tarih 14/349 sayılı oturumunda 48 aylık süre 

içerisinde ikmal edilmesi kaydıyla, 1997 yılı Birim Fiyatlarıyla 2,2 trilyon liralık 1. ek 
sözleşme yapılması konusu, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun 27.11.1997 tarih 85 
sayılı oturumunda hazırlanan Özel İnceleme Raporu görüşülmüş, Yapılan 1. ek sözleşme 
uygulamasının Bankaca iptal edilmemesi nedeniyle konunun Başbakanlık Teftiş Kurulunca 
soruşturulması istenilmiştir. 

3- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının konu ile ilgili olarak 
yapmış olduğu inceleme raporu 1.5.1998 tarih B.O9.0.TKB.0.O0.00.00/06 997 15/944 sayı ile 
almış olduğu Bakan olurunda; "ek sözleşmenin iptal edilmesi" yönündeki önerinin yerine 
getirilmesini teminen İller Bankası Genel Müdürlüğü'ne, ayrıca 26.02.1998 tarih ve 2386 
sayılı yazılarına karşılık olarak, Başbakanlık Ekonomik ve Mali İşler Başkanlığına 
gönderilmesini Olurlarınıza arz ederim." denilmektedir. 

4- Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 5 Ekim 1998 tarih B.09.0.ÖKM.0.00.00.00 sayılı 
Bakanlık Makamına yazmış olduğu yazının sonuç bölümünde "Daha önce bu konuda 
Bakanlıkça verilen talimatların iptali ile yeniden yapılan değerlendirmeler neticesine uygun 
olarak, Adapazarı halkının ve Belediyesinin acil talebi olan ve bitirilmesinde Kamu yararı 
bulunan, mevzuata ve yasalara uygun olduğu anlaşılan Ek Mukavele kapsamındaki işlere, 
Genel Müdürün yetkisinde olan Mukavele uygulaması çerçevesinde, devam olunması 
hususunda ilgili Genel Müdüre gerekli talimatın verilmesi hususunu Olurlarınıza arz 
ederim. " İfadelerine yer verilmiştir. 

Öte yandan, Banka Hukuk Müşavirliğinin Genel Müdürlük Makamına hitaben yazdığı 
02.10.2001 tarih 4356 yazı ortada iken bu kez, 10.12.2001 tarih 5460 sayılı yazısında aksi bir 
görüş sergilemesi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulunun konu hakkında 
15.06.1999 tarih 435 sayılı görüşünden vazgeçerek "tesisin hizmete girmesi için projenin bir 
parçası (Mütemmim cüz) olması ve tek ek sözleşme olması gerekmektedir" görüşünden 
vazgeçerek, bu kez Banka Hukuk Müşavirliği görüşü esas alınarak 12.12.2001 tarih 2199 
sayılı aksi bir görüş sergilemesi anlaşılamamaktadır. 

14 yıl önce başlanılmış bir işte, 1. ek sözleşme uygulamasında karşılaşılan sorunlar 
ortada iken, bu kez Banka Yönetim Kurulunun 13.12.2001 tarih 39/672 sayılı oturumunda, 
Adapazan Merkez Kanalizasyon İnşaatında 2. ek sözleşme yapılmasına ilişkin karar 
alınmıştır. 

Benzer şekilde, 
Atilla İnş.Tur.ve Tic A.Ş nin yükleniminde yaptınlmakta olan Çerkezköy (Tekirdağ) 

kanalizasyon inşaatında ana sözleşme keşfı+%30 ve l.ek sözleşme+%30 dahilinde 
yapılamayan 1990 sözleşme yılı Birim Fiyatlanyla 7,7 milyar lira (2003 yılı tutan 4.985,2 
milyar lira), 

Dicle İnş. Ve Dış Ticaret A.Ş nin yükleniminde bulunan Erciş (Van) Atıksu Antma 
tesisi İnşaatında ana sözleşme keşfı+%30 ve l.ek sözleşme+%30 dahilinde yapılamayan 1993 
yılı Sözleşme yılı Birim Fiyatlanyla 3 milyar lira (2003 yılı tutan 451,4milyar lira), 

Arsan Antma ve İnşaat A.Ş.nin yüklenimi altında bulunan Değirmendere-Gölcük-
İhsaniye-Antma (Gölcük) kolektör hatlan Kanalizasyon inşaatlannda ana sözleşme 
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keşfi+%30 ve l.ek sözleşme+%30 dahilinde yapılamayan sözleşme yılı 1993 yılı Birim 
Fiyatlarıyla 48 milyar lira, (2003 yılı fiyatlarıyla 7.223,5 milyar lira), 

Tutarındaki işlerin ihaleye çıkılmaksızın yüklenicilere 2. ek sözleşme kapsamında 
yaptırılması kararlaştırılmıştır. 

Açıklanan durumlar çerçevesinde, İller Bankası İhale Yönetmeliğinde, "tüm tesisin 
işletmeye açılması, geçici kabule hazırlanması" şartının ancak bir kere mümkün olabileceği 
hususu dikkate alındığında, 2. Ek sözleşme uygulamalarının usulsüz bir uygulama olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Öte yandan, 1997 yılından itibaren başlanan ek sözleşme uygulamaları çerçevesinde 
son 5 yıllık dönem incelendiğinde (EK-11) 200 ün üzerinde 1. ek sözleşme yapılmıştır. Söz 
konusu dönemde yatırım programı çerçevesinde devam eden veya Marmara deprem 
bölgesinde yapılan ek sözleşmeler ile (ana sözleşme %30u hariç) ihalesiz olarak müteahhitlere 
1.keşiflerine göre toplam 86.063,7 milyar TL (78.170,1 + 9.382,3 + 83,6) (2003 yılı 
dönüşümü 838.000,8 milyar TL.) lik iş ihalesiz ve rekabet ortamı oluşturulmadan verilmiş 
olup, bu günkü kur üzerinden (1$=1.450.000.-TL alınırsa) yaklaşık 577 Milyon USD dolarına 
tekabül etmektedir 

3 -SONUÇ ve ÖNERİ 

Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı ilgili kuruluşu olan iller Bankası Genel Müdürlüğü'nün 
son 10 yıllık ihaleler incelendiğinde, Banka ihale yönetmeliği çerçevesinde kapalı teklif usulü 
(ilan) ile yapılan ihalelerde ortalama %40-45 lere varan indirim oranlan ile idare lehine 
sayılabilecek sonuçlar alınmakta iken, belli istekliler arasında kapalı teklif usulü (davet) ile 
yapılan ihalelerde, 1999 yılı ortalarına kadar olan dönemde aynı paralelde netice alındığı, 
ortalama %40 1ar seviyesinde indirim oranı ile işlerin ihale edildiği görülmektedir. 1999 yılı 
ortalarından sonraki dönemde Kapalı teklif usulü (ilan) ile ihale yapılması terkedildiği, belli 
istekliler arasında kapalı teklif usulü (davet) ile ihale yoluna başvurulduğu, en fazla 5-10 
istekli davet edildiği ve ortalama indirim oranlan %15 seviyelerine indiği gözlenmiştir. Genel 
Müdürlük tarafından Merkez ve taşra teşkilatına gönderilen 1993/33 nolu "istekli sayısının 
tespiti" konulu genelgenin dikkate alınmadığı, genelge ile kabul edilen 25 sayısı kadar 
yüklenicinin davet edilmediği, kalite, rekabet ve güvenirliğin birlikte sağlanmasını teinin 
edecek şartlann yerine getirilmesine özen gösterilmeyerek idare aleyhine sayılabilecek %20-
25 lik bir sonucun oluştuğu; Bayındırlık ve Iskan Eski Bakanı Koray AYDIN'ın 19.06.2003 
tarihinde Komisyonumuza vermiş olduğu beyanattaki "müteahhitler bir araya gelmektedir, 
anlaşmaktadırlar, dosya toplamaktadırlar, kendi aralarında bu konuda organizedirler, bu 
işleri yapan bürolar da vardır" şeklindeki bilgi ve aynca Bayındırlık ve Iskan Bakanı Zeki 
ERGEZEN'in yazılı olarak vermiş olduğu "İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından 
gerçekleştirilen büyük ihalelerin iller Bankası ihale Yönetmeliğinde sayılan ihale 
usullerinden sadece davetiye usulüyle gerçekleştirilmesinin nedeni bazı müteahhitlerin 
kayrılması amacına yöneliktir. Bu maddenin uygulanmasında öngörülen "Teknik liyakat ve 
yetenekleri Bankaca kabul edilmiş, tecrübeli şahıs ve firma "niteliğine aykırı olarak, işinin 
ehli olmayan bazı müteahhitlere iş verilmiştir. Daha önceki dönemlerde .herhangi bir iş için 
40-50 firmadan teklif istemek suretiyle ihaleye çıkılırken, bu sistem değiştirilerek trilyonluk 
işlerde dahi 10-15 yüklenici davet edilerek yeterli rekabet ortamı sağlanmamıştır." 
Şeklindeki bilgi de dikkate alınarak, 1999-2003 yıllan arasında "Belli istekliler arasında 
kapalı teklif usulü" ile yapılan ihalelere katılan isteklilerin fınna geçmişi de dikkate alınıp; 
ihale öncesi, ihale sırası ve ihale sonrası aşamalannı kapsayacak şekilde bütün yönleri ile 
kurulacak bir Araştırma Komisyonunca incelenmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. 

İller Bankası Genel Müdürlüğü'nce gerek içmesuyu gerek kanalizasyon gerekse yapı 
inşaatlannda ek sözleşme uygulamalan geçmiş yıllarda sürdürülürken Yüksek Denetleme 
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Kurulu raporlarında gündeme getirilen, ilgili Bakanlık İnceleme Raporlan ile de desteklenen 
ek sözleşme uygulamalarının durdurulması, Eylül 1995 den itibaren olumlu sonuç vermiş ve 
ek sözleşme yapılmaması hususu Genel Müdürlükçe teşkilata 30.9.1996 tarih 
B.09.2.İBG.0.01.00.00/114 Gizli bir yazı ile duyurulmuştu. Bu tarihten itibaren herhangi bir 
ek sözleşme yapma karan Bankaca alınmamış olmasına rağmen, 1997 yılı birim fiyatlarıyla 
yaklaşık 3 trilyon lira keşif bedelli Adapazarı Kanalizasyon İnşaatı için ek sözleşme yapılması 
Yönetim Kurulunun 3.6.1997 tarih 14. oturumunda kararlaştırılarak ek sözleşme uygulaması 
tekrar başlatılmıştır. Bu şekilde başlayan 1. ek sözleşme uygulamaları devam ederken 2000 
yılında İller Bankası Genel Müdürlüğü'nce 13.10.2000 tarih 41/1446 sayılı Banka Yönetim 
Kurulu kararıyla Çerkezköy (Tekirdağ), 13.10.2000 tarih 41/1447 sayılı kararla Erciş (Van), 
20.12.2000 tarih 51/1752 sayılı kararla Değirmendere-Gölcük-İhsaniye-Antma (Gölcük) 
kolektör hatları ile 13.12.2001 tarih 39/672 sayılı kararla Adapazarı (Sakarya) Kanalizasyon 
inşaatlarında 2. ek sözleşme yapılması kararlaştırılmıştır. 

Adapazarı (Merkez) Kanalizasyon inşaatı ile ilgili yapılan 1. ek sözleşme 
uygulamasının Bankaca iptal edilmesi hususunda, hazırlanmış 2 adet Bayındırlık ve Iskan 
Bakanlığı inceleme Raporu, BYDK'nun 27.11.1997 tarih 85 sayılı oturumunda hazırlanan 
Özel inceleme Raporuna rağmen işin sürüncemede bırakıldığı daha sonra 02.10.1998 tarihli 
Bakan Onayı ile işe devam edildiği anlaşılmıştır. Bu kapsamda 30.05.1997 tarih ve 2712 
sayılı Onayda sorumlulukları bulunan Kanalizasyon Dairesi Başkanı Ahmet Demirel, Genel 
Müdür Nihat Baş, 03.06.1997 tarih ve 14/349 sayılı iller Bankası Yönetim Kurulu Kararında 
imzaları bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin, mevzuata ve teknik gerekçelere aykırı olarak 
Ek sözleşme yapılması yönünde görüş bildiren Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının 15.12.1999 
tarih ve 435 sayılı yazısında imzası bulunan Müsteşar Metin Üğdül ve Kurul üyelerinin, 
02.10.1998 tarihli onayda imzalan bulunan Müsteşar Yardımcısı Ünal MESCI ve Bakan 
Yaşar TOPÇU'nun sorumluluğunun "bir Araştırma Komisyonunca" belirlenmesinin faydalı 
olacağı düşünülmektedir. 

Diğer taraftan 10.07.2001 tarih ve 7020 sayılı iller Bankası Genel Müdürlüğü'nün 
Onayı ile Adapazan (Merkez) kanalizasyon inşaatının 1. Ek sözleşmesinin %30 u 
sözleşmenin ikinci maddesi uyannca aynı yüklenici firmaya yaptınlması kararlaştınlmıştır. 1. 
Ek sözleşme kapsamında yapılan işler Banka ihale Yönetmeliğinin 30. maddesine istinaden 
%30 fazlası işlerin yaptınlmasından ibarettir. Ek sözleşmenin 7. maddesinde de belirtildiği 
gibi sözleşmenin tatbikatı ve taraflann bütün hukuki vecibeleri sözleşme ile tespit edilen 
hükümlerle beraber ana sözleşme hükümlerine tabidir. Ek sözleşmenin 9. maddesinde yer alan 
"Bu 1. ek sözleşmede belirtilmeyen hususlar için ana sözleşmenin selahiyet ve bütün 
hususlara ait hüküm ve şartları bu sözleşmede de aynen tatbik olunacaktır" hükmü de 1. ek 
sözleşmenin Banka ihale Yönetmeliği 30. maddesinin tatbikini gerektirmektedir. Bu durumda 
10.07.2001 tarih ve 2020 sayılı onay yönetmeliğin 30. maddesine aykındır. Onayda imzası 
bulunan Kanalizasyon Dairesi Başkanı Ahmet DEMIREL, Genel Müdür Yardımcısı Özcan 
ALPTEKİN, Genel Müdür irfan ÖNAL'ın sorumluluklannın da Araştırma komisyonunca 
belirlenmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. 

1. ek sözleşme kapsamında olduğu gibi 2. ek sözleşme kapsamına da diğer ihaleler 
kapsamında bitirilemeyen işlerin, tatbikat projesinin iyi yapılmaması sebebi ile iş artışlan ve 
ilave yeni işler olduğu görülmektedir. Keşif bedeli ve teknik özellikleri itibari ile ayn bir ihale 
konusu olabilecek nitelikteki artan bu işlerin ek sözleşme ile Banka ihale yönetmeliğinin 30. 
maddesi uyannca yapılması, 30. maddenin amacına uygun değildir. Bunun yanında 1. ek 
sözleşme kapsamında yapılan işler Banka ihale Yönetmeliğinin 30. maddesinde yer alan 
"tesisin işletmeye açılması, geçici kabule hazırlanması''' şartı ile yaptınlmıştır. Banka ihale 
Yönetmeliğinin 30. maddesinde yer alan "bir tek ek sözleşme''' kaydının 12.12.1999 tarih ve 
23904 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik değişikliği ile madde metninden 
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çıkarılmış olması yapılacak olan ek sözleşme kapsamında "tesisin işletmeye açılması, geçici 
kabule hazırlanması" şartlarının birlikte gerçekleştirilmesini gerektirdiğinden maddenin 
önceki ve yeni metninin her halde bir ek sözleşme yapılabileceği sonucunu doğurmaktadır. 
Bunun yanında ek sözleşme konusunun ihaleye esas olan projede belirlenmesi mümkün 
olmayan sebeplere dayanması, geriye kalan işlerin yeniden ihalesinin işin seyrine yapacağı 
etkilerinin de göze alınması gerekmektedir. 2. ek sözleşmeye konu işlerin başlangıç projesi ile 
bir ilgisi yoktur, başka projelere ait işlerin kalan kısımları olup Adapazarı Kanalizasyon 
ihalesinin seyrine bir etkisi yoktur. Dolayısı ile Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Yüksek Fen 
Kurulu Başkanhğı'mn 12.12.2001 tarih ve 2199 sayılı Olur teknik ve hukuki gerekçelere 
dayanmamaktadır. Bu Olur'a istinaden ilk keşfi 1988 yılı birim fiyatları ile 15,0 Milyar TL. 
(2003 birim fiyatları ile 26.391,3 Milyar TL.) olan bir işte 1988 yılı birim fiyatları ile 24,8 
Milyar TL. (2003 birim fiyatları ile 43.633,6 Milyar TL.) bedelli taahhüt işi ihalesiz olarak 
ayni müteahhide verilmiştir. Yani 2. ek sözleşme kapsamında yapılan işlerin tutan ilk keşfinin 
çok üzerindedir, işin seyri, sosyal ve ekonomik sonuçlan ile ilgisi bulunmamaktadır. Banka 
ihale yönetmeliğinin 4. maddesinde belirtilen açıklık ve rekabet ortamının sağlanması ilkesine 
aykmdır. Bu durumda 2. ek sözleşme kararlannda imzalan bulunanlann sorumluluklannın 
Araştırma Komisyonunca belirlenmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir 

Adapazan (Merkez) Kanalizasyon İnşaatı ile ilgili Yapılan 1. ek sözleşme 
uygulamasının Bankaca iptal edilmesi hususunda, hazırlanmış 2 adet Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı İnceleme Raporu, BYDK'nun 27.11.1997 tarih 85 sayılı oturumunda hazırlanan 
Özel İnceleme Raporu, Banka Hukuk Müşavirliğinin 2. ek sözleşme ile ilgili 02.10.2001 tarih 
4356 sayılı yazısının son bölümünde, ayn bir ihale konusu olabilecek nitelikteki artan işlerin 
ek sözleşme ile yaptınlmasının İller Bankası İhale Yönetmeliğinin 30. maddesinin amacına 
uygun olmayacağı hakkındaki görüşleri ortada iken, bu kez aynı Hukuk Müşavirliğinin 
10.12.2001 tarih 5460 sayılı yazısıyla, Adapazan Kanalizasyon İnşaatı işinde, Kanalizasyon 
Dairesi Başkanlığınca belirtilen teknik ve ekonomik nitelikli tespitlere dayanılarak 2. ek 
sözleşmenin yapılıp yapılmayacağı değerlendirilmesi Yönetim Kurulunun takdir ve yetkileri 
dahilinde olduğu şeklinde çelişkili görüşler sergilemesi, 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulunun konu ile ilgili, 15 Haziran 1999 
tarih 435 sayılı görüşleri aksine "tesisin hizmete girmesi için projenin bir parçası (Mütemmim 
cüz) olması ve tek ek sözleşme olması gerekmektedir" görüşünden vazgeçerek, bu kez 
12.12.2001 tarih 2192 sayılı yazılanyla, Banka Hukuk Müşavirliğinin 10.12.2001 tarih 5460 
sayılı görüş yazısına istinaden, yapılacak işlerin işin seyrine yapacağı etkiler nedeniyle 
oluşacak ekonomik ve sosyal sonuçlar da göz önünde bulundurulmak ve tüm tesisin işletmeye 
açılması ve geçici kabule hazır hale getirilmesi kaydıyla 2. ek sözleşmenin yapılabileceği 
hakkındaki görüşlerin ileri sürülmesi, 

Atilla İnş.Tur.ve Tic A.Ş nin yükleniminde yaptınlmakta olan Çerkezköy (Tekirdağ) 
kanalizasyon inşaatında ana sözleşme keşfi+%30 ve l.ek sözleşme+%30 dahilinde 
yapılamayan 1990 sözleşme yılı Birim Fiyatlanyla 7,7 milyar lira (2003 yılı tutan 4.985,2 
Milyar TL) tutanndaki işlerin, Dicle İnş, Ve Dış Ticaret A.Ş nin yükleniminde bulunan Erciş 
(Van) Atıksu Antma tesisi İnşaatında ana sözleşme keşfi + %30 ve l.ek sözleşme + %30 
dahilinde yapılamayan 1993 yılı Sözleşme yılı Birim Fiyatlanyla 3 milyar lira (2003 yılı 
fiyatlanyla 451,47 Milyar TL.) tutanndaki işlerin, Arsan Antma ve İnşaat A.Ş.nin yüklenimi 
altında bulunan Değirmendere-Gölcük-İhsaniye-Antma (Gölcük) kolektör hatlan 
Kanalizasyon inşaatlannda ana sözleşme keşfi + %30 ve l.ek sözleşme + %30 dahilinde 
yapılamayan sözleşme yılı 1993 yılı Birim Fiyatlanyla 48 milyar TL (2003 yılı fiyatlanyla 
7.223,5 Milyar TL) tutanndaki işlerin, Adapazan (Sakarya) Kanalizasyon İnşaatında ana 
sözleşme keşfi + %30 ve l.ek sözleşme + %30 dahilinde yapılamayan sözleşme yılı 1988 yılı 
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Birim Fiyatlarıyla 24,8 milyar TL (2003 yılı Birim fiyatlarıyla yaklaşık 43.633,6 milyar TL) 
tutarındaki işlerin yeniden ihaleye çıkmaksızın eski müteahhidiyle yapılan pazarlık sonucu, 
İller Bankası İhale Yönetmeliği 30. maddesine aykın ve İlgili Bakanlıkça yapılan inceleme 
Raporlarına karşı, 2. ek sözleşme kararlarının alınmasının, 

17 Haziran 2003 tarihinde TBMM de yapılan ve İller Bankası 1999-2000-2001 yılı 
hesaplannm görüşüldüğü KİT Üst Komisyon toplantısında Amasya Milletvekili Hamza 
ALBAYRAK, Giresun Milletvekili Mehmet İŞİK, Çanakkale Milletvekili İsmail ÖZAY, 
Kocaeli Milletvekili Eyüp AYAR, İstanbul Milletvekili Hasan AYDİN, Konya Milletvekili 
Muharrem Candan, Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARİK, Niğde Milletvekili Mahmut 
Uğur ÇETİN, Yozgat Milletvekili M. Yaşar ÖZTÜRK, Bartın Milletvekili Afif 
DEMİRKİRAN, Erzincan Milletvekili Erol TİNASTEPE, Kayseri Milletvekili Mustafa 
DURU, Afyon Milletvekili Halil AYDOĞAN, Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt 
ASLANOGLU tarafından verilen "1997 yılından itibaren Ek sözleşmelere konu olmuş 
içmesuyu ile kanalizasyon yapımı iş ve işlemlerinin yürütülmesi ile, proje yatırım ve yapım 
harcamalarının Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından incelenmesi gerekirse soruşturulması" 
şeklindeki önerge ile ilgili işlemlerin sürdürüldüğü de dikkate alınarak, 

1997 yılında başlatılan 1. ek sözleşme uygulamalarını da içerecek şekilde bütün 
yönleri ile birlikte incelenmesi ve sorumlularının belirlenebilmesi için Anayasa'nın 98. 
İçtüzüğün 104. maddesi uyarınca Meclis Araştırması açılması kanaatine varılmıştır.. 
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4. DİZİ PUSULASI (Ekler EK-4.19 de sunulmuştur) 

EKLER: TARİH VE SAYI SAYFA 
ADEDİ 

EK-1 4759 sayılı İller Bankası Kanunu 
EK-la Başbakanlığın 29.7.1987 tarih24/627.1 (153) 02099 sayılı yazılan 1 
EK-2 17.05.1991 tarihli İller Bankası İhale Yönetmeliği 14 
EK-3 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İller Bankası Genel Müdürlüğü 3 

31.03.1998 tarih ve 91 sayılı Bakan Oluru 
EK-4 İller Bankası Yapım İşleri Genel Şartnamesi 37 
EK-5 Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi 28 
EK-6 İller Bankası yapım işlerine ait sözleşme örneği 20 
EK-7 Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 04.03.1999 1 

tarih 1147 sayılı yazısı 
EK-8 İller Bankası Genel Md. lüğü 1993/33 sayılı genelgesi 1 
EK-9 1993 - 2001 YILLAR ARASI İHALELER TABLOSU 44 
EK-9a 1999 - 2003 YILLARI ARASINDA YAPILAN İHALELER 35 

TABLOSU-(Davet edilen istekli sayılarına göre) 
EK-10 İller Bankası Gn. Md. lüğü 12 Kasım 2001 tarih ve 2526 sayılı Makam 24 

oluru 
EK-11 1999 - 2003 YILLARI ARASINDA YAPILAN EK SÖZLEŞMELER 33 

TABLOSU-içmesuyu-kanalizayon-yapı işleri 
EK-12 İller Bankası Genel Müdürlüp 13.10.2000 tarih 41 /1446 sayılı Banka 1 

Yönetim Kurulu karan Çerkezköy-Tekirdağ 
EK-13 İller Bankası Genel Müdürlüp 13.10.2000 tarih 41/1447 sayılı Banka 1 

Yönetim Kurulu karan Erciş (Van) 
EK-14 İller Bankası Genel Müdürlüp 20.12.2000 tarih 51/1752 sayılı Banka 1 

Yönetim Kurulu karan Değirmendere-Gölcük-İhsaniye-Antma 
(Gölcük) kolektör hatlan 

EK-15 İller Bankası Genel Müdürlüp 13.12.2001 tarih 39/672 sayılı Banka 1 
Yönetim Kurulu karan Adapazan (Sakarya) Kanalizasyon 

EK-16 İller Bankası 1996/36 nolu Genelgesi 2 
EK-17 İller Bankası 2001/61 nolu Genelgesi 2 
EK-18 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 17.05.1995 tarih ve HC-20/95-2, KD- 25 

46/95-2 sayılı İnceleme Raporu 
EK-19 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 10.07.1995 2 

tarih B.09.O.TKB.0.O0.OO.OO/06 995 11/1610 sayılı Bakan oluru 
EK-20 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 31.07.1996 tarih ve M-35-8, EE-44-6 44 

sayılı İnceleme Raporu 
EK-20a Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 07.08.1996 3 

tarih B.09.0.TKB.0.00.00.00/06 895 11/2714 sayılı Bakan oluru 
EK-21 İller Bankası Genel Müdürlüp 30.9.1996 tarih ve 3 

B.09.2.İBG.0.01.00.00/114-134 sayılı yazısı 
EK-22 İller Bankası Yönetim Kurulu'nun 3.6.1997 tarih ve 14/349 sayılı 1 

Adapazar (Sakarya) kanalizasyon inşaatındal. ek sözleşme yapılması 



karan 

EK-23 10.06.1997 tarih ve 14919 nolu İdare ve yüklenici Ecetaş İnş. San. Ve 2 
Tic. A.Ş. arasındaki l.ek sözleşme 

EK-24 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 20.08.1997 tarih ve R.A.25-97/3, N.K. 55 
27-97/3 sayılı İnceleme Raporu 

EK-25 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 22 Ağustos 5 
1997 tarih 0699715/2016 sayılı Bakan oluru 

EK-26 Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun 27.11.1997 tarih 85 sayılı 117 
oturumunda hazırlanan Özel İnceleme Raporu 

EK-27 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 03.03.1998 tarih ve FÇ. 18/98-2, 31 
ZB.33/98-1, EG.38/98-1, CY.62/98-1 sayılı İnceleme Raporu 

EK-28 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 01.05.1998 8 
tarih B.09.0.TKB.0.00.00.00/06 997 15/944 sayılı Bakan oluru 

EK-29 7.9.1998 tarih ve sayısız Müsteşar Yardımcısı Ünal Mesci imzalı bir 5 
mütalaa ilgili Bakan' a sunularak alınan onay 

EK-30 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 22.09.1998 tarih ve FÇ. 18/98-9, 43 
RA.25/98-3, NK.27/98-6, İZB.33/98-7, EG.38/98-5, CY.60/98-6 sayılı 
sayılı İnceleme Raporu 

EK-3İ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 02.10.1998 4 
tarih B.09.0.TKB.0.0O.OO.OO/O6 997 152/2428 sayılı Bakan oluru 

EK-32 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü 05.10.1998 tarih 8 
B.09.0.ÖKM.0.00.00.00 sayılı Bakan oluru 

EK-33 İller Bankası Gn. Md. Lüğü 10.07.2001 tarih ve 4 
B.09.2.İBG.0.01.00.00/7020 sayılı Makam Oluru 

EK-34 İller Bankası Gn. Md. Lüğü Hukuk Müşavirliğinin 12.10.2001 tarih 4 
B.09.2.İBG.0.61.00.00/4536 sayılı yazısı 

EK-35 İller Bankası Gn. Md. Lüğü Hukuk Müşavirliğinin 10.12.2001 tarih 2 
B.09.2.İBG.0.61.00.00/5460 sayılı yazısı 

EK-36 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu 15.11.1999 tarih 4 
B.09.0.YFK.0.00.00.00/6-13/435 sayılı Görüşü 

EK-37 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İller Bankası Gn. Md. Lüğü 11.12.2001 2 
tarih 13168 sayılı Bakan oluru 

EK-38 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu 12.11.2001 tarih 2 
B.09.0.YFK.O.OO.OO.OO/1/2199 sayılı Bakan oluru 

EK-39 İller Bankası Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'nm 13.12.2001 tarihli 10 
B.09.2.İBG.0.14.00.00/13301 sayılı yazısı 

EK-40 İller Bankası Genel Müdürlüğü 13.12.2001 tarih 39/672 sayılı Banka 1 
Yönetim Kurulu karan Adapazan (Sakarya) Kanalizasyon 

EK-41 14.12.2001 tarih ve 41854 nolu İdare ve yüklenici Ecetaş İnş. San. Ve 2 
Tic. A.Ş. arasındaki 2.ek sözleşme 

EK-42 20.07.1993 tarih ve 21643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İller 1 
Bankası İhale Yönetmeliğinde değişiklik yapan Yönetmelik 



EK-43 12.12.1999 tarih 23904 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan iller Bankası 1 
İhale Yönetmeliğinde değişiklik yapan Yönetmelik 

EK-44 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü 10.04.2002 tarih 12 
B.O9.0.ÖKM.0.OO.0O.O0/316 sayılı Bakan Kararı 

EK-45 Anakara Cumhuriyet Başsavcılığının 11.04.2002 tarih ve hazırlık 2 
2002/12362 sayılı İşlemden Kaldırma Karan 

EK-46 1 Klasör- İller Bankası 2001 yılından beri yapılan ihaleler (Banka 372 
tarafından gönderilmiştir) 

- ihale Bilgileri (1989-2003) 
- imar Planlama 
- Harita 
- İçmesuyu 
- Kanalizasyon 
- Yapı İşleri 
- Malzeme 
- Muhasebe-Mali İşler 
- idari işler 
- Makine Sondaj 

TOPLAM 

119 sayfa 
18 sayfa 
29 Sayfa 
55 sayfa 
132 sayfa 
10 sayfa 
19 sayfa 
5 sayfa 
4 sayfa 

11 sayfa 
1043 
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4.2.2.2. Karayolları Genel Müdürlüğü Keşif Artışları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve 
Ekonomik Boyutlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 
Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10/9) 04.06.2003 tarihinde Bayındırlık ve İskan 
Bakanı Zeki Ergezen 'i dinlemiştir. Ergezen kendisine yöneltilen soruların yazılı olarak 
verilmesi halinde yazılı olarak cevap verebileceğini belirtmesi üzerine, Komisyon 
Başkanlığının 04.06.2003 tarih ve A.01.1.GEÇ. 10/9-455 sayılı yazısı ekinde komisyonda bir 
kısmı sorulan 24+3 adet soru Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gönderilmiştir. Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığınca bu sorulara 02.07.2003 tarih ve 1075, 1076, 1077, 1078, 1079 sayılı 
yazılar ekinde cevap verilmiştir. 

02.07.2003 tarih ve 1075 sayılı yazı ekinde yer alan Karayolları Genel Müdürlüğü 
uygulamaları ile ilgili olarak Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişlerince yapılan 
incelemeler sonucu düzenlenen raporların Bakan Olurlarına bağlandığı görülmüştür. 

03.03.2003 tarih ve 1154 sayılı Bakan Olurunda Cengiz İnş. San. ve Tic. A.Ş., Mak-
Yol İnş. San. ve Tic. A. Ş. Ortak girişimi yüklenimi altında bulunan Çayeli-Ardeşen-Hopa 
Yolu İnşaatı işinde %30 üzeri keşif artış Olurları ile ilgili olarak görevlendirilen Müfettişlerce 
görev kapsamı içinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen inceleme raporuna istinaden, 
sözleşmenin 23.1 maddesi ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu dışında ihale edilen işler için 
Genel Şartnamenin 19. maddesinde tanımlanan temel, tünel, doğal afetler ve benzeri işler ile 
projenin uygulanması esnasında zeminden kaynaklanacak (klas, zemin problemleri nedeniyle 
ilave tedbir alınması vs.) keşif artışlarının anlaşılması gerektiği, proje değişiklikleri, imalat 
değişiklikleri ve benzeri işlerinin temel, tünel, doğal afetler ve benzeri işler kapsamında 
değerlendirilemeyeceği, bu nedenle Genel Müdürlük gerekçelerinde yer alan ifadelerden 
sadece heyelan gerekçesinin temel, tünel, doğal afetler ve benzeri iş kapsamında 
değerlendirileceği, diğer gerekçelerin temel, tünel, doğal afetler ve benzeri iş kapsamında 
değerlendirilemeyeceği, 23.10.2002 tarih ve 10-716-A sayılı keşif artış Olurunu imzalayan 
görevliler hakkında disiplin cezası ile birlikte 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu 
Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Uyarınca ön inceleme yapılması gerektiği 
belirtilmiştir. Bu durumda, 2886 sayılı Kanuna aykırı bu Oluru imzalayan Bakan, Müsteşar 
ve Müsteşar Yardımcısının sorumluluklarının tespit edilmesi gerektiği, 

Benzer şekilde, 
31.01.2003 tarih ve 594 sayılı Bakan Oluruna konu Kolin İnşaat İmalat ve Tic. A.Ş. 

yüklenimi altında bulunan Afyon Şehir Geçişi işinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 63. 
maddesine aykırı olarak %30 dışı imalatlar için alınan 07.01.2000 tarih ve 03 sayılı, 
02.08.2002 tarih ve 25120 sayılı, 13.09.2002 tarih ve 714 sayılı Olurlarda imzalan bulunan 
Bakan, Müsteşar (bazı Olurlar için hk. öneri var) ve Müsteşar Yardımcısının 
sorumluluklarının tespit edilmesi gerektiği; 

31.01.2003 tarih ve 596 sayılı Bakan Oluruna konu Paksoy A.Ş. yüklenimi altında 
bulunan Akşehir-Şarkikaraağaç işinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 63. maddesine 
aykın olarak %30 dışı imalatlar için alınan Olurda imzalan bulunan Bakan, Müsteşar ve 
Müsteşar Yardımcısının sorumluluklannın tespit edilmesi gerektiği, 

17.02.2003 tarih ve 798 sayılı Bakan Oluruna konu Kolin İnşaat İmalat ve Tic. A.Ş. 
yüklenimi altında bulunan Kütahya-Tavşanlı (Kütahya Şehir Geçişi dahil) işinde 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununun 63. maddesine, Sözleşmenin 13. ve Bayındırlık İşleri Genel 
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Şartnamesinin 19. maddesine aykırı olarak %30 dışı imalatlar için alınan 01.10.2002 tarihli 
Olurda imzalan bulunan Bakan, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcısının sorumluluklannın tespit 
edilmesi gerektiği, 

18.02.2003 tarih ve 866 sayılı Bakan Oluruna konu Makimsan Taah. İnş. San. ve Tic. 
A.Ş. yüklenimi altında bulunan Ankara-Kınkkale (2.Kısım) Yolu işinde Sözleşmenin 52. 
Maddesine aykın olarak %15 dışı imalatlar için alman 09.07.2002 tarih ve 2251 sayılı Olurda 
imzalan bulunan Bakan, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcısının sorumluluklannın tespit 
edilmesi gerektiği, 

19.02.2003 tarih ve 926 sayılı Bakan Oluruna konu Taşyapı İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 
yüklenimi altında bulunan Kocaeli İli dahilindeki deprem bölgesi bağlantı yolu işinde 2886 
sayılı Devlet İhale Kanununun 63. maddesine, Sözleşmenin 13. ve Bayındırlık İşleri Genel 
Şartnamesinin 19. maddesine aykın olarak %30 dışı imalatlar için alınan 16.04.2002, 
14.06.2002, 09.07.2002 tarihli Olurlarda imzalan bulunan Bakan, Müsteşar ve Müsteşar 
Yardımcısının sorumluluklannın tespit edilmesi gerektiği, 

26.02.2003 tarih ve 1012 sayılı Bakan Oluruna konu MÖN İnş. ve Tic. Ltd. Şti. 
yüklenimi altında bulunan Antalya-Alanya (4. Kısım) Yolu İnşaatı işinde sözleşmenin 23.1 
maddesi ve Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 19. maddesine aykın olarak %30 dışı 
imalatlar için alınan 03.04.2001 tarihli Olurda imzalan bulunan Bakan, Müsteşar ve Müsteşar 
Yardımcısının sorumluluklannın tespit edilmesi gerektiği, 

26.02.2003 tarih ve 1014 sayılı Bakan Oluruna konu Öz İnş. San. ve Tic. A.Ş. 
yüklenimi altında bulunan Kalkan-Fethiye 2. Bl. Hd. Yolu işinde 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 63. maddesine aykın olarak %30 dışı imalatlar için alınan 01.10.2002 tarihli 
Olurda imzalan bulunan Bakan, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcısının sorumluluklannın tespit 
edilmesi gerektiği, 

03.03.2003 tarih ve 1154 sayılı Bakan Oluruna konu Cengiz İnş. San. ve Tic. A.Ş., 
Mak-Yol İnş. San. ve Tic. A.Ş., Mapa İnş. ve Tic. A.Ş. ortak girişimi yüklenimi altında 
bulunan Çayeli-Ardeşen-Hopa Yolu işinde Sözleşmenin 23.1 ve Bayındırlık İşleri Genel 
Şartnamesinin 19. maddesine aykın olarak %30 dışı imalatlar için alman 23.10.2002 tarih ve 
10-716-A sayılı Olurda imzalan bulunan Bakan, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcısının 
sorumluluklannın tespit edilmesi gerektiği, 

10.03.2003 tarih ve 1342 sayılı Bakan Oluruna konu MAPA+JOHN LAİNG 
yüklenimi altında bulunan Çorum Sungurlu Yolu işinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 
63. maddesine aykın olarak %30 dışı imalatlar için alman 05.09.2002 tarihli Olurda imzalan 
bulunan Bakan, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcısının sorumluluklannın tespit edilmesi 
gerektiği, 

10.03.2003 tarih ve 1344 sayılı Bakan Oluruna konu MAPA İnş. ve Tic. A.Ş. 
yüklenimi altında bulunan Trabzon Sahil Geçişi işinde Sözleşmenin 65.1 maddesi ve 
Bayındırlık İşleri genel Şartnamesinin 19. maddesine aykın olarak %30 dışı imalatlar için 
alınan 13.09.2002 tarihli Olurda imzalan bulunan Bakan, Müsteşar ve Müsteşar 
Yardımcısının sorumluluklannın tespit edilmesi gerektiği, 

10.03.2003 tarih ve 1346 sayılı Bakan Oluruna konu TÜSAN A.Ş. yüklenimi altında 
bulunan Ankara-Bala Aynmı-Haymana Yolu ve Gölbaşı Kavşaklan Düzenleme işinde 2886 
sayılı Devlet İhale Kanununun 63. maddesine, Sözleşmenin 13. ve Bayındırlık İşleri Genel 
Şartnamesinin 19. maddesine aykın olarak %30 dışı imalatlar için alınan 28.08.2002 tarihli 
Olurda imzalan bulunan Bakan, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcısının sorumluluklannın tespit 
edilmesi gerektiği, 
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10.03.2003 tarih ve 1348 sayılı Bakan Oluruna konu Kolin İnş. İmi. ve Tic. A.Ş. 
yüklenimi altında bulunan Piraziz-Giresun (Giresun Geçişi Hariç) Yolu işinde Sözleşme eki 
Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 19. maddesine aykın olarak %30 dışı imalatlar için 
alınan 28.08.2002 tarihli Olurda imzalan bulunan Bakan, Müsteşar ve Müsteşar 
Yardımcısının sorumluluklannm tespit edilmesi gerektiği, 

10.03.2003 tarih ve 1352 sayılı Bakan Oluruna konu Eksen+Öngün İnşaat yüklenimi 
altında bulunan Sungurlu-Delice-4. Bl. Hududu Yolu işinde 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 63. maddesine aykın olarak %30 dışı imalatlar için alman 05.09.2002 tarihli 
Olurda imzalan bulunan Bakan, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcısının sorumluluklannm tespit 
edilmesi gerektiği, 

17.03.2003 tarih ve 1512 sayılı Bakan Oluruna konu Aydın İnşaat Taahhüt ve Ticaret 
A.Ş. + Cengiz İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. yüklenimi altında bulunan Boyabat-Saraydüzü Yolu 
işinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 63. maddesine aykın olarak %30 dışı imalatlar 
için alınan 23.10.2002 tarihli Olurda imzalan bulunan Bakan, Müsteşar ve Müsteşar 
Yardımcısının sorumluluklannın tespit edilmesi gerektiği, 

17.03.2003 tarih ve 1514 sayılı Bakan Oluruna konu Limak A.Ş. + Gürsan A.Ş. 
yüklenimi altında bulunan Piraziz-Espiye-Çarşıbaşı (1.Kısım) (Giresun Şehir Geçişi Dahil) 
Yolu işinde Sözleşmenin 52.3 maddesine aykın olarak %30 dışı imalatlar için alınan 
23.10.2002 tarih ve 3744 sayılı Olurda imzalan bulunan Bakan, Müsteşar ve Müsteşar 
Yardımcısının sorumluluklannm tespit edilmesi gerektiği, 

24.03.2003 tarih ve 1710 sayılı Bakan Oluruna konu Bozoğlu İnşaat Taahhüt ve 
Ticaret Ltd. Şti. yüklenimi altında-bulunanJMecitözü-Turhal Aynmı-Amasya Yolu işinde 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 63. maddesine aykın olarak %30 dışı imalatlar için 
alınan 01.10.2002 tarihli Olurda imzalan bulunan Bakan, Müsteşar ve Müsteşar 
Yardımcısının sorumluluklannm tespit edilmesi gerektiği, 

24.03.2003 tarih ve 1712 sayılı Bakan Oluruna konu Doğuş İnş. ve Tic. A.Ş. ve Polat 
Yol Yapı San. ve Tic. A.Ş. yüklenimi altında bulunan Araklı-İyidere Yolu işinde Sözleşme 
eki Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 19. maddesine aykın olarak %30 dışı imalatlar için 
alınan 28.08.2002 tarihli Olurda imzalan bulunan Bakan, Müsteşar ve Müsteşar 
Yardımcısının sorumluluklannın tespit edilmesi gerektiği, 

25.03.2003 tarih ve 1778 sayılı Bakan Oluruna konu Limak İnş. San. ve Tic. A.Ş. 
yüklenimi altında bulunan Belevi-Selçuk-Meryemana Yolu işinde 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 63. maddesine aykın olarak %30 dışı imalatlar için alınan 01.10.2002 tarihli 
Olurda imzalan bulunan Bakan, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcısının sorumluluklannın tespit 
edilmesi gerektiği, 

25.03.2003 tarih ve 1780 sayılı Bakan Oluruna konu Tisan İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 
yüklenimi altında bulunan (Sındırgı-Simav) Aynmı-Demirci-Salihli Yolu işinde Emanet 
İşlere Ait Uygulama Yönetmeliği 22. maddesine aykın olarak %30 dışı imalatlar için alınan 
08.07.2002 tarihli Olurda imzalan bulunan Bakan, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcısının 
sorumluluklannın tespit edilmesi gerektiği, 

31.03.2003 tarih ve 1940 sayılı Bakan Oluruna konu Tisan İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 
yüklenimi altında bulunan Bergama-Soma-Akhisar Yolu işinde 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 63. maddesine aykın olarak %30 dışı imalatlar için alınan 01.10.2002 tarihli 
Olurda imzalan bulunan Bakan, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcısının sorumluluklannın tespit 
edilmesi gerektiği, 
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31.03.2003 tarih ve 1962 sayılı Bakan Oluruna konu Limak İnş. San. ve Tic. A.Ş. 
yüklenimi altında bulunan İyidere-Çayeli Yolu işinde Sözleşmenin 23.1 ve Bayındırlık İşleri 
Genel Şartnamesinin 19. maddesine aykırı olarak %30 dışı imalatlar için alınan 28.08.2002 
tarihli Olurda imzalan bulunan Bakan, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcısının 
sorumluluklarının tespit edilmesi gerektiği, 

31.03.2003 tarih ve 1964 sayılı Bakan Oluruna konu TUBİN A.Ş. yüklenimi altında 
bulunan Samsun-Ünye Yolu işinde Sözleşmenin 23.1 ve Bayındırlık İşleri Genel 
Şartnamesinin 19. maddesine e aykırı olarak %30 dışı imalatlar için alınan 28.08.2002 tarihli 
Olurda imzalan bulunan Bakan, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcısının sorumluluklannın tespit 
edilmesi gerektiği, 

08.05.2003 tarih ve 2820 sayılı Bakan Oluruna konu DSK İnş. yüklenimi altında 
bulunan Havran-Edremit-Ayvacık Yolu (İ. Kısım ) ve Bayburt İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Yükleniminde bulunan Havran-Edremit-Ayvacık Yolu (II. Kısım) işlerinde 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanununun 63. maddesine aykın olarak %30 dışı imalatlar için alınan 08.01.2001 ve 
31.10.2002 tarihli Olurlarda imzalan bulunan Bakan, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcısının 
sorumluluklannın tespit edilmesi gerektiği, 

Kalıcı Konutlann Karayolu Bağlantılan ve İzmit-Gölcük Bölünmüş Yolu ve Gölcük 
Kalıcı Deprem Konutlan Bağlantı Yollan Projesinde 16.10.2001 tarih ve 2001/3150 sayılı 
Bakanlar Kurulu Karan gereği maliyet revizyonu için Yüksek Planlama Kurulu Karan 
alınması hususunda Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına başvurulması gerektiği halde, 
üç kez keşif artışının Bakan Oluru ile yapılması, keşif artışlanna ilişkin Bakan Olurlannda 
artışlann temel ve zemin sorunlan dışında sanat yapılanndan ve köprü yapımmdan 
kaynaklanmasına rağmen, 2886 sayılı Kanunun 63. maddesine aykın olarak Olur alınması, 
kilometre başına maliyetin diğer yollarda ortalama olarak 1 milyon dolar olmasına rağmen, 
İzmit Gölcük Yolunda 3,1 milyon dolar olduğu, bu eylemlerin T.C.K. nm 240. 
maddesindeki görevi kötüye kullanma suçunu oluşturabileceği gerekçesi ve bu 
uygulamalarda sorumluluğu bulunduğu düşüncesi ile Bayındırlık ve İskan Eski 
Bakanları Koray Aydın ve Prof. Dr. Abdülkadir Akçan hakkında Anayasa'nın 100., 
İçtüzüğün 107. maddesi uyarınca Meclis Soruşturması açılması kanaatine varılmıştır. 

DİZİ PUSULASI (Ekler EK-4.20 de sunulmuştur) 

SIRA 
NO 

1 
2 

TARİHİ 

24.06.2003 

SAYISI 

2161 

PARÇA 
ADEDİ 

3 
141 

KONUSU 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yazısı 
Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Teftiş Kurulu 
Başkanlığı İş Durum Çizelgesi ve eki Bakan 
Olurlan 

Bu dizi pusulası (2) sıra no.da (144) parça adedinden ibarettir. 
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Özel Rapor 4/21 

4.2.2.3. Emlak Bankası Bahçeşehir Projesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve 
Ekonomik Boyutlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 
Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10/9) 04.06.2003 tarihinde Bayındırlık ve İskan 
Bakanı Zeki Ergezen'i dinlemiştir. Ergezen kendisine yöneltilen soruların yazılı olarak 
verilmesi halinde yazılı olarak cevap verebileceğini belirtmesi üzerine, Komisyon 
Başkanlığının 04.06.2003 tarih ve A.01.1.GEÇ. 10/9-455 sayılı yazısı ekinde komisyonda bir 
kısmı sorulan 24+3 adet soru Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gönderilmiştir. Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığınca bu sorulara 02.07.2002 tarih ve 1075, 1076, 1077, 1078, 1079 sayılı 
yazılar ekinde cevap verilmiştir. 

02.07.2002 tarihli yazı ekinde yer alan Emlak Bankası Bahçeşehir projesi uygulaması 
ile ilgili olarak gönderilen bilgi notlan üzerinde yapılan incelemede: 

Anadolu Bankası, Süzer Holding ve Mustafa SÜZER arasında 30.12.1987 tarihinde 
imzalanan ve Mustafa SÜZER mülkiyetinde bulunan arsalardan 1.150.590 m2 lik bölümünü 
24.700 TL/m bedelle Anadolu Bankasına yine aynı miktarda arsanın da aynı bedel üzerinden 
Süzer Holdinge satılacağı, Banka ve Süzer Holding 2 milyar TL. sermayeli bir Anonim Şirket 
kuracağı ve satın aldıkları toplam 2.301.180 m arsa üzerinde toplu konut üretip satacakları 
hususlarını kapsayan sözleşmenin, Anadolu Bankasının Yönetim Kurulunun 30.12.1987/921 
sayılı karan ile aynen kabul edildiği, 

Bunun üzerine Anadolu Bankasının 08.03.1988 tarihinde 1.156.906 m2 arsa için 
Mustafa SÜZER'e toplam 47.626.991.270 TL ödeme yaptığı, bu sözleşmeye göre daha 
inşaatlara başlanmadan Bakanlar Kurulunun 06.11.1988 tarih ve 88/12485 sayılı karan ile 
Türkiye Emlak Kredi Bankası ve Anadolu Bankasının birleştirilmesinin kabul edilerek 
Türkiye Emlak Bankası A.Ş. unvanlı yeni bir bankanın kurulduğu, 

İki Bankanın birleşmesinden sonra Türkiye Emlak Bankası ile Mustafa SÜZER 
arasında muhtelif görüşmeler ve sözleşmeler sonucunda, Mustafa SÜZER mülkiyetinde kalan 
2.387.608 m2 lik arsanın, 

1.193.804 m2 lik kısmının Bankaya 24.- USD/m2 bedelle satıldığı, Bankanın bu arsa 
için 1989 yılında toplam 28.586.298 USD ödediği, 

470 142m2siniNural'a, 
470 142 m2 sini de Mesa fırmalanna 26 USD/m2 bedelle sattığı, 

Bu satış işlemlerinden sonra Mustafa SÜZER'in mülkiyetinde bulunan 4.701.420 m2 

lik arsanın, 

2.350.170 m2 (% 50) Bankanın 
1.401.426 m2 lik (% 30) kısmı Zer İnşaatın (Süzer'in Şirketi) 
470 142 m2 lik (% 10) kısmı Nurol'un 
470 142 m2 lik (% 10) kısmı Mesa'nm mülkiyetine geçtiği, 
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Bu satışlardan sonra, Banka-Zer-Mesa-Nural firmaları arasında 06.11.1989 tarihinde 
taraflann arsa paylan oramnda sermaye katılmalan kaydıyla 2 milyar sermayeli Bahçeşehir 
Adi Ortaklığı kurulduğu, 

Adi Ortaklık sözleşmesinde taraflann arsalan üzerinde toplu konut alanında gerek 
mimari, gerekse çevre düzenlemeleri açısından örnek bir şehir kurulacağının belirtildiği, 
projenin finansmanının esas itibariyle satış bedellerinden karşılanmakla beraber, satış 
başladıktan sonra gerekebilecek ek finansman satış bedellerinden karşılanmak kaydıyla Banka 
tarafından karşılanacağı, 

Projenin müteahhitliğini %50'li paylarla Nurol ve Mesa fırmalan "maliyet + 
dondurulmuş (% 20) kar" esasına göre yapacağı, Adi Ortaklık ile müteahhit firmalan arasında 
imzalanan inşaat sözleşmesine göre, Bankanın müteahhitlere İ. etap BAZ MALİYETİN %15 
tutannda avans vereceği, bu şart üzerine Bankanın Nurol firmasına 18.02.1990 tarihinde 
46.972.000.000.- TL. Mesa firmasına 01 Nisan 1990 tarihinde 46.972.000.000.- TL. avans 
verdiği, verilen avanslann geri ödemesi İ. etapta inşaatın Baz Maliyetinin % 50'sine 
erişildikten sonra başlanacağı, 

Buna göre, Nurol'a verilen avansın 04.09.1992 tarihinde başlanıldığı ve tahsilatın 
tamamının 01.07.1994 tarihinde sona erdiği, Mesa firmasına verilen avanslann hakedişlerden 
mahsubuna 04.09.1992 tarihinde başlanıldığı, tahsilatın 27.07.1994 tarihinde sona erdiği, bu 
avanslardan Bankanın bugünkü değerler ile 15 trilyon zarannın hasıl olduğu, 

Adi Ortaklık döneminde kann taraflar arasında paylaşımı % 55 Banka, % 27 Süzer, % 
9 Nurol ve % 9 Mesa şeklinde olması kararlaştınldığı, 

Müteahhit firmalar Nurol ve Mesa firmalan ile yapılan Kasım 1989 tarihli sözleşmeler 
ile Bahçeşehir projesinin 6 etap halinde yapılması İ. Etapta 3500, İ. Etaptan sonra her etap da 
2300 konut olmak üzere 15.000 konut üretilmesi planlandığı, 

İ.Etap inşaatlan devam ederken Bankanın, inşaatlann Banka tarafından sağlanan 
finansmanla yürütüldüğünü belirterek 27.05.1991/19-709 sayılı ve 08.11.1991/39-1531 tarih 
sayılı kararlan ile Bahçeşehir Adi Ortaklığının feshi konusunda taraflar ile protokol 
yapılmasının kararlaştınldığı, 

Banka Yönetiminin bu karan üzerine Banka-Zer-Mesa-Nurol firmalan arasında 
03.12.1991 tarihinde "Düzenleme Şeklinde Arsa payı Karşılığı Bina Yapımı ve Satış Vaadi 
Sözleşmesi" yapıldığı, bu sözleşmeye göre Bankanın Zer-Nurol-Mesa firmalanna ait arsalan 
kat karşılığı devir alacağı, bu firmalara satış hasılatında Zer İnşaat % 8.40, Mesa % 2.80 ve 
Nurol'a % 2.80 pay vereceği ve Bankanın da %86 pay alacağının belirtildiği, inşaatlar ile 
ilgili her türlü giderin de Banka tarafından karşılanacağı, inşaatlann müteahhitliğini, Adi 
Ortaklık sırasında imzalanan inşaat sözleşmesi hükümlerine göre yine Mesa ve Nurol 
fırmalannın yapacağı, 

Bahçeşehir projesinde Bankanın sürekli zarar etmesi ve inşaat maliyetlerinin çok 
yüksek miktarlara çıktığını gözlemlenmesi üzerine, projede uygulanmakta olan finans ve 
sübvansiyon sistemi ile hasılat paylaşımı ve projenin sonraki etaplanna geçiş esaslannda 
değişiklik yapmak ve Banka'ya müteakip etaplara geçip geçmeme konusunda insiyatif 
tanımak üzere 22.06.1992 tarihinde taraflar arasında Ek Sözleşme yapıldığı, noterden tasdik 
edilmemiş bu sözleşmenin firmalarca geçersiz olduğunu iddia edildiği, 

Sözleşmeler ve eklerinde İ. Etapta 3500 konut üretilmesi ve etabın 1992 yılında 
tamamlanması öngörülmüş olmasına rağmen, sözleşmelerde usulüne uygun hiçbir değişiklik 
yapılmadan ve bir kısmın da Yönetim Kurulu Karan dahi alınmadan üretilen konut miktanmn 
4374 adede çıkanldığı ve süresinin de 1997 yılına kadar uzatıldığı, 

İ. Etap inşaatlannın devam ettiği ve II. Etap inşaatlara başlanılması için sözleşmelerde 
öngörülmüş şartlar oluşmadığı halde, Banka Yönetim Kurulunun 03.02.1995 tarih sayılı 
karan ile II. Etap inşaatlara başlanılmasına karar verildiği, 01 Aralık 1994 tarihli Arsa 
Malikleri Kurulu toplantısında 4655 adet konut üretilmesi planlandığı, daha sonra 31.05.1995 
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tarihindeki arsa malikleri toplantısında ise bu miktar 3200 konuta indirilmesinin 
kararlaştırıldığı, 14.09.1995 tarih 21-9907 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla da II. Etapta 3214 
konut üretilmesi kararlaştırıldığı, 

Bankanın 1993-1994-1995 ve 1996 yıllarına ait hesap ve işlemlerinin T.B.M.M. KİT 
Komisyonunda görüşülmesi sonucunda KİT Komisyonu Başkanlığının 05.06.1998-2748 
sayılı, Bankanın bağlı olduğu Devlet Bakanlığının 12.06.1998-767 sayılı yazılan ile 
Bahçeşehir Projesi II. Etap II. Kısımda başlatılan işler hariç yeni inşaata kesinlikle 
başlanmaması talimatının verilmesi üzerine, 17.09.1988 tarih 23466 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan Banka Ana Statüsünde değişiklik yapılmasına dair 10.09.1998 tarihli 98/T-48 
sayılı Yüksek Planlama Kurulu karan ile Bankanın inşaat faaliyetlerine devarmna-karann 
yürürlük tarihi itibariyle akde bağlanmış projeler hariç olmak üzere son verilmesinin 
kararlaştmldığı, 

Banka Yönetim Kurulunun 05.051998/12-527 tarih sayılı karan ile II. Etap II. Kısım 
inşaatlan 1000 konutla sınırlandınldığı ve bu durumun Emlak Pazarlama, Proje Yönetimi ve 
Servis A.Ş. tarafından firmalara bildirildiği, 

Konuyla ilgili olarak hazırlanan diğer bilgi notunda Bahçeşehir projesinin 07.11.1989 
tarihli Bahçeşehir Adi Ortaklığı Sözleşmesi ve 08.11.1989 tarihli inşaat sözleşmeleri ile 
hayata geçirildiği, 12.11.1991 tarihli Protokol ile Adi Ortaklık Sözleşmesinin feshedilmesi, 
projenin Arsa Payı Karşılığı ve Satış Vaadi Sözleşmesi ve mevcut İnşaat Sözleşmeleri 
çerçevesinde yürütülmesine karar verildiği, arsa malikleri arasında 03.12.1991 tarihinde Arsa 
Payı Karşılığı ve Satış Vaadi Sözleşmesi ile 22.06.1992 tarihinde Ek Sözleşme imzalandığı, 
söz konusu sözleşmelere göre yapım işinin İdare tarafından üstlenileceği ve İdare % 50 
Dolmabahçe Turizm A.Ş. (Zer A.Ş.) % 30 Mesa A.Ş. % 10, Nurol A.Ş. % 10 oranındaki arsa 
paylanna karşılık satış hasılatından idare % 86, Dolmabahçe Turizm A.Ş. % 8.4, Mesa A.Ş. 
% 2.8, Nurol A.Ş. % 2.8 oranında pay alacaklan, 

Projenin kontrollük hizmetleri başlangıçta sermayesinin tamamı idareye ait iken 1994 
yılında yapılan hisse satışı ile % 44.68 Süzer Grubuna, % 6'lık hisse Banka Çalışanlan Vakıf 
Sandığına devredilmiş olan Emlak Pazarlama, Proje Yönetimi ve Servis A.Ş. ile 01.07.1992 
tarihinden geçerli 14.01.1993 tarihinde imzalanmış Protokol (ve Protokole dahil edilen diğer 
Ek Protokoller) çerçevesinde adı geçen şirketçe yürütüldüğü, 

Bahçeşehir projesinin 4.701.420 m2 arsa üzerine 6 etap halinde yaklaşık 15.400 adet 
konut ihtiva edecek şekilde planlandığı, daha sonra Arsa Malikleri arasında alınan karar 
gereği proje 5 etap haline dönüştürüldüğü, 

Projenin 1. Etabında 4374 adet konut yapıldığı, 2. Etabı 3058 adet konut ve 66 adet 
ticaret alanı olarak planlandığı, 1918 adet konut (18.06.2003 tarihinde tamamlanacak olan 20 
adet Yamaç Villası dahil) ve 19 adet ticaret inşaatı tamamlandığı 1140 adet konut ve 44 adet 
ticaret inşaatına ise (Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Yönetim Kurulunun 05.05.1998/12 tarih ve 
527 sayılı karan gereği başlanılmadığı, Bahçeşehir projesinde (Yamaç villalan dahil) yapılan 
konut sayısının 6292 adet olduğu, 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Karannın uygulamasına 
ilişkin olarak düzenlenen 14.12.2001 tarihli protokolle Tasfiye Halinde Emlak Bankası 
A.Ş.'den devredilen bağımsız bölüm sayısının 1017 adet olduğu, 

Projenin geleceğine yönelik alternatifler üzerinde yürütülen bu çalışmalarda; 

- 31.05.2003 tarihi itibari ile satılmamış stoktaki bağımsız bölüm sayısının (221 adet 
villa, 154 adet konut, 19 adet dükkan) 394 adet olduğu, vadeli ve peşin m satış ortalama 
fiyatlannın 02.06.2003 tarihli satış kampanyaşındaki fiyatlar olduğu, 

- Üzerinde inşaat uygulaması yapılmamış ticari amaçlı arsalardaki emsal inşaat m 'si 
henüz Bahçeşehir Belediyesinde değerlendirmesi yapılan kesinleşmemiş 1/1000 imar 
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planındaki jeolojik etüde göre olan inşaat emsali alındığı, (İSKİ'nin mutlak koruma 
alanındaki yaptığı değişikliğe göre inşaat emsali bir miktar artabilecektir.) 

- Arsanın ekspertiz değeri Gayrimenkul Ekspertiz A.Ş.'nin 10.06.2002 tarihli 
2002/715 sayılı raporu ile 162.35 Trilyon,-TL. olarak tespit edildiği, bu bedel içerisinde ilgili 
kamu kuruluşlarına devredilmesi gereken arsa bedelleri en düşük bedel üzerinden dahil 
edildiği, ilgili Şirket ile yapılan şifahi görüşmede 30.05.2003 tarihine göre 
güncelleştirilmesinde % 10'luk değer artışı kabul edildiği, (162.35 x 1.10 = 178.585 Trilyon.-
TL) 

- Ticari amaçlı özel donatı alanlarının satış ve maliyet fiyatlarında, dükkanların 
fiyatlarının esas alındığı, 

Yukanda sıralanan kabuller çerçevesinde aşağıda olası alternatiflerin değerlendirildiği, 

Bahçeşehir projesinde müteahhitlere ödenen toplam hakediş bedelinin (Mesa A.Ş. ye 
445.646.303.-, Nural A.Ş. ye 451.248.836.-) 896.895.139.- USD olduğu, 

1. Projenin Mevcut Sözleşme ve Protokoller Çerçevesinde Aynen Yürütülmesi 

31.05.2003 tarihi itibariyle II. Etap'da m2 maliyet tutan, villa için 2.048.197.700.-
TL./m2, konut ve dükkanlar için 1.177.125.100.-TL/m2 olduğu buna göre üretilecek bağımsız 
bölümlerin tahmini maliyet bedel tutarının 1.757,356 Trilyon TL. Olduğu, 

Bugünkü satış değerleri dikkate alınarak proje kapsamında bundan sonra üretilecek 
bağımsız bölümlerin vadeli satış hasılatının 966.914 Trilyon TL. peşin satış hasılatının 
870.222 Trilyon TL. olduğu, 

Projenin mevcut sözleşmeler çerçevesinde aynen yürütülmesi halinde İdarenin 
zaranmn vadeli satışlarda (1.757.356 - 966.914) 790.442 Trilyon.- TL., peşin satışlarda 
(1.757.356-870.222) 887.134 Trilyon.-TL. olduğu, 

Arsa Paylaşımı 

Arsa paylaşımı halinde, 22.06.1992 tarihli Ek Sözleşmenin 4. maddesi gereği diğer 
arsa sahipleri tarafından iki grup şeklinde aynlacağı, seçim hakkının İdareye ait olacağı, 
Gayrimenkul Ekspertiz A.Ş. nin 10.06.2002 tarih ve 2002/715 sayılı raporu gereği arsalann 
toplam değerinin 162.35 Trilyon.- TL. olarak tespit edildiği, güncelleştirilmiş değerinin 
(162.35 x 1.10) = 178.585 Trilyon.- TL. olduğu, buna göre arsalann % 50 sine sahip olan 
İdarenin payının tutannın 89.292 Trilyon.- TL. olduğu, 

Aynca II. Etap 2. Kısım 2. Bölgede (1140 konut ve 44 adet ticaret uygulamasının 
yapılmadığı arsalarda) İdarece yapılan altyapı harcamalannın sözleşmeye göre 
güncelleştirilmiş bedelinin 8.958 Trilyon TL. olduğu, arsa paylaşımında bu bedelin % 50'si 
olan 4.479 trilyon.-TL. nin diğer arsa maliklerinden aynca talep edilmesi gerektiği, 

Belirtilmektedir. 

Özetle 
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Bahçeşehir Projesi'ne yapılan yatırım ve hasılat bedeli; 
a) Projenin başından beri yapılan (Türkiye Emlak Bankası A.Ş. dönemi de dahil) 

yatırım bedeli; 
1 - Arsa Bedeli 
2- Müteahhitlere ödenen hakediş 

2a- Mesa Mesken Sanayi A.Ş. 
2b- Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. 

3- Müşavire ödenen hakediş bedeli 
olup, toplam 

b) Konut satışlarından elde edilen bedel 
Stoktaki 340 adet konutun tahmini bedeli 

Toplam 
dir. Bu bedelden de İdare payına 

635.601.060.-USD. dir. 

56.404.080.-USD 

445.646.303.-USD 
451.248.836.-USD 

35.875.806.-USD 
989.175.025.-USD'dir. 
645.717.000.-USD 

93.354.000.-USD 
739.071.000.-USD. 

düşen hasılat tutan: (739.071.000.X0.86) 

Bahçeşehir Projesinin baştan beri yapılan toplam yatırım bedeli: 989.175.025 USD 
Gelirleri : 635.601.060.USD olup, 
Zararı: 353.573.965 USD 
Bu inşaatların zaranndaki esas neden maliyet artı kar sistemine göre ve bugünkü 

hesapla Bahçeşehir Projesinde 31.05.2003 tarihi itibariyle II. Etapta m2 cinsinden maliyet 
tutan; villa için 2.048.197.700 TL/m2, konut ve dükkanla için 1.177.125.100 TL/m2 olduğu, 

Projenin mevcut sözleşmeler çerçevesinde aynen yürütülmesi halinde Toplu Konut 
İdaresinin zarannın vadeli satışlarda (1.757.356-966.914) 790.442 triyon TL ve peşin 
satışlarda ise (1.757.356-870.222) 887.134 trilyon TL olacağı belirlenmiştir. 

Bu açıklamalar çerçevesinde, Emlak Bankası'nm Bahçeşehir Projesinde 
zararının iki katrilyona yakın olması sebebiyle sorumlulukların belirlenebilmesi için 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca incelenmesi/soruşturulması gerektiği kanaatine 
varılmıştır. 

DİZİ PUSULASI (Ekler EK-4.21 de sunulmuştur) 

SIRA 
NO 

TARİHİ SAYISI PARÇA 
ADEDİ 

KONUSU 

Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı yazısı (Konut 
Müsteşarlığınca cevaplandınlan sorular) 

02.07.2003 1076 24 

Bu dizi pusulası (1) sıra no.da (24) parça adedinden ibarettir. Bu ek listesinde yer alan 
evraklara bakmak için "Bayındırlık ve İskan Bakanlığına yazılı olarak sorulan sorulara yazılı 
olarak verilen cevaplar" bölümü eklerine bakınız. 
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Özel Rapor 4/22 

4.2.2.4. Konut Edindirme Yardımı (KEY) Hesapları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve 
Ekonomik Boyutlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 
Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10/9) 04.06.2003 tarihinde Bayındırlık ve İskan 
Bakanı Zeki Ergezen 'i dinlemiştir. Ergezen kendisine yöneltilen soruların yazılı olarak 
verilmesi halinde yazılı olarak cevap verebileceğini belirtmesi üzerine, Komisyon 
Başkanlığının 04.06.2003 tarih ve A.01.1.GEÇ. 10/9-455 sayılı yazısı ekinde Komisyonda bir 
kısmı sorulan 24+3 adet soru Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gönderilmiştir. Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığınca bu sorulara 02.07.2002 tarih ve 1075, 1076, 1077, 1078, 1079 sayılı 
yazılar ekinde cevap verilmiştir. 

02.07.2002 tarihli yazı ekinde Komisyonumuza intikal eden bilgi notlarında: 

"1 . Konut Edindirme Yardımı Kimler Adına Yatırıldı 

3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı 
Yapılması Hakkında Kanun gereğince, 1987 yılının başından 1995 yılının sonuna kadar 9 yıl 
süre ile; 

Yasa ile getirilen istisnalar hariç olmak üzere, Devlet memurları ile 10 ve 10 
kişiden daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde çalışan işçiler ve bunların emeklileri adına 
Konut Edindirme Yardımı (KEY) yatırılmıştır. 

Sözkonusu yardım tutarları çalışanların maaşlardan kesilmeyip, çalıştıkları 
kurumlar tarafından maaşa ilave olarak yatırılmıştır. Emeklilerin yardımcıları emekli 
oldukları sosyal güvenlik kuruluşu tarafından yatırılmıştır. 

2. Kimlere Kullandırıldı 

Konut Edindirme Yardımından yararlanabilmek için konutu olmayanlar adına 18 ay. 
konutu olanlar adına 36 ay boyunca yardım yatırılmış olması gerekmektedir. Bu yardımdan 
net kullanım alanı 75 m2 den küçük konut satın alan kişiler yararlanmıştır. Hak sahiplerinin 
yaşarken bu yardımdan yararlanamaması halinde, ölüm sonrası varislerine ödenmiştir. 
Yaklaşık 5 milyon kişi adına KEY yatırıldığı tahmin edilmekte olup, bugüne kadar yaklaşık 
olarak 265.000 kişi yararlanmış bulunmaktadır. 

Bu hesaptan hak sahiplerine yapılan anapara ödemeleri yaklaşık 1.5 Trilyon TL. nema 
ödemeleri 3.5 Trilyon TL. olmak üzere yaklaşık 5 Trilyon TL. dir. Yıllar itibariyle 
kullandınlan KEY'nı, TÜFE oranı ile tasfiye.tarihi olan 1999 yılına getirdiğimizde 265.000 
kişiye ödenen tutar 18.287 Trilyon TL. dir. Bu tutar da 1999 tarihi itibariyle KEY 
hesaplarında olması gereken paranın % 4.62'sine tekabül etmektedir. Bu durum, KEY 
hesaplannm Konut Edindirme amacıyla çok düşük bir oranda kullanılmış olduğunu 
göstermektedir. 

Konut Edindirme Yardımlannın yatınldığı 1987 - 1995 döneminde 9 yıl boyunca 
başından sonuna kadar kesintisiz olarak sistemin içinde bulunanlar adına yatırılmış olan 
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yardım toplamı kişi başına 6.156.000.- TL.dir. KEY'nın tasfiyesine karar verildiği 31.12.1999 
tarihi itibariyle neması ile birlikte bir kişinin alacağı tutar 120 milyon TL.dir. 

KEY hesaplarından kullanılan tutarların 75 metrekarelik konutların maliyetlerini 
karşılama oranı da yıllar itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

YILLAR 
Haksahiplerine ödenen key 
BİB grubu yapi birim m2 maliyeti 
75 metrekare konut maliyeti 
Ödemenin maliyeti karşılama oram 

1996 
37.705.269 
13.240.260 

933.019.500 
3.80% 

1997 
46.151.801 
25.818.507 

1.936.388.025 
2.38 % 

1998 
67.248.823 
44.666.000 

3.349.950.000 
2.01 % 

1999 
100.356.458 
69.232.300 

5.192.422.500 
1.93% 

3. KEY Hesaplarının Nemalandınlması 

3320 sayılı Kanunun 10 maddesi ile KEY HESABINDA TOPLANAN PARALARIN, 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Devlet Tahvili, Hazine bonosu veya Gelir Ortaklığı 
senedine yatırmak suretiyle, bakiyesinin ise Emlak Bankasınca 6 ay vadeli mevduata 
uygulanan oranda faiz tahakkuk ettirilmesi suretiyle nemalandınlması hükme bağlanmıştır. 

Emlak bankası, 1992 yılından itibaren kamu borçlanmaları (Toplu Konut İdaresi, 
Kamu Ortaklığı Fonu ve TEAŞ) dışında kalan tutarları, 6 ay vadeli mevduat faizi oranını 
diğer bankalar ve piyasa koşullarının çok altında bir oran belirlemek suretiyle düşük 
nemalandırmaya başlamıştır. 

Örnek 1 : Türkiye Emlak Bankasının 1992 yılında 1 ay vadeli mevduat faiz oram %58, 
3 ay vadeli mevduat faiz oranı % 66, 1 yıl vadeli mevduat faiz oranı % 73 olduğu halde, 6 ay 
vadeli mevduat faizi oranı % 48 olarak uygulanmıştır. 1992 yılında diğer Bankalarm 6 ay 
vadeli faiz oranlarının % 68 - % 75 arasında olduğu tespit edilmiştir. 

Örnek 2 : 24.06.1997 tarihinde 6 aylık Hazine bonosu faiz oranı % 96 olduğu halde, 
aynı tarihteki Türkiye Emlak Bankasının 6ay vadeli mevduat faiz oranı % 50 olarak tespit 
edilmiştir. 

Türkiye Emlak Bankasının tespit edilebilen 6 ay vadeli mevduat faiz oranlan 
aşağıdadır. 

TARİH 

1992-26.01.1994 
27.01.1994-01.05.1994 
10.06.1995-31.07.1995 
01.01.1995- 09.06.1995 
10.06.1995- 31.07.1995 
01.08.1995 den itibaren 

ORAN (%) 

48 
56 
79 
55 
52 
50 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nm KEY hesaplanndan Hazine bonosu alımı 
hususunda Bankaya verdiği talimatlar Banka tarafından yerine getirilmemiştir. Konuya ilişkin 
olarak İdare tarafından banka aleyhine 3 adet dava açılmış ve tüm davalar kazanılmış olup, 
yerine getirilmeyen talimatlar nedeniyle KEY hesabının nema kayıplannın faizi ile birlikte 
Banka tarafından ödenmesi sağlanmıştır. 
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Dava sürecinin çok uzun olması nedeniyle KEY hesabındaki bakiyenin büyük bir 
kısmı yıllarca Banka tarafindan çok düşük oranlarda nemalandmldığından KEY 
haksahiplerinin çok büyük bir zararı oluşmuştur. 

4. KEY Hesabından Borçlanmalar 

27.08.1990 tarih ve 90/T-65 sayılı Yüksek Planlama Kurulu karan ile Türkiye C. 
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafindan, KEY hesaplarından 500 Milyon ESU 
karşılığı 1.790.915.000.000.- TL borçlanılmıştır. 5.3.1996 tarih ve 96/T-27 sayılı YPK Karan 
ile bu borç Türk Lirasına dönüştürülmüştür. 

Yine 90/T-65 sayılı YPK Karan ile Kamu Ortaklığı Fonu'da KEY hesabından A.B.D. 
Dolan cinsinden borçlanmış ve bu borç ta 96/T-27 sayılı YPK Karan ile Türk Lirasına 
dönüştürülmüştür. 

Tasfiyeye karar verildiği 29.12.1999 tarihi itibariyle KEY hesaplanna Toplu Konut 
İdaresinin borcu 61.106.849.315.069.- TL.na, Kamu Ortaklığı Fonu'nun borcu 
83.980.125.000.000.- TL.na ulaşmıştır. 

KEY hesaplanndan yapılan ve döviz cinsinden olan kamu borçlanmalannın, 1996 
yılında geçmişe dönük olarak Türk Lirasına dönüştürülmesi nedeniyle de KEY hesaplannda 
bir miktar nema kaybı olmuştur. 

5. KEY Kaynaklan Nerelerde Kullanıldı 

Emlak Bankası KEY hesaplannı kötü nemalandırdığı gibi, kaynaklannı İstanbul'da 
Bahçeşehir, Ataşehir, İzmir'de Mavişehir, Ankara'da Konutkent ve Bilkent gibi lüks konut 
projelerinin finansmanında kullanmıştır. 

6. KEY Haksahiplerinin Belirlenmesi 

1987 yılından 1995 yılma kadar süren Konut Edindirme Yardımlannın yatınlması 
sürecinde Banka tarafindan haksahiplerine ilişkin sağlıklı bir bilgi kütüğü oluşturulmadığı 
gibi, Bankanın Yenişehir Şubesince takip edilen hesaplarla ilgili olarak Bankacılık 
teamüllerine uygun olmayan kayıt düzeni nedeniyle, tasfiyeye karar verilmesi sonrası en 
büyük sorun olarak haksahiplerinin tesbitinin yapılamaması sonucu doğmuştur. 

Bu sorunun çözümü amacıyla 2000/575 sayılı Bakanlar Kurulu karanna uygun olarak 
haksahiplerinin tespit edilebilmesi amacıyla 2000/1 ve 2001/1 sayılı Tebliğler yayınlanarak 
ilgili kurum ve kuruluşlann 6 ay içerisinde KEY haksahiplerine ilişkin bilgileri yazılı ve 
disket ortamında Emlak Bankasına göndermeleri istenmiştir. İlgili tebliğin zamanında 
çıkanlamaması nedeniyle bu süre. 15 aya çıkanlmış ve bu süre de 17.8.2001 tarihinde sona 
ermiştir. 

Bu süre içerisinde bir çok kuruluşun gerekli bilgi ve belgeleri Bankaya gönderdiği 
öğrenilmiştir. Ancak başta S.S.K. olmak üzere (ki kamu ve özel sektördeki tüm sigortalılar 
için tek muhatap kurumdur ve yaklaşık 3.500.000 S.S.K.lı hak sahibi olduğu tahmin 
edilmektedir) bazı kurum ve kuruluşlar süresi içerisinde söz konusu bilgileri Bankaya 
gönderememiş olup, ek süre talebinde bulunmuşlardır. (Ek süreye ilişkin çalışmalann 
Bankanın bağlı olduğu Devlet Bakanlığı tarafından yapılması gerekmektedir.) 
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Kasım 2002 tarihi itibariyle Türkiye Halinde Emlak Bankası tarafından 
haksahiplerinin tespiti çalışmalarına başlanılmış ve Nisan 2003 tarihi itibariyle 363.000 
haksahibine ilişkin bilgi girişi yapılmıştır. 

7. SONUÇ 

588 Sayılı K.H.K. ile Türkiye Emlak Bankası, nedeni ne olursa olsun, sonuç itibariyle 
reel değerini çok düşük düzeylere indirmiş olduğu bir fonun yükümlülüğünü üzerine 
almayarak bunun yerine likiditesi düşük ve üzerinde takyidatlar bulunan belirli bir miktardaki 
gayrimenkulu Emlak Konut A.Ş.ne devrederek kendisi sistemden çekilmiş ve fondan alacaklı 
kesimlerle Toplu Konut İdaresini karşı karşıya bırakmıştır. 

Bu işlem sonucunda Toplu Konut İdaresi bir yandan KEY hesabından alacaklı olan 
kesimin direk muhatabı olmuş, diğer yandan da üzerinde çeşitli takyidatlar bulunan ve 
likiditesi oldukça düşük olan bir gayrimenkul stokuna sahip olmuştur." 

yer almıştır. 

Emlak Bankası'nın KEY Hesaplarında zararmm 150 trilyon mertebesinde olması 
ve bir çok vatandaşımızın bu uygulamalar sebebiyle mağdur edilmiş olması sebebiyle, 
yapılan hatalı uygulamalarda sorumlulukların belirlenebilmesi için Baymdırlık ve İskan 
Bakanlığınca incelenmesi/soruşturulması gerektiği kanaatine varılmıştır. 

DİZİ PUSULASI (Ekler EK-4.22 de sunulmuştur) 

SIRA 
NO 

1 

TARIHI 

02.07.2003 

SAYISI 

1076 

PARÇA 
ADEDİ 

24 

KONUSU 

Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı yazısı (Konut 
Müsteşarlığınca cevaplandırılan sorular) 

Bu dizi pusulası (1) sıra no.da (24) parça adedinden ibarettir. Bu ek listesinde yer alan 
evraklara bakmak için "Bayındırlık ve İskan Bakanlığına yazılı olarak sorulan sorulara yazılı 
olarak verilen cevaplar" bölümü eklerine bakınız. 
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Özel Rapor 4/23 

4.2.2.5. Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Diğer Uygulamaları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve 
Ekonomik Boyutlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 
Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10/9) 04.06.2003 tarihinde Bayındırlık ve İskan 
Bakanı Zeki Ergezen 'i dinlemiştir. Ergezen kendisine yöneltilen soruların yazılı olarak 
verilmesi halinde yazılı olarak cevap verebileceğini belirtmesi üzerine, Komisyon 
Başkanlığının 04.06.2003 tarih ve A.01.1.GEÇ. 10/9-455 sayılı yazısı ekinde komisyonda bir 
kısmı sorulan 24+3 adet soru Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gönderilmiştir. Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığınca bu sorulara 02.07.2002 tarih ve 1075, 1076, 1077, 1078, 1079 sayılı 
yazılar ekinde cevap verilmiştir. 

SORULAR 

1) Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri tarafından ihalesi yapılan, 
başta Karadeniz otoyolu olmak üzere diğer il yollan işlerinde 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 63. maddesine aykın olarak % 30 üstü keşif artışı olmasına ve bu işlerin aynı 
müteahhitlere aynı şartlarla ihalesiz yaptınldığı belirlenmesine rağmen, işlere devam 
edilmektemidir? 

2) Galata Köprüsü İnşaatında Bakanlığınız Müfettişlerince belirlenen 31 milyon DM 
tutanndaki fazla ödeme bugüne kadar neden tahsil edilememiştir. Fazla ödemenin tahsil 
edilememesinde kimlerin sorumluluğu vardır? 

3) Balıkesir - Ayvalık - Sarımsaklı plajlannın yer aldığı sahil şeridinde, Küçükköy 
(Balıkesir) kanalizasyon inşaatında hiçbir antmaya tabi tutulmadan, halk plajının ortasına 
yapılmaya çalışılması, "Atık su terfi merkezi" vasıtası ile doğrudan denize verilmesi yerine, 
ilk projesinde yer alan antma istasyonu kurulduktan ve gerekli antma işlemleri yapıldıktan 
sonra denize verilmesinin temini amacı ile bölge halkınca bir kampanya başlatılmış ve konu 
hem medya'ya duyurulmuş ve hem de Cumhurbaşkanlığından başlayarak ilgili kuruluşlara ve 
Bakanlığınıza bu konu da başvuruda bulunulduğu anlaşılmıştır. 

TM6 Atık Su Merkezi'nin plaj kumunun ortasında yapılmasının yerli ve yabancı 
turistler ile buradan yararlanan çok sayıda insan üzerinde yaratacağı menfi etkiler de dikkate 
alınarak, sağlam zemin üzerine kurulmadığı ve mevcut hali ile kullanılmayacak durumda 
olduğu iddia edilen bu istasyon ile ilgili şimdiye kadar hangi inceleme ve işlemler 
yapılmıştır? 

4) Komisyonumuza intikal eden çeşitli şikayet dilekçeleri ile ilgili olarak yapılan 
incelemeler sırasında; 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat ile diğer özel kanunlar 
gereği. Bakanlığınızın yetkili kılındığı plan onaylannda onay yetkisi bizzat Bakana ait 
olmasına rağmen, eski tarihli genelgelere dayanarak, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili 
yönetmeliklerde yer almayan "kent bütünü" planı adı altında plan onaylama yetkilerinin 
devredilmesi nedeniyle başta İstanbul Büyükşehir Belediyesince 1995 onanlı 1/50.000 ölçekli 
planı olmak üzere çeşitli planlann yargı karan ile iptal edildiği hepimizin malumlandır. 
Türkiye çapında bütün Valilik ve Belediyelerce bu genelge ve görüşlere göre uygulama 
yapılan planlann hukuki geçerliliği olmadığına göre, bu planlarla ilgili olarak ne işlem 
yapmayı düşünüyorsunuz ? Kendilerinde olmayan bir yetkiyi kullanarak usulsüz yetki 
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devrinde bulunan üst düzey bürokratlar hakkında hangi işlemler yapılmaktadır ? Yetki 
devrinde bulunulan planların yüksek rant içeren yerler olduğu iddiası size göre doğrumudur? 

5) Bakanlığınızın 24.05.2002 tarihinde dönemin Bayındırlık ve İskan Bakanı Prof. Dr. 
Abdülkadir Akçan imzasıyla yayınladığı 10597 sayılı genelge ile kısmi bir imar affı getirildiği 
ve 11.07.2002 tarihinde 14381 sayılı genelge ile de konuya açıklık getirmek adı altında bu 
genelgenin işlemden kaldırıldığı müşahade edilmiştir, iki genelge arasında özel çevre koruma 
bölgelerinde ve kıyılarda onaylanan imar planları ile yasallaştırılmaya çalışılan tesisler var mı 
dır ? Bu genelgeye göre işlem yapılan imar planlarının durumu ne olacaktır ? 

6) İstanbul'da HABAŞ Gaz Dolum ve Dağıtım Şirketine ait dolum tesisleri ile ilgili 
imar planının İmar Kanununa aykırı olarak onaylanmış olduğu iddiası ile ilgili olarak 
Bakanlığınızca herhangi bir inceleme yapılmışmıdır? Bu konudaki görüş ve düşüncelereniz 
nelerdir? 

7) Yolsuzluklarla mücadele babında kamu alacaklarının takibi, mahkemeye intikal 
eden dosyaların uzman kişilerce takibi, disiplin cezalarının caydırıcılığının sağlanması gibi 
hususlar önemlidir. Bu konuda Bakanlığınızca ne gibi çalışmalar yapılmaktadır. Örneğin 
belirlenen fazla ödemelerin ne kadarı tahsil edilebilmiştir. Mahkemelerde davaların kazanılma 
oranı, önerilen disiplin cezalarının verilme oranı nedir ? Bu konuda Bakanlığınızın ne gibi 
çalışmaları vardır ? 

8) Bakanlığınızca yapıldığı iddia edilen son beş yıla ait 700 küsur inceleme, 
soruşturma dosyasından Komisyonumuza gönderilen 45 dosyanın genelde küçük çaplı sağlık 
ocağı, okul vb. inşaatlar olduğu, toplam fazla ödeme miktarının da bir iki trilyon civarında 
olduğu gözlenmiştir. Önceki dönemlerde büyük firmalann işleri incelenememiş midir ? 
Basına intikal eden büyük yolsuzlukların üzerine gidilememiş midir ? Bu konuda 
Bakanlığınızda dosya bulunmamakta mıdır ? Bakanlığınızda üzerine gidilmesi gereken büyük 
yolsuzluklar yok mudur ? Örneğin Kasım 1999 Körfez depremi sonrasında yapılan deprem 
konutları ve kamulaştırmalar ile ilgili olarak basına intikal eden yolsuzluk iddiaları ile ilgili 
olarak neler yapılmaktadır? Bu hususta İller Bankasının ve Karayolları Genel Müdürlüğünce 
ihale edilen büyük işler incelenmemiş midir ? 

9) Karadeniz Otoyolu Çayeli - Hopa bölümünde Devlet adına denetim işini üstlenen 
UBM firmasının denetim görevini yerine getirmeyerek milyarlarca dolar kamu zararına neden 
olduğu iddiaları ile ilgili olarak Bakanlığınızca ne gibi bir işlem yapılmışdır ? 

10) Bakanlığınızdan Komisyonumuza intikal eden dosyalardan "Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı Vekili Av.Ayşe Kürkçü tarafından, Bakanlığınız Teknik Araştırma ve 
Uygulama Genel Müdürünün İdare Mahkemesinin kararına aykırı olarak, Büyükşehir 
Belediyesinin Mücavir Alan Sınırlarını ihlal eder şekilde belirlenen Esenboğa Belediyesi 
Mücavir Alan sınırlarını onaylayarak görevini kötüye kullandığı" iddiası ile ilgili olarak 
dönemin Bakanı tarafından inceleme oluru verilmediği, bu incelemenin yapılamadığı 
anlaşılmaktadır. Geçmiş dönemde Bakanlığınızda buna benzer inceleme, soruşturma izni 
verilmeyen, Müfettişler tarafından ön inceleme yapılarak soruşturma izni verilmesi gerektiği 
belirtilmesine rağmen, henüz soruşturma izni verilmeyen dosyalar mevcut mudur ? Bu 
konuda ne gibi bir araştırma yapılmıştır? 

11) Depremlerde genelde kamu binaları hasar görmektedir. Bu konuda ne yapmayı 
düşünüyorsunuz ? Düzgün iş yapmayı ve düzgün iş yapan müteahhit firmalann ihaleleri 
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kazanabilmesi için kaliteli iş yapılmasını özendirecek önlemler almayı düşünmüyor musunuz? 
Örneğin ülkemizde kamu inşaatlarında beton numunesi alınmazken, benim yurtdışı 
örneklerinden bildiğim kadarıyla, yurt dışında müteahhit firmaların önceki inşaatlarında 
alman beton numunelerinin standart sapması ihalelerde kriter olarak kullanılmaktadır. Bu ve 
benzeri bir önlem almayı düşünüyor musunuz ? Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecinde daha 
kaliteli yapı malzemesi üretilmesini ve kullanılmasını takip için Yapı Malzemeleri ilgili bir 
Genel Müdürlük yada birim kurmayı düşünüyor musunuz ? 

12) İnşaatların uzun sürede bitirilememesi de yolsuzluğu teşvik eden nedenlerden biri 
olarak görünmektedir. Bu konuda mevcut yatırımlarla ilgili olarak ne gibi önlemler 
düşünülmektedir ? 

13) Elazığ - Kovancılar Belediyesi kanalizasyon inşaatı ve Elazığ Sivrice belediyesi 
kanalizasyon inşaatı ve atıksu arıtma tesisi ile ilgili olarak İller Bankası Genel Müdürlüğü 
Teftiş Kurulunca yapılan inceleme sonucunda tespit edilen Kovancılar Belediyesi 
Kanalizasyon inşaatı ile ilgili ne gibi işlemler yapılmıştır? Bakanlığınız Teftiş Kurulu 
tarafından incelemeye alınan Sivrice Belediyesi Kanalizasyon inşaatı ile ilgili neler 
yapılmıştır? 

14) İller Bankası Genel Müdürlüğüne Yüksek Denetleme Kurulu Raporlarında 
yıllardır eleştirilen ve 1995 - 1996 yıllarında durdurulan eksözleşme uygulamalarının, 1997 
yılında Adapazarı Kanalizasyonu işi ile yeniden başlatılması ve bu tarihten sonra 200'ün 
üzerinde işin eksözleşme ile devam ettirilmesi, yeni bir ihale konusu olacak trilyona varan 
işlerin ihalesiz olarak müteahhit firmalara verildiği haricen yaptığım araştırmada tesbit 
edilmiştir. Bu konuda herhangi bir inceleme, araştırma, soruşturma yaptırdımz mı? Bu konuya 
örnek olarak Yüksek Denetleme kurulu 2001 yılı raporlarında II. Ek sözleşme 
uygulamalarından Adapazan-Kanalizasyon, Tekirdağ-Çerkezköy Kanalizasyon, Erciş (Van) 
atıksu antma tesisi, Değirmendere-Gölcük,İhsaniye-Antma kolektör hatları inşaatları 
gösterilebilir. Sadece bu işlerin keşif yıllarına göre toplam 232.2 Milyar TL, (2003 yılına 
dönüştürülen ile 125,2 Trilyon TL.) lık işin ihalesiz yolarak müteahhitlerine ek sözleşme ile 
verildiği tespit edilmiştir. Bu konuda Komisyonumuza şu anda sözlü olarak sunabileceğiniz 
bir bilgi var mıdır? Adapazarı alt yapısı ile ilgili soruşturmanın İller Bankası Genel 
Müdürlüp bünyesinde kapatıldığı doğru mudur? 

Ayrıca önceki yıllarda yapılan soruşturmalarda usulsüzlüğü belirlenen İller Bankası 
personeli ile ilgili olarak düzenlenen raporlarda, Genel Müdür İrfan ÖNAL'ın kapsam dışı 
bırakılarak korunduğu doğru mudur? 

15) İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen büyük ihalelerin kendi 
ihale yönetmeliğinde sayılan ihale usullerinden sadece davetiye usulü ile gerçekleştirilmesinin 
nedeni nedir. Bu maddenin uygulanmasında işe yeni başlayan müteahhitlerin korunması ve 
kollanması söz konusu değilimdir.? 

16) Bakanlığınızca uygulanan Tip projelerin subasman üstü imalatlarının farklı 
metraj lan olması ve kesin hesaplanmn farklı farklı olması konusunu açıklayınız? Merkez 
teşkilatındaki bu işle ilgili birim aktif olarak çalışıyor mu? 

Aynı imalata ilişkin farklı özel fiyat tasdiki konusunu nasıl açıklarsınız bu konuda 
tedbir alacak mısınız? 
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17) Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine göre kesin hesap çıkarılması için kesin 
kabulden sonra 6 ay süre verilmiş. Hal böyle iken kesin hesaplar neden zamanında 
çıkaramıyor? Süre uzadıkça Devlet alacaklarının tahsil edilememesi söz konusu. Sürenin 
uzaması müteahhitlere fazla ödeme yapıldığını teyit etmiyor mu? 

18) Karadeniz Sahil Yolu kapsamında yapılan işler ile ilgili olarak; " şu ana kadar 500 
Milyon Dolar ödendiği Sayıştay denetçilerinin raporlarına göre yaklaşık 200 Milyon dolar 
fazla ödeme yapıldığı , raporun 6.1.2003 tarihi itibariyle yargılanmaya başladığı, bu 
hususlarla ilgili olarak 2000-2001 yıllarında 61,5 Milyon $ ve 21,5 Milyon $ sorgu konusu 
yapıldığı, sorgu konusu yapılmayan uygulamaların ise teknik ve idari yönden çalışmayı 
gerektirir mahiyette olduğu" komisyonumuza intikal eden bilgi ve belgeler arasında olup, 
kamuoyunu meşgul eden bir o kadarda toplum vicdanını rahatsız eden bu konu ile ilgili olarak 
göreve başladığınız günden bu güne kadar tespit ettiğiniz yolsuzluklarla ilgili olarak brokrat 
ve işadamı hakkında gerekli işlemlerin Bakanlığınızca yapıldığı veya yapılacağı kanatini 
taşıyor, siyasi sorumluları tespit ve gereğinin yapılması amacıyla bilgi ve belgeleri 
komisyonumuz ile paylaşmamzı arzu ediyoruz. 

19) Hopa-Sarp yolu işini üstlenen Cengiz İnşaat firmasının Karayolları Genel 
Müdürlüğü'nden aldığı ihalelerde de çeşitli usulsüzlükler yapıldığı,. Hopa-Sarp Yolu İhalesi 
hala bitirilemediği. Denize dökülen taşlar basılan kantar fişleri ile onlarca katına çıkarıldığı. 
Projede olabileceğin onlarca kat fazlası hakedişe konulduğu ve devlete ödettirildiği. Yolun 
ihaleye çıkışı ile oluşan keşif artışları arasında 5 katına yakın farklar oluştuğu. 
komisyonumuza intikal eden bilgi ve belgeler arasında olup, kamuoyunu meşgul eden bir o 
kadarda toplum vicdanını rahatsız eden bu konu ile ilgili olarak kimlerin sorumluluğu vardır? 
Hangi tespitler yapılmıştır? 

20) İller Bankasında ek sözleşmeler ile ilgili olarak yapılan incelemeler nelerdir? Bu 
konuda elinizde mevcut raporların Komisyonumuza intikalinin sağlanması. 

21) Bakanlığınıza bağlanan Konut Müsteşarlığının geleceği ile ilgili olarak neler 
düşünüyorsunuz ? Müsteşarlığı kapatmayı ya da yeni bir düzenleme yapmayı planlıyor 
musunuz? 

22) Konut Müsteşarlığı bağlı kuruluşu olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığının iştiraki 
Emlak GYO A.Ş. ye devredilen KEY hesaplarının boşaltıldığı hak sahiplerinin mağdur 
edildiği doğru mudur? Bunlarla ilgili çalışmalar hangi durumdadır? 

23) Tasfiye halindeki Emlak Bankasından Toplu Konut İdaresi ve Emlak Konut GYO 
A.Ş.ye devredilen gayrimenkuller ile ilgili çalışmalar hangi durumdadır ? Bu çerçevede 
TOKİ'ye devredilen Bahçeşehir ile ilgili bilgi verebilir misiniz? 

24) 1998 yılında TOKİ tarafından inşa edilen ve vatandaşa satılan konutlarla ilgili 
olarak, ödemelerle ilgili olarak vatandaş şikayetleri artmakta^ ödemelerde sıkıntılar 
çekilmekte, maliyetlerin yüksek tespit edildiği yolunda iddialar duyulmaktadır. Bu konudaki 
bilgilerinizi Komisyonumuz ile paylaşır mısınız? 

A.l) Sizden önceki Bakan Prof. Dr. Abdülkadir Akçan döneminde görevlendirilen 
Müfettişlerce Afyon Bolvadin Devlet Hastanesi İnşaatında yüklü miktarda fazla ödemede 
bulunulduğunun tespit edildiği, bu olayda eski Bakanın bacanağının da işin içine kanşmış 
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olduğunun sonradan anlaşılması üzerine olayın örtpas edildiği, cezai ve mali sorumlulukların 
zamanaşımına sokulduğu iddia edilmektedir ? Bu konuda bildikleriniz nelerdir? 

A.2) Ankara İl Özel İdaresince ihale edilen Ankara Gençlik Merkezi İnşaatında 
yapılan yaklaşık 5 trilyonluk usulsüz ödemeyi ortaya çıkaran müfettişlerin incelemeden 
uzaklaştırılarak haklarında soruşturma başlatıldığı ve sindirilmeye çalışıldıkları, söz konusu 
inşaatın ikinci ve üçüncü ikmal kısımlarında da çok büyük yolsuzluklar olduğu iddiaları doğru 
mudur? 

A.3) Özellikle İzmir, Mersin, İstanbul, Körfez bölgesi gibi büyük şehirlerimizde 
doldurma yoluyla arazi kazanıldığı, buralara Kıyı Kanununa aykırı olarak iş merkezi alışveriş 
merkezi gibi çeşitli yapılar yapıldığı hepimizin tarafından gözlenmektedir. Bakanlığınız 
Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünce son yıllarda kıyı dolgu alanlarında Kıyı 
Kanununa aykırı olarak onaylanmış imar planı var mıdır, Bu konuda herhangi bir araştırmanız 
oldu mu? Bu konudaki bilgilerinizi yazılı yada sözlü olarak Komisyonumuzla paylaşır 
mısınız ? 

YAPİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE CEVAPLANDIRILANLAR 

7 NOLU SORUNUN CEVABI 

Bakanlığınız döneminde soruşturması devam eden ve soruşturması başlatılan iş sayısı 
toplam 213 adettir. 

20.01.2003 tarihinden itibaren mahallinde sondaj usulü yapılan incelemeler 
sonucunda; 213 adet işin incelemesi sonuçlandınlmış, bunlardan da 83 adedinde 
22.342.000.000.000.-(22 Trilyon 342 Milyar) TL fazla ödeme tespit edilmiştir. Bunlarla ilgili 
soruşturmalar da tarafınızca başlatılmıştır. Ayrıca, fazla ödemelerin geriye alınması ile ilgili 
talimatlar, ilgili Valiliklere (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) verilmiştir. 

Daha önce ve bu dönemde yapılan inceleme ve soruşturmaların sonuçlarının yerine 
getirilip getirilmediği hususu ilgili birimlere 10.06.2003 tarih ve 618 sayılı yazı ile yazılı 
olarak tahmatlandınlmış olup, Türkiye genelinde 22 çalışma grubu oluşturulmuş, bu 
gruplarca da mahallinde sondaj usulü incelemeler başlatılmıştır. 

8 NOLU SORUNUN CEVABİ 

8 inci maddenin ilk paragrafı yukandaki açıklamalann içerisinde cevaplandırılmıştır. 

8 inci maddenin 2 nci paragrafındaki hususlarda ise ; 

Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca gerekli inceleme sürdürülmekte olup, sonuçlanan 
bölümleri ile ilgili takibat başlatılmıştır. Maddi sonuçlan bilahare açıklanacaktır. 

1-Marmara Bölgesindeki Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul, Bolu, Düzce, Bursa ve 
Eskişehir illerinde 17.08.1999 - 12.11.1999 günleri meydana gelen deprem afeti sonucu, 
17.08.1999 gün ve 9091 sayılı Bölgesel Etkililik Oluru alınmıştır. (Ek: 1) 

2- Bakanlığımızca (Afet İşleri Genel Müdürlüğü) Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul, 
Bolu, Düzce, Bursa ve Eskişehir illerinde 7269 sayılı Kanun uyannca hak sahibi kabul edilen 
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afetzedelere konut ve kamu tesisleri yapılamak üzere seçilen daimi iskan alanlarında 
mülkiyeti şahıslara ait olan taşınmaz malların kamulaştırma işlemleri başlanılması hususunda, 
17.11.1999 gün ve 14024 sayılı Bakan oluru alınmış ve 26.11.1999 gün ve 14666 sayılı 
yazımız (Ek:3) ile de bu olur ilgili illerin Valiliklerine (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) 
gönderilerek kamulaştırma işlemleri hususunda yetkili kılınmışlardır. 

3-Valiliklerce bu bölgedeki Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul, Bolu ve Düzce 
illerindeki daimi iskan alanlarındaki mülkiyeti şahıslara ait olan taşınmaz malların 
kamulaştırma işlemleri (Kocaeli ili Karamürsel ve Düzce ili Kaynaşlı ilçelerindeki daimi 
iskan alanları hariç) o tarihte yürürlükte olan 08.11.1983 günü yayınlanan 2942 sayılı 
kamulaştırma kanunu hükümlerine göre sonuçlandırılmıştır. 

Kocaeli ili Karamürsel ve Düzce ili Kaynaşlı ilçelerindeki daimi iskan alanlarındaki 
kamulaştırma işlemleri ise 2001 yılında 2942 sayılı kamulaştırma kanununda değişiklik 
yapılmasına dair 05.05.2001 günü yayınlanarak yürürlüğe giren 4650 sayılı kanun (2942) 
esaslarına göre yine Valiliklerince sonuçlandırılmıştır. 

4-Söz konusu illerdeki daimi iskan alanlarında, 08.11.1983 günü yayınlanan 2942 
sayılı kamulaştırma kanunu hükümlerine göre yapılan kamulaştırma işlemleri aynı kanunun 
10 ncu maddesine göre belirlenen il ve ilçe kıymet Takdiri Komisyonları marifetiyle takdir 
edilen fiyatlara göre yapılmış ve ilgili Valiliklerce (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) 
Bakanlığımızdan (Afet İşleri Genel Müdürlüğü) kamulaştırma ödenekleri talep edilerek 
gönderilen ödeneklerin aynı kanunun 13 ncü maddesine göre ilgili bankada mal sahipleri 
adına bloke edilerek söz konusu taşınmaz malların 7269 sayılı kanunun 21 nci maddesi 
uyarınca re'sen maliye hazinesi adına tescillerinin sağlanması sonucu bloke edilen 
kamulaştırma bedelleri mal sahiplerine ödenmek üzere serbest bırakılmıştır. Valilikler 
(Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) Kıymet Takdiri komisyonlarca takdir olunan bedelleri 
araştırmış buna göre bazı yerlerde günün alım-satım rayiç bedellerine uygun olduğu bazı 
yerlerde ise günün alım-satım rayiç bedelin altında olduğu kanaatine vararak tenkisi bedel 
(bedel indirim) davalarının açılmasına gerek duymamışlardır. 

Kamulaştırma işlemleri tamamlanan yerlerde afet konutların inşaatlarına başlanılmak 
üzere ilgili firmalara yer teslimleri yapılmış inşaatlar %80 seviyesine gelindiğinde, 2942 sayılı 
kanunun 14 ncü maddesine göre 13 ncü maddeye göre mal sahipleri tebliğ tarihinden ve ilan 
süresinin bitim tarihinden itibaren 30 gün içinde takdir olunan bedele karşı ilgili Asliye 
Hukuk Mahkemelerinde açılan tezyidi bedel (Bedel artınm) davaları açılmış bu davalar ile 
ilgili savunmalar kamulaştırma işlemleri Valiliklerce yürütüldüğünden ve tüm evrakların yine 
Valiliklerde olması nedeniyle Valilikler (Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri) ile Muhakemat 
Müdürlükleri (Hazine Avukatları) tarafından yapılmış ve yine bu kurumlarca temyiz hakkı 
kullanılmış, buna rağmen ilgili Mahkemelerce artırılan kamulaştırma bedellerine ilişkin 
kararlar Yargıtay'ca kısmen veya aynen onanmış ve bu kararlar Hukuk Müşavirliğimize 
intikal etmiştir. Hukuk Müşavirliğince de söz konusu yargı kararlarına göre gereğinin 
yapılması istenilmiştir. Bedel artınm'davalannın bir kısmı parseller bazında sonuçlanmış bir 
kısmı ise halen devam etmekte olup sonuçlanan bedel artınm davalanna göre kamulaştırma 
bedelleri 4353 sayılı Kanuna göre Maliye Bakanlığınca ödenmiş ve halen ödenmektedir. İlk 
kıymet takdiri ve Sonuçlanan bedel artınm davalanna göre nihaii ortalama artışlar TL/M2 
olarak belirtilmiştir. 

Bedel artınm davalannın 
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5- Kocaeli ili Karamürsel ve Düzce ili Kaynaşlı ilçelerindeki daimi iskan alanlarındaki 
kamulaştırma işlemleri ise 2001 yılı sonunda 2942 sayılı kamulaştırma kanununda değişiklik 
yapılmasına dair 05.05.2001 günü yayınlanan 4650 sayılı kanun (2942) esaslarına göre yine 
Valiliklerince (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) 2942 / 4650 sayılı kanunun 8 nci maddeye 
göre mal sahipleri ile bir kısmı uzlaşma sağlanarak ve bir kısmı ise 10 ncu maddeye göre 
mahkeme karan ile bu kanun hükümlerine göre sonuçlandırılmıştır. Bu yerlerde de afet 
konutları inşa edilmiştir. 

6- Ayrıca; 

a-) Kocaeli ilinin Gölcük ilçesine bağlı Hisareyn beldesinde seçilen daimi iskan 
alnındaki kamulaştırma bedeli yapılan harici araştırmalar sonucu 2001 yılı sonunda 
Bakanlığımızca (Afet İşleri Genel Müdürlüğü) yüksek bulunmuş (25.000.000.- 30.000.000.-
TL/M2) bunun üzerine 2942 sayılı kanunun 21 maddesine göre tek taraflı olarak 
kamulaştırma işlemlerinden vazgeçilerek Yeniköy beldesindeki imar planında 
ağaçlandırılacak alan olarak ayrılan bedelsiz edinilecek mera vasıflı taşınmaz mal, buraya 
yerleşecek olan hak sahibi afetzedeler ile Yeniköy Belediye Başkanının istememelerine 
rağmen seçilmiş ve imar planı değişikliği yapılarak bu yerdeki bu taşınmaz mallar 581 sayılı 
kanun hükmünde kararnameye göre Maliye Hazinesi adına tescilleri ile Bakanlığımıza (Afet 
İşleri Genel Müdürlüğü) tahsisleri sağlanmış ve bu yerde Başbakanlık Proje Uygulama 
Birimince konutlar inşa edilmiştir. 

b-) Kocaeli ilinin Karamürsel ilçesinde Başbakanlık Proje Uygulama birimi tarafından 
belirlenen daimi iskan alanının çok eğimli ve heyelanlı olması nedeniyle şu anda afet 
konutlarının inşa edildiği daimi iskan alanı seçilmiş ve bu yerdeki kamulaştırma işlemleri ise 
2942 sayılı kamulaştırma kanununda değişiklik yapılmasına dair 05.05.2001 günü yayınlanan 
4650 sayılı kanun (2942) esaslarına göre yine Valiliklerince (Bayındırlık ve İskan 
Müdürlüğü) bir kısmı 2942 / 4650 sayılı kanunun 8 nci maddesine göre mal sahipleri ile 
uzlaşma sağlanarak ve bir kısmı da 10 ncu maddeye göre mahkeme karan ile bu kanun 
hükümlerine göre sonuçlandmlmıştır. Yer seçimi konusunda Teftiş Kurulu Başkanlığınca 
gerekli incelemeler yapılarak Bakanlığımızca (Afet İşleri Genel Müdürlüğü) yapılan 
uygulamanın uygun olduğu kanaatine vanlmıştır. 

c-) İstanbul Küçükçekmece İkitelli mevkiindeki daimi iskan alanının ilçe kıymet 
takdiri komisyonunca 2000 yılında takdir edilen 8.000.000.- ila 12.000.000.-TL/M2 den 
kamulaştırma işlemleri Valiliğince (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) sonuçlandınlmış ve 650 
konut inşaatlanna başlanılmıştır. Ancak mal sahipleri tarafından açılan tezyidi bedel davalan 
bu yerdeki inşaatlann % 80 seviyesine gelmesinden sonra 2001 yılı içinde sonuçlanmaya 
başlanmış yaklaşık 130.000.000.-T1/M2 ye yükseldiği görüldüğünden bu yerde ilave hak 
sahiplerine yapılacak 160 konut için kamulaştırmanın maliyet açısından yüksek olacağı 
düşünülerek imar planı sının içersinde kalan ve kamulaştırma işlemleri tamamlanan okul 
alanı, 2001 yılı sonu imar planı tadilatıyla konut adasına dönüştürülmüş ve bu imar adasına da 
160 konut inşa edilmiştir. 

NOT: Bu madde Yapı İşleri ve Afet İşleri Genel Müdürlüklerince hazırlanmıştır. 

11 NOLU SORUNUN CEVABI 

Depremlerde kamu binalannda da kısmen değişik oranlarda deprem hasarlanna 
rastlanmaktadır. Yaptığı binalan hasar gören yapımcı firmalarla ilgili olarak mevcut yasalann 
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öngördüğü (ihalelerden yasaklama, nam ve hesabına veya kendisi tarafından yeniden 
yapılmasını veya onarılmasını sağlamak vb.) yaptırımlar uygulanmaktadır. Daha önceki 
yönetmeliklerin ortaya koyduğu değerlerin yetersizliği sebebiyle, 1998'de Afet Bölgelerinde 
Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik çıkartılmış olup, genelleme yapıldığında hasar gören 
binalar, eski yönetmelik çerçevesinde yapılmış binalardır. Kamu binalarının büyük bir 
bölümünün ihale ve denetimlerinin Bakanlığımız dışındaki kurum ve kuruluşlar marifetiyle 
yaptınlmasmm da yıkılma ve hasar nedenlerinden biri olduğu, bunun için de yasal bir 
düzenlemeye gidilerek, bu konuda ihtisas birimi olan Bakanlığımızın tek yetkili hale 
getirilmesinin uygun olacağı, 

Diğer taraftan, belirtildiği şekilde beton numunesi alınmaması gibi bir durum söz 
konusu olmayıp, aksine mevcut yönetmelik ve şartnamelerin öngördüğü koşullar da yeterli 
görülmeyerek, sözleşmelere ilave şartnameler eklenmekte ve bunlann yerine getirilmesi takip 
edilmektedir. Bunlann yerine getirilmesi için de hem Bakanlığımız bünyesinde hem de özel 
kuruluşlarca 30.06.2003 tarihi itibariyle 54 adet laboratuar müsaadesi verilerek 
kurdurulmuştur. 

Aynca, yapı malzemesi ile ilgili olarak Avrupa Birliği ile entegrasyon ve piyasa 
denetim ve gözetimi görevlerini yerine getirmek üzere Bakanlığımız bünyesinde Daire 
Başkanlığı düzeyinde çalışmalar başlatılmıştır. Bununla ilgili olarak 08.09.2002 tarih ve 
24870 sayılı resmi gazetede Yapı Malzemeleri Yönetmeliği yayınlanmıştır. 

12 NOLU SORUNUN CEVABI 

Öncelikli olarak gerek ihale edildiği yılda gerekse sonraki yıllarda ödeneği garanti 
edilmeyen işlerin ihale edilmesi. 

Bütçe kanunlannın yıllık olması nedeniyle yıllara sari ihalelerin ödenek durumlannın 
netleşmemesi işlerin zamanında bitmesine engel olmakla beraber. Mevcut ödenekler ihalesi 
yapılmış ve yanm kalmış işlere aktanlarak öncelikle bitirilmesine çalışılmaktadır. 

Mevcut proje stoku bitirilmeden yeni ihaleye çıkanlması düşünülmemektedir. 

4734 Sayılı Kamu ihale Kanunu anahtar teslimi götürü bedel ihale yapılması 
öngörmek suretiyle; İmar durumu uygulama projesi olmayan işlerin ihale edilmeyeceği, Yine 
kanun ilave iş artışı öngörmediğinden işlerin sözleşme kapsamında bitirilmesini sağlayacaktır. 
Yeni yasa kapsamında ihale ve sözleşme yapılması durumunda işlerin kısa sürede 
bitirilmesini sağlayacaktır. 

16 NOLU SORUNUN CEVABI 

Soruya ilişkin Yapım Proje Daire Başkanlığının görüşü aşağıda arz edilmiştir. 

a) Afet Bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmeliğe göre, 1. derece Afet 
Bölgesinde uygulanan projelerle, diğer bölgeler arasında gerek subasman altı ve gerekse 
subasman üstü imalatlannda (demir, beton vb.) Tip Projeler olsa dahi farklı metrajlar 
çıkabilmektedir. 
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b) İnşaatların uzun süre devam etmesi nedeniyle, gelişen teknolojiye göre ve yatırımcı 
kuruluşun değişen ihtiyaçları nedeniyle tip projelerde yapılan değişiklikler, (yeni imalat 
ekleme veya çıkarma) metrajlarda farlılıklar meydana getirmektedir. 

c) Tip projelerin uygulanması safhasında, yatırımcı kuruluşların talepleri 
doğrultusunda farklı mekanlar talep etmeleri, ayrıca ısı yalıtımı ile ilgili imalatlann bölgeler 
arasında farklılıklar arz etmesi, Tip Projeler arasında farklı imalat miktarlarının ortaya 
çıkmasına vesile olmaktadır. 

d) Rayiçlerden alınarak yapılan özel fiyat analizlerinde herhangi bir değişiklik 
olmayacağı aşikardır. Ancak faturalı imalatlarda, faturanın alındığı tarihler ile faturanın temin 
edildiği İl'ler arasında varolan ve serbest piyasa koşullarında kaynaklanan farklılıklar 
olabilmektedir. Ayrıca Ahşap işlerinin ağırlıklı olduğu imalatlarda (dolap, vestiyer, banko, 
sabit masa kürsü vb.) aynı malzemeler kullanılsa dahi ölçü cinsine (m2 veya m.tül) ve 
derinliğe göre özel birim fiyatlar değişebilmektedir. 

17 NOLU SORUNUN CEVABI 

Bu dönemde, kesin kabulü yapıldığı halde, kesin hesabı yapılmamış olan işlerden 200 
adedi Bakanlığımıza intikal ettirilmiş olup, bunlardan 110 adedinin kesin hesabı 
tamamlatılmıştır. Diğerleri ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Diğer taraftan yapılan işlerin 
kesin hesaplarının yasal süresi içinde tamamlatılması konusunda gerekli yapılanma Yapı İşleri 
Genel Müdürlüğü'nde teşkil edilmiştir. 

A-1 NOLU SORUNUN CEVABI 

Teftiş Kurulu Başkanlığınca 23.10.2002 gün ve 5266 sayılı olur ile görevlendirilen 
Müfettişlerce konunun mahallinde incelenmesi 30.06.2003 tarihi itibariyle başlatılmıştır. 

A-2 NOLU SORUNUN CEVABI 

Ankara İl Özel İdaresi'nce ihale edilen Ankara Gençlik Merkezi İnşaatı İşi'nde 
yapılan fazla ödemeyle ilgili müfettişlik incelemesi devam etmektedir. İlk incelemede 
görevlendirilen müfettişlerin teknik olmaması ve bu işteki olumsuzlukların seviyesinin büyük 
boyutlarda olması sebebiyle teknik hüviyete sahip müfettişlerce incelenmesi zaruretinin 
ortaya çıkması üzerine, müfettişlik değişikliğine gidilmiştir. 

TEKNİK ARAŞTİRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 
CEVAPLANDIRILANLAR 

4 NOLU SORUNUN CEVABI 

3194 sayılı İmar Kanunun 9.5.1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun ö.maddesi, 
fiziksel planlan, "Planlama Kademeleri" başlığı altında kapsadıklan Alan ve Amaçlan 
Yönünden Bölge Planlan ve İmar Planlan olarak kademelendirmiştir. 

Bunun dışında Kanunun 5.maddesinde "Çevre Düzeni Planı" tanımına aynı madde ve 
9.madde ile "Metropoliten İmar Planı" ile "Ülke Planı" kavramına yer verilmiş, ancak 
planlann hangi kurum tarafından yapılacağı açıklanmıştır. 
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3194 sayılı İmar Kanunu'nun lafzına uygun olarak 16 Aralık 1985 gün ve 12737 sayılı 
Genelge ile yayımlanmıştır. Anılan Genelge ile Bakanlığımızca onaylanmış ve halen 
yürürlükte bulunan çevre düzeni planlannda değişiklik yapma yetkisi ilgili idarelere 
bırakılmış ancak ilgili idarelerce çevre düzeni planlannda değişiklik yapılmaksızın yada çevre 
düzeni planlannın koruma-kullanma dengesini bozucu değişikliklerin sıkça yapılması 
nedeniyle planlarda yaşanan bu karmaşıklık ve düzensizliği gidermek amacıyla 22 Şubat 1990 
ve 03208 sayılı Genelge yayımlandı. Bu Genelge ile çevre düzeni planlannda değişiklik 
yapma yetkisi kaldınlmış oldu. 

Anılan genelge için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca her türlü imar planı 
yapma yetkisinin Büyükşehir Belediyesinde olduğu ileri sürülerek iptal davası açılmıştır. 

Danıştay ö.Dairesinin Esas No:1990/942 Karar No:1992/249 ve 28.1.1992 günlü 
karan ile İstanbul İli, 1/50.000 ve 1/25.000 ölçekli planlann Kent Bütünü planı olması 
nedeniyle anılan Genelgenin İstanbul sınırlan içinde uygulanmaması gerektiğine ilişkin karan 
yayımlanmıştır. 

15.11.1995 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca İstanbul Büyükşehir 
Belediye ve mücavir alanı sınırlannın 1/50.000 ölçekli planı onaylanmış olup bu plan 
Danıştay 6.Dairenin 13.5.1999 gün ve E.1998/1793, K:1999/2611 sayılı karan ile, 1/50.000 
ve 1/25.000 ölçekli planlann Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yapılacağı belirtilerek iptal 
edilmiştir. 

17.3.2001 tarihinde Bakanlığımızca "Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik" 
yayımlanmış ve çevre düzeni planlan konusunda yetkinin Bakanlığımızda olduğu 
açıklanmıştır. 

Çevre Bakanlığınca da çevre düzeni planlan yapma ve onaylama yetkisi konusunda 
4.11.2000 tarihinde başka bir yönetmelik yayımlanmıştır. 

Bakanlıklar arasında çevre düzeni planlannın yapımı ve onayı konusunda yaşanan 
yönetmelik ve genelge yansı devam ederken, gerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
gerekse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bakanlığımız Yönetmeliğinin iptali için 
Danıştay ö.Dairesinde dava açmışlardır. 

Ancak Danıştay; çevre düzeni planlan konusunda genel karar nitleğinde olan 
19.3.2002 gün ve E:2002/5244 ve K:2002/1706 sayılı karannı yayımlamış ve "yetkisiz 
idarelerce onaylanan" tüm planlann geçersiz olduğunu açıklanmıştır. Bu durum 12.11.2002 
gün ve 2513-22784 sayılı yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ve Valiliğe 
bildirilmiş olup İstanbul İl sınırlan içinde 1/50.000 ölçekli yeni bir Metropoliten imar Planı 
Çalışmalanna başlanılmıştır. Bu çalışma Bakanlığımız, Büyükşehir, Valilik arasında devam 
etmektedir. 

5 NOLU SORUNUN CEVABİ; 

Söz konusu Genelge, algılandığı gibi Yasa hükümleri ve planlama ilkelerini bertaraf 
edici nitelikte değildir. 
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"Genelge"nin uygulanabilirliği ancak, imar planı yapımı ve onayı sırasında "Plan 
Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik"te belirtilen hususların yerine getirilmesi koşulu ile 
mümkün olmaktadır. 

Ayrıca, söz konusu Genelgenin içeriğine uygun olarak birçok Danıştay Karan 
bulunmaktadır. Örneğin; İstanbul Taşkışla Turizm Merkezi Sınırlan içinde bulunan, 
Gümüşsüyü, 78 pafta, 755 ada 12 nolu parselde mevcut olan ve kamuoyunda "Gökkafes" 
olarak adlandınlan alana ilişkin 14.07.1998 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planına da "dava dilekçesinde" belirtilen hususlar doğrultusunda dava açılmış, ancak, 
Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu'nun 01.06.2001 gün ve E.2001/2001, K.2001/540 
sayılı Karannda; "mevcut yapıdan ve projelerden hareket ederek plan hakkında sonuç 
çıkartılamayacağı, yapı ruhsatına ilişkin hususlann ancak yapı ruhsatına karşı açılmış bir 
davada yapılması gerektiği" hüküm altına alınmıştır. Buna göre; fiziksel planlann yapımı ile 
ilgili Genelgenin, İmar Kanunu ve Yönetmeliklerinde imar planı yapımı ve onayı ile ilgili 
maddeler kapsamında incelenmesi, imar planına göre oluşan ruhsat işlemlerine göre 
değerlendirilmemesi gerekmektedir. 

Genelge hakkında 6. Dairesinin 14.10.2003 gün ve E:2002/3964 sayılı Karan ile 
yürütmeyi durdurma Karan verilmiş olup bu durumun 15.1.2003 gün ve 137/984 sayılı yazı 
ile tüm Valiliklere ve Bakanlıklara bildirilmiştir. 

6 NOLU SORUNUN CEVABI 

İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesine bağlı Yakuplu Belediyesi sınırlan içinde kıyı 
kenar çizgisinin deniz yönündeki bölgede 3621/3830 sayılı Kıyı Kanunu'nun 7. Maddesi 
uyannca 11.02.2000 tarihinde 1/1000 ölçekli Boru Hattı İmar Planı onaylanmış, daha sonra 
bu planın plan hükümlerinde de yine Ulaştırma Bakanlığının, Genelkurmay Başkanlığının ve 
Denizcilik Müsteşarlığının Bakanlığımıza ulaşan görüşleri doğrultusunda 21.06.2001 
tarihinde plan notu değişikliği onaylanmıştır. 

Tasdik edilen plan notlannın 2. ve 8. Maddelerinde "İnşaat ve işletme dönemlerinde 
2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkartılan Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uyulacaktır" ve "Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Raporu'nda belirtilecek tüm hususlar yerine getirilecektir" hükümleri getirilmiştir. 

Ancak söz konusu faaliyet için Çevresel Etki Değerlendirmesi yönetmeliğinin 17. 
Maddesi gereğince "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumsuz Karan" verilmiştir. Davacı 
şirket tarafından Çevre Bakanlığına Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumsuz Karannın geri 
alınması için 04.09.2001 günlü dilekçe ile başvurulduğu ve Çevre Bakanlığınca verilmiş olan 
karar için itiraz sürecinin başlatıldığı belirtilmiştir. 

Ancak söz konusu faaliyet için Çevre Bakanlığınca verilen "Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Olumsuz Karan"na "karşı Habaş Sinai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi 
A.Ş'nce yapılan itirazın sonucundan Bakanlığımıza bilgi verilmesi istenilmiş ve Çevre 
Bakanlığının yazısı ile "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumsuz Karannın" yeniden 
değerlendirilmesinin uygun görülmediği belirtilerek, Bakanlığımızca onaylanan planlann 
"Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumsuz Karan" doğrultusunda tekrar gözden geçirilmesi 
istenilmiştir. 

10 NOLU SORUNUN CEVABI 
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Konu Teftiş Kurulu Başkanlığınca incelenmektedir. 

A-3 NOLU SORUNUN CEVABI 

Bakanlığımızca doldurma yoluyla arazi kazanma 3621/3830 sayılı Kıyı Kanunu'nun 7. 
Maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşların olumlu görüşleri 
alınarak yapılmaktadır. İlgili kurum ve kuruluşların görüşlerinde belirtilen öneriler plan notu 
olarak planlara işlemekte ve bu alanlarda Kıyı Kanununa aykırı yapıların yapılmaması plan 
notunda belirtilmektedir. 

Bu planlar üzerindeki yapılaşmalar Maliye Bakanlığının arazi tahsisinden sonra ilgili 
idarelerce ruhsatı bağlanmaktadır. 

Planların ve planlara ilişkin uygulamaların 1580 sayılı Belediyeler Kanunu ve 3152 
sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun uyannca İçişleri Bakanlığının 
yetki ve sorumluluğundadır. Bu nedenle Bakanlığımız planlara aykırı yapılan uygulamaları 
denetleyememekte ancak Bakanlığımıza ulaşan ihbarlar İçişleri Bakanlığına bildirilmektedir. 

Bu doğrultuda; 11.02.2000 gün ve 21.06.2001 tarihlerinde onanan plan ve plan 
hükümlerinin uygulanamayacak olması nedeniyle anılan plan 03.12.2001 gün ve 2799/27537 
sayılı yazımız ile 3621/3830 sayılı Kıyı Kanunu'nun 7. Maddesi uyannca iptal edilmiştir. 

Bu tarihten itibaren konuya ilişkin herhangi bir plan Bakanlığımızca onaylanmamıştır. 

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NCE CEVAPLANDIRILANLAR 

1 NOLU SORUNUN CEVABI 

Sinop-Samsun-Trabzon-Sarp sınır kapısı arasındaki Karadeniz Sahil Yolu 715 Km. 
uzunluğundadır. Bu yol Sinop'tan itibaren 7 İl, 9 Liman ve birçok ilçe ve beldeyi birbirine 
direkt olarak bağlamaktadır. Proje bünyesinde bulunan 21 adet ihalenin keşif bedelleri 
toplamı (2003 yılı fiyatlarına göre) 2.596 Katrilyon TL.'dir ve tenzilatları % 17-%23 
arasındadır. 1991 yılından bugüne kadar alman Bakan Olur'u keşif artışlan oranı % 46 ile % 
470 arasındadır. 1. ve 2.keşif bedelleri toplamı (2003 yılı birim fiyatlan ile) toplam 4.613 
Katrilyon TL.'dir. 1991 yılından bugüne kadar alman keşif artışı miktan (2003 yılı fiyatlan 
ile) 2.017 Katrilyon TL olup bugüne kadar yapılan harcama toplamı (2003 yılı fiyatlan ile) 
2.170 Katrilyon TL.'dir. 

Diğer işlerdeki keşif bedelleri 2003 yılı birim fıyatlanna göre 399 Trilyon TL olup bu 
işlerde keşif artışlan %29 ile %494 olup keşif artışı miktan 540 Trilyon TL olup toplam proje 
bedeli 939 Trilyon TL'ye çıkanlmıştır. 

Karadeniz Sahil Yolu ile diğer devlet ve il yollanmızın inşaatı işinde 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu'nun 63.maddesine göre 2002 yılında alınan % 30 üzeri keşif artışı 
Olurlan nedeniyle yapılan şikayetler üzerine gerek Genel Müdürlüğümüz ve gerekse 
Bakanlığımız Müfettişlerince bu işler için gerekli incelemeler yapılmış ve bu incelemelerin 
neticesinde usulsüz bulunan uygulamalardan dolayı sorumluluğu olan görevliler hakkında 
cezai müeyyideler uygulanmış işlemler yargıya intikal ettirilmiştir. 
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2 NOLU SORUNUN CEVABI 

Yeni Galata Köprüsü İnşaatı işinde, müteahhide 32.201.659,23 DM fazla ödemenin 
yapıldığı, (Sözleşme madde 59'a aykırı uygulama: 13.977.223,74 DM, Gemi Çarpma 
kriterinin değişmesinden: 10.545.202,13 DM, Basınçlı harç püskürtme imalatından: 
2.835.874,87 DM, Mükerrer ödeme: 1.203.784,20 DM, Fazla Ödemelere ait KDV'den : 
3.639.576,53 DM) 04/03/1992 tarihli Bakanlık Müfettişlerince düzenlenen İnceleme Raporu 
ile belirlenmiştir. Konu yargıya intikal etmiştir. 

Söz konusu fazla ödemenin sadece 13.977.223,74 DM'si (sözleşme madde 59'a aykm 
uygulama) Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 1995/15-114 esas ve 1996/302 sayılı karan ile 
kesinleşmiştir. 

Kalan bakiye; 18.204.435,49 DM (32.201.659,23 -13.977.223,74) için, herhangi bir 
Yargı karan bulunmamaktadır. Bu nedenle bu bakiye rutann İdare alacağı olduğu konusu 
halen kesinlik kazanmamıştır. 

Buna rağmen müfettiş raporundaki fazla ödeme tespiti dikkate alınarak, 

- Müfettiş Raporlan doğrultusunda Genel Müdürlük talimatıyla Müteahhitten 
Toplam: 11.799.603,29 DM (1.203.784.20 DM mükerrer ödeme, 46 nolu hakedişten mahsup 
edilerek 3.639.576,53 DM fazla ödemelere ait KDV'ler Hazineye geri iade edilerek, 
6.956.242,56 DM müteahhidin 55-90 nolu hakedişlerinde % 20 oranında kesinti yapılarak), 
tahsil edilmiştir. 

- Kesintilerden sonra kalan bakiye İdare alacağı olan 20.402.055,94 DM, 
(32.201.659,23 - 11.799.603,29) karşı güvence olarak müteahhitten toplam 25.998.273,15 
DM, Teminat Mektubu, İpotek Teminatı, Holding teminatı, (10.998.273,15 müteahhidin 
teminat olarak verdiği teminat mektuplan, 5.000.000 DM İpotek Teminatı, 10.000.000 DM 
Holding Teminatı) alınarak İdare alacağı garanti altına almıştır. 

İşin geçici kabulü yapılmış kesin hesap çalışmalan devam etmektedir. Kesin hesap 
sonucunda oluşacak kesin idare alacaklan, müteahhitten alınan Teminat ve 
Taahhütnamelerden tahsili yapıldıktan sonra arta kalan kısmı müteahhide iade edilecektir. 
İlgililer hakkında cezai müeyyideler uygulanmıştır. 

9 NOLU SORUNUN CEVABI 

Çayeli-Ardeşen-Hopa yolunda Karayollan Genel Müdürlüğü adına Kontrollük ve 
Müşavirlik Hizmetleri UBM Uluslararası Birleşmiş Müşavirler Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. 
tarafından yürütülmektedir. Genel Müdürlüğümüz müfettişlerince düzenlenen 12.03.2003 
tarihli inceleme raporunda UBM firması işin müteahhidine 274 845 USD Dolan 
(ıkiyüzyetmişdörtbin Sekizyüzkırkbeş USD Dolan) usulsüz ödemeye sebebiyet verdiğinden 
fazla ödemede sorumluluğu bulunanlar hakkında yasal işlemler yapılıp gerekli cezai 
müeyyideler uygulanmıştır,usulsüz ödenen paranın müteahhidin hakedişlerinden yasal faizi 
ile birlikte kesilerek tahsil edilmesi istenmiştir. 

18 NOLU SORUNUN CEVABI 
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Sayıştay denetçilerince tespit edilen Karadeniz Sahil Yolunda 2000 ve 2001 yıllarında 
toplam 61 Milyon USD Dolan ve ayrıca 23.250 Trilyon TL fazla ödeme yapıldığı tespit 
edilmiştir. Bununla ilgili Sayıştay yargı süreci devam etmektedir. 

Sayıştay yargılamasına alınmayan konular sözleşme ve ekleri çerçevesinde işlem 
görmüştür. 

19 NOLU SORUNUN CEVABI 

Hopa-Kemalpaşa-Sarp (Hopa Geçişi Dahil) yolu 1.sınıf devlet yolu olarak 
projelendirilip 03.09.1991 tarihinde yapılan ihale sonucu 55 436 419 700 TL. bedelle Cengiz 
İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.'ne ihale edilmiştir. Çalışmalara 03.10.1991 tarihinde başlanmıştır. 

Çalışmalar devam ederken proje değişikliği yapılmak suretiyle 2x2 duble yola 
dönüştürülmüş %296 keşif artışı alınmış daha sonra bölünmüş yola ilaveler yapılarak toplam 
%596 keşif artışı ile proje maliyeti 7 katına çıkarılmıştır. Yolda ilave pahalı imalatlar 
yapılarak 2003 yılı birim fiyatları ile 55 Trilyon TL'lik proje 406 Trilyon TL'ye mal olmuş, 
proje 2002 yılında tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Konu ile ilgili inceleme ve soruşturma 
başlatılmıştır. 

İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE CEVAPLANDIRILANLAR 

3 NOLU SORUNUN CEVABI 

Küçükköy (BALIKESİR) Kanalizasyon İnşaatı Tm4-Tm6 terfii Merkezleri derin 
deşarj ve arıtma tesisi 

Küçükköy (BALIKESİR) Kanalizasyon sisteminin çalıştırılarak atık suların arıtma 
tesisine ulaştmlması için zorunlu olarak yapılması gereken Tm6 Terfi Merkezi öncelikle MİT 
kampının karşısındaki alanda yapılmak üzere projelendirilmiş, 1996-2000 yıllan arasında 
süren yer tespiti ve tahsis çalışmalan neticesinde bilahere Hazine tarafından Maliye Kampı'na 
tahsis edilen alanın batı kısmında planlanmış olup zorunlu nedenlerle kıyı şeridine yapma 
zorunluluğu olan terfi merkezinin yapılacağı başka alternatif yer bulmak mümkün 
olamamıştır. Bu nedenle de terfi merkezinin tamamı zemin seviyesi altında kalacak şekilde 
gömülü tipte yeni ve özel projeyle dizayn edilmiş olup tesisin bitmesinden sonra çevre 
düzenlemesiyle bu alanlann terfi istasyonu görüntüsünden uzak olması sağlanacaktır. 

Yeraltı su seviyesinin yüksek, bu tür imalatlann oldukça zor olduğu bu zeminde 
temel projelendirilme kriterleri olarak ekonomiklik ve uygulanabilirlik ön planda tutulmuştur. 
İmalatlann tamamlanmasından sonra kazılara başlanmıştır. Kazılann tamamlanma 
aşamasında terfi merkezinin kuzey yönündeki iksa duvannın tabanında maksimum 30 cm. 
deformasyon olduğu gözlenmiş ve sistem, içi su doldurularak deformasyonun durması 
sağlanmıştır. Bunun dışında sistemde hasar gözlemlenmemiştir. Sistemde oluşan 
deformasyonun nedenlerinin araştınlması çerçevesinde inşaatın devamı için mevcut yapının 
kullanılacağı göz önünde bulundurularak çözüme yönelik yeni sondajlar yapılmıştır. Sondaj 
sonuçlanna göre hazırlanan raporlar dikkate alınarak, İller Bankası Resmi Damşmanı ve 
yüklenici firma tarafından önerilen çözümler üzerinde çalışmalara devam edilmiş olup Jet-
Grout sistemiyle taban stabilitesi sağlanmıştır. 

962 



Tm6 Terfi Merkezi, turistik önemi olan ve rekreasyonel amaçlı olarak kullanılan 
Sarımsaklı Plajı'nda yer almaktadır. Tm6 Terfi Merkezinde toplanan atık suların atık su 
antma tesisi ve devamında derin deniz deşarjı planlanmıştır. Bununla beraber antma tesisi 
sahasının kamulaştırma işlemleri tamamlanıncaya kadar geçecek sürede toplanan atık sulann 
sahilde kirlenmenin önlenmesi amacıyla derin deniz deşarjı ile uzaklaştınlması uygun 
bulunmuştur. 

13 NOLU SORUNUN CEVABI 

Kovancılar Elazığ Kanalizasyon inşaatı ile ilgili olarak; İller Bankası Genel 
Müdürlüğü Müfettişlerinin düzenlediği 08.08.2001 tarih ve 2001/1-2-2 sayılı Tahkikat 
Raporuna dayalı 12.11.2001 tarih ve 2526 sayılı Genel Müdürlük Olur' u neticesinde ve 
aynca Bayındırlık ve iskan Bakanlığı müfettişlerince da aynı konularda yapılan tahkikat 
sonucu düzenlenen 29.05.2002 tarih ve 23 2001 05/ 2338 sayılı yazısı eki Bakanlık 
makamından alınan 23 2001 05/2240 sayılı Olur gereğince teknik personel beyannamelerinin 
verilmemesi ve işyerinde bulundurulmaması dolayısıyla hesaplanan 96.761.405,-TL. ceza ile 
birlikte bir kısım kazılann iksasız yapıldığı halde iksalı ödenerek iksasız yapılan imalat 
bedelleriyle ilgili fazla ödemelere ait 30.500.704.165,-TL. olmak üzere toplam 
127.262.109.565,-TL. kesinti yapılması istenmiştir. 

Bunun 50.412.828.756,-TL.sı 31 no'lu yüklenici hakedişinden, geriye kalan 
75.342.073.481,-TL.sı kesin hakedişinden ve kesin teminatından tutulmuştur. Müteahhidin 
1.507.207.328,-TL. borcu bulunmakta olup tahsili için yasal yollara başvurulmuştur. 

Sivrice (ELAZİĞ) Kanalizasyon ve Atık su Antma Tesisi; öncelikle İller Bankası 
Genel Müdürlüğü Müfettişlerince soruşturulmuş, bilahare bu soruşturma Bayındırlık ve İskan 
Bakanhğı'nın 09.11.2001 gün ve 1526/125814 sayılı olunan ile Bakanlık Teftiş Kurulu'na 
tevdi edilmiştir. 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müfettişleri soruşturduklan konulann O.D.T.Ü. 
tarafından incelenmesini istemiştir. Konu O.D.T.Ü.'ce incelenmiş ve hazırlanan rapor 
bankaya sunulmuş ve bu rapor Bayındırlık İskan Bakanlığı müfettişlerine gönderilmiş olup 
müfettişler nihai değerlendirmelerini yapmaktadır. 

14 NOLU SORUNUN CEVABI 

İller Bankası Genel Müdürlüğünce yaptınlan bazı altyapı İnşaatlannın İ.Ek 
sözleşmeden sonra tekrar aynı işin ilk keşif bedelinin yüksek meblağlara varan fazlası ile; 
mevcut mevzuatın farklı yorumlanması sonucu II.Ek sözleşme yapılması suretiyle ayn bir 
ihale konusu yapılabilecek nitelikteki artan işlerin yeniden ihaleye çıkılmaksızın açıklık ve 
rekabet ilkesi göz ardı edilerek eski müteahhidine yaptınlmak suretiyle fazladan iş temin 
edilmiştir. Aynca bu keşif "artışlan yatınmlann inşaat sürelerinin uzamasına, kullanım ömrü 
sınırlı olan altyapılann ekonomik kullanımını engelleyerek maliyet artışına neden olmuştur. 

Çerkezköy (TEKİRDAĞ), Erciş (VAN), Değirmendere (GÖLCÜK), İhsaniye 
(KOCAELİ) antma ve kollektör hatlan ve Adapazan altyapı inşaatlannda II.Ek Sözleşmeler 
yapılarak 2003 yılı birim fıyatlanyla 140 trilyon TL. mertebesinde bir artış yapılmıştır. 
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Ayrıca; 1995 yılında 8 adet, 1997 yılında 2 adet, 1998 yılında 11 adet, 1999 yılında 43 
adet, 2000 yılında 58 adet, 2001 yılında 66 adet iş' te de İ.Ek sözleşme yapılmıştır. 

Tüm bu keşif artışlarının incelenmesi ve gerekirse soruşturma açılması için konu 
Başbakanlık Teftiş Kurulu'nca incelenecektir. 

Adapazarı Kanalizasyon İnşaatının İ.Ek sözleşmesi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve 
Başbakanlık Müfettişlerince incelenmiş olup, İ.Ek sözleşmenin yapılmasında bir sakınca 
görülmemiştir. 

II. Ek Sözleşme ile ilgili olarak ise; Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Denetçisi 
LLİ tarafından, II.Ek Sözleşmeyi yapan İller Bankası Üst Düzey Yöneticileri hakkında 
Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 11.04.2002 tarih ve 2002/12362 sayılı karan ile 
dosyayı işlemden kaldırmıştır. 

Önceki yıllarda yapılan soruşturmalarda, usulsüzlüğü belirlenen İller Bankası 
Personeli ile ilgili olarak düzenlenen raporlarda Genel Müdürü rfan ÖNAL kapsam dışı 
bırakılmamıştır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca yapılan soruşturma sonunda hakkında 
Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. 

Ayrıca İrfan ÖNAL döneminde yapılan bütün ihalelere ilişkin dosyalar Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı Müfettişlerince soruşturmaya alınmıştır. 

15 NOLU SORUNUN CEVABI 

İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen büyük ihalelerin İller 
Bankası İhale Yönetmeliğinde sayılan ihale usullerinden sadece davetiye usulüyle 
gerçekleştirilmesinin nedeni bazı müteahhitlerin kayrılması amacına yöneliktir. 

Bu maddenin uygulanmasında öngörülen "Teknik liyakat ve yetenekleri Bankaca 
kabul edilmiş,tecrübeli şahıs ve firma "niteliğine aykın olarak, işinin ehli olmayan bazı 
müteahhitlere iş verilmiştir. 

Daha önceki dönemlerde ,herhangi bir iş için 40-50 firmadan teklif istemek suretiyle 
ihaleye çıkılırken, bu sistem değiştirilerek trilyonluk işlerde dahi 10-15 yüklenici davet 
edilerek yeterli rekabet ortamı sağlanmamıştır. 

Aynca (31.03.1989-29.05.1999 yıllan arasında) İller Bankası'nca yapılan davetiye 
usulüyle ihalelerde ortalama indirim oranı %23.60 ile %62.97 arasında değişirken; bu 
dönemde yapılan ihalelerde tenzilat oranlannın çok düşük (%15-%20) olması bunun en 
önemli göstergesidir. 

Bu husus İller Bankası ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müfettişlerince tespit 
edilerek dosyalar üzerinde soruşturma başlatılmıştır. (EK-B) 

20 NOLU SORUNUN CEVABI 
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İller Bankası'nca yapılan ek sözleşmeler ile ilgili olarak yapılan incelemeler 
konusunda; 09.06.2003 tarih ve 461 sayılı Komisyonunuz yazısı ile (3.madde) Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu Denetçisi Baykal TELLİ' nin Adapazarı Altyapı İşi ile ilgili işlem 
dosyasının gönderilmesi İller Bankası Genel Müdürlüğü'nden istenildiğinden dosya İller 
Bankası Genel Müdürlüğü'nce 11.06.2003 tarihinde Komisyonunuza sunulmuştur. 

TOPLU KONUT MÜSTEŞARLİĞİNCA CEVAPLANDIRILANLAR 

21 NOLU SORUNUN CEVABI 

Hükümetin Acil Eylem Planı kapsamında KYR 18 başlığı ile Devlette Genel 
Kurumsal Yapının Gözden Geçirilmesi çalışmasının yapılarak kamu yönetimini düzenleyen 
temel kanunların değiştirilmesine yönelik düzenlemelerin gerçekleştirileceği; bu 
değişikliklerin temel amacının, kamu yönetimini vatandaş ve sektör odaklı olarak yeniden 
yapılandırmak suretiyle kamudaki teşkilat yapısını sadeleştirerek karar alma sürecini 
hızlandırmak ve kamu harcamalarını azaltmak olduğu belirtilmektedir. 

Hükümet programında da detaylı olarak ifade edilen kurum ve kuruluşların işlevlerinin 
gözden geçirilerek kurumların asli görevlerini yerine getirmelerinin sağlanacağı bir yapıya 
kavuşturulmasının ve bu çalışmanın sonucuna göre, Bakanlık düzeyinde de olmak üzere bazı 
kuruluşlann kaldırılması, bazılarının birleştirilmesi ve bazı yeni kuruluşların da oluşturulması 
gerekeceği ifade edilmektedir. 

Bu doğrultuda, Konut Müsteşarlığının işlevleri de kamudaki genel kurumsal gözden 
geçirmeler çerçevesinde ele alınarak Acil Eylem Planı ve Hükümet Programı hedeflerine göre 
değerlendirilecektir. 

22 NOLU SORUNUN CEVABI 

11.11.1986 tarih ve 3320 sayılı "Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut 
Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun" ile Konut Edindirme Yardımı uygulaması 
başlamıştır. 01.01.1987 tarihinde başlayan Konut Edindirme Yardımı uygulaması, 01.01.1996 
tarihinden itibaren (1996 yılı Bütçe Kanunu ile geçici olarak, 4160 sayılı Kanun ile de kesin 
olarak) durdurulmuştur. Söz konusu yardım tutarlan maaşlardan kesilmemiş olup, maaşa ilave 
olarak işveren tarafından yatırılmıştır. 

29.12.1999 tarih ve 588 sayılı Kararname ile, Emlak Bankasında toplanmış olan 
Konut Edindirme Yardımına ait paraların nemalandmlmış tutarına karşılık gelen miktarda 
gayrimenkulun, Banka tarafından bankanın iştiraki olan Emlak Konut A.Ş.'ye devredilerek bu 
hesapların tasfiye edilmesi hükme bağlanmıştır. Emlak Konut A.Ş.'nin dönüştürüleceği 
Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Konut Edindirme Yardımı hesabındaki tutara 
karşılık gelen hisseleri, Konut Edindirme Yardımı hak sahiplerine başvurulan üzerine paylan 
oranında hisse senedi olarak verilecektir. 588 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
uygulanmasına ilişkin 18.05.2000 tarih ve 24053 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2000/575 
sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile de uygulamaya ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. 

Bu çerçevede İdaremizin sorumluluğu ve inisiyatifi dışında, 2000/575 Sayılı Bakanlar 
Kurulu Karan gereğince Tasfiye Halinde T. Emlak Bankası A.Ş. tarafından yürütülen hak 
sahiplerinin tespitine yönelik çalışmalann sonuçlandınlmasını müteakip, Emlak Gayrimenkul 

965 



Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisse senetleri hak sahiplerine teslim edilerek tasfiye işlemi 
sonuçlandırılmış olacaktır. 

KEY hesabında hak sahiplerine yapılan ödemeler (1,5 Trilyon TL anapara ve 3,5 
Trilyon TL nema olmak üzere) toplam 5 Trilyon TL.dir. Yıllar itibariyle kullandırılan KEY'nı 
TÜFE oranı ile, tasfiye tarihi olan 1999 yılına getirdiğimizde 265.000 kişiye ödenen tutar 
18.287 Trilyon TL olmaktadır. Bu miktar ise 1999 tarihi itibariyle KEY hesaplannda olması 
gereken tutarın % 4.62 sini oluşturmaktadır. (EK-7:4) 

KEY hesaplarından kredi kullandırılan 75 m2 konutlarda kredinin maliyeti karşılama 
oranı yaklaşık % 3'e tekabül etmektedir. 

Emlak Bankası KEY hak sahiplerinin paralarım düşük faizle nemalandırmıştır. 1992 
yılında 6 aylık mevduat faiz oranı diğer bankalarda % 68-75 iken Emlak Bankası % 48 faiz 
ödemiştir. 1997 yılının ortasında Hazine Bonusu faiz oranı 6 aylık için % 96 olduğu halde, 
aynı tarihte Türkiye Emlak Bankasının 6 aylık mevduat faiz oranı % 50 dir. Bu durumda hak 
sahipleri % 46 lık zarara uğratılmıştır. (EK-7:4) 

29.12.1999 tarih ve 588 sayılı Kararname ile Konut Edindirme Yardımı hesaplarının 
tasfiye edilmesiyle, KEY hesaplannda biriken tutar, toplam 395 Trilyon TL.dir. Bu tutamı 
nakit olarak karşılığının bulunmaması nedeniyle, bu tutara tekabül eden takyitatlı gayrimenkul 
portföyü, Emlak Konut A.Ş.'ne sermaye olarak devredilmiştir. 1999 yılı sonu itibariyle 395 
Trilyon TL.lık gayrimenkuUer, hisseli, imar problemli ve davalı olduğundan bugüne kadar 
değerlendirilememiştir. 

Bahçeşehir Projesinde Ortaklığın sahip olduğu arsalann 30.05.2003 tarihine göre 
güncelleştirilmiş bedeli 178.35 Trilyon TL.dir. Buna göre arsalann % 50 hissesine sahip olan 
TOKİ'nin payı 89.292 Trilyon TL.dir. (EK-7:2) 

23 NOLU SORUNUN CEVABI 

Bahçeşehir Projesi'ne yapılan yatınm ve hasılat bedeli; 

a) Projenin başından beri yapılan (T.Emlak Bankası A.Ş. dönemi de dahil) yatınm 

56.404.080.-USD 
bedeli: 

1 - Arsa Bedeli 
2- Müteahhitlere ödenen hak ediş 

2a- Mesa Mesken Sanayi A.Ş. 
2b- Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. 

3- Müşavire ödenen hak ediş bedeli 
olup, toplam 

445.646.303.-USD 
451.248.836.-USD 

35.875.806.-USD 
989.175.025.-USD'dir. 

b) Konut satışlanndan elde edilen bedel 
Stoktaki 340 adet konutun tahmini bedeli 

Toplam 
bedelden de idaremiz payına düşen hasılat tutarı 

645.717.000.-USD (EK: 1) 
93.354.000.-USD (EK:2) 

739.07 l.OOO.-USD.'dir.Bu 
(739.071.000.X0.86) 
635.601.060.-USD'dir. (EK-7:4) 

Sonuç Olarak; 
Bahçeşehir Projesinin baştan beri yapılan toplam yatınm bedeli: 

989.175.025 USD 
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Gelirleri : 635.601.060.USD olup, 
Zararı: 353.573.965 USD 

Bu inşaatların zaranndaki esas neden maliyet artı kar sistemine göre ve bugünkü 
hesapla Bahçeşehir Projesinde 31.05.2003 tarihi itibariyle II.Etapta m2 cinsinden maliyet 
tutan; villa için 2.048.197.700 TL/m2' konut ve dükkanla için 1.177.125.100 TL/M2 olmasıdır. 

Projenin mevcut sözleşmeler çerçevesinde aynen yürütülmesi halinde Toplu Konut 
İdaresinin zararı vadeli satışlarda (1.757.356-966.914) 790.442 triyon TL ve peşin satışlarda 
ise (1.757.356-870.222) 887.134 trilyon TL olmaktadır. (EK-7) 

24 NOLU SORUNUN CEVABI 

İdaremizin II. Konut hamlesi çerçevesinde Ankara-Eryaman 5. Etap, İstanbul-Halkalı 
3. Etap, Samsun-Kurupelit, Kars ve Şanlıurfada gerçekleştirdiği projelerde yeralan konutların 
inşaatının başlangıç aşamasında maliyetlerinin kesin olarak tespit edilememesi sebebiyle, 
yaklaşık maliyet hesaplarına yakın satış fiyatı ile satış kampanyası gerçekleştirilmiş olup, 
gerek tanıtım broşürlerinde ve gerekse Gayrimenkul Satış Sözleşmelerinde anahtar teslimi 
aşamasında gerçek inşaat maliyetlerinden doğabilecek maliyet farkının ve şerefiye bedelinin 
borç bakiyelerine ekleneceği konut alıcılarına duyurulmuş bulunmaktadır. Bu çerçevede, 
İdaremizin konut alıcıları ile imzalamış olduğu Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin 2.3.2 
maddesi gereği borç bakiyesine eklenmiş olan maliyet farkı; m2 artışı, resmi harç bedelleri, iş 
artışı, malzeme fiyat farkı, sözleşme fiyat farkı, müşavirlik hizmetleri ve altyapı payı 
harcamalarında ortaya çıkan farktan kaynaklanmaktadır. Bu bedeller Memur Maaş Artış 
Oranı kullanılarak 2000 yılı Temmuz ayı (İnşaat süresi bitimi) itibariyle güncelleştirilmiştir. 
Maliyet artışlan inşaat süresi içinde değerlendirilmiş olup, uzayan inşaat süresi ve geçici 
kabullerin devam ettiği süre boyunca oluşan maliyet artışlan İdaremizce karşılanarak konut 
sahiplerine yansıtılmamıştır. Aynca maliyet artışı tespit edilmeyen Şanlıurfa projesinde 
maliyet artışı uygulaması yapılmamıştır. 

Diğer taraftan, yukanda anılan ve maliyet artışı gerçekleştirilen projelerde konut 
alıcılan tarafından İdaremize yansıtılan ödeme sıkıntılannı dikkate alan İdaremiz, yaşanılan 
problemleri gündeme getirmiş ve bu çerçevede İdaremizce maliyet artışı yansıtılan konut 
alıcılanmn taksitlerinin ve borç bakiyesi artış oranlannın 2005 yılının birinci altı aylık dönem 
başlangıcına kadar sabitlenmesine ilişkin 2002/4702 Sayılı Bakanlar Kurulu Karan, 13 Eylül 
2002 tarih ve 24875 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Bu Karar 
çerçevesinde uygulama İdaremiz tarafından hayata geçirilmiştir. 

Sonuç olarak, II. Konut hamlesi çerçevesinde gerçekleştirilen projelerde maliyet 
hesaplamalan, satış öncesi yapılan duyurulara, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hükümlerine 
uygun olarak ve gerçek muhasebe kayıtlan esas alınarak uygulanmaktadır. 

DEĞERLENDİRME 

Raporumuzun diğer bölümleri arasında yer alan Orhanlı ve Ömerli Belediyeleri 
imar uygulamaları, belediyelerin imar uygulamalarının bir araştırma komisyonunca 
ayrıntılı olarak incelenmesi gerektiği kanaatini oluşturmuştur. Bu kapsamda (4 no.lu 
soru) Bayındırlık ve İskan Bakanbğı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel 
Müdürlüğünün imar uygulamalarının, A3 no.lu soruya konu kıyılardaki dolgu alanları 
ile ilgili imar uygulamalarının da ayrıntılı olarak incelenmesi yararlı görülmektedir. 
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Sayıştay Denetçileri tarafından Karadeniz Sahil Yolunda tespit edilen fazla 
ödemelerin, 19 no.lu soruya konu Hopa-Sarp Yolu Inşaatmdaki kaya dolgu ile ilgili 
ödemeler konusunun, 

Ayvaük-Sarımsaklı-TM6 Atıksu İnşaatı ile ilgili konularm Baymdırlık ve İskan 
Bakanlığınca incelenmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. 

DİZİ PUSULASI (Ekler EK-4.23 de sunulmuştur) 

SIRA 
NO 

1 

2 

3 

4 

5 

TARİHİ 

02.07.2003 

02.07.2003 

02.07.2003 

02.07.2003 

02.07.2003 

SAYISI 

1078 

1077 

1075 

1079 

1076 

PARÇA 
ADEDİ 

18 

13 

13 

37 

24 

KONUSU 

Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı yazısı (Yapı işleri 
Genel Müdürlüğünce cevaplandınlanlar sorular) 
Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı yazısı (Teknik 
Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünce 
cevaplandınlanlar sorular) 
Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı yazısı (Karayolları 
Genel Müdürlüğünce cevaplandınlanlar sorular) 
Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı yazısı (iller Bankası 
Genel Müdürlüğünce cevaplandınlanlar sorular) 
Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı yazısı (Konut 
Müsteşarlığınca cevaplandınlan sorular) 

Bu dizi pusulası (5) sıra no.da (105) parça adedinden ibarettir. 
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Özel Rapor 4/24 

4.2.2.6. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Uygulamaları 

Koray Aydın'in döneminde Bayındırlık ve İskan Bakanlığındaki yolsuzluklar ile 
ilgili olarak açılan kamu davasının 31.10.2001 tarihli 1. iddianamesinde, içinde 
Bakanlığın üst düzey bürokratlarının da bulunduğu 361 sanıldı davada sanıklar "çıkar 
amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüt adına faaliyette bulunmak, bilerek hizmet 
yüklemek, üye olmak, devlet alım-satımında ihaleye fesat karıştırarak çıkar sağlamak, 
görevi kötüye kullanmak, ihaleye fesat karıştırmak 3628 sayılı yasaya muhalefet 
suçlarından yargılanmakta olduğu bilinmektedir. 

Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Koray AYDIN hakkında; 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde ilan yolu ile yapılan 17 adet ihalede indirim 
oranlarının % 6.3 - 9.50 arasında olduğu, bu ihalelerde organizasyon olduğu, ilan yolu ile 
gerçekleştirilen 28 ihalede ve davetiye ile gerçekleştirilen 37 ihalede, ihalelerin Bakanlık içi 
ve Bakanlık dışı organizasyonlarda kimlere verileceğinin ve çıkma tabir edilen rüşvet 
miktarının önceden belli olduğundan bahsedilerek Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığınca 
bazıları anılan Bakanlık üst düzey görevlisi olan 361 sanık hakkında dava açıldığı göz önünde 
bulundurularak; 

Operasyon sonucu elde edilen çok sayıda doküman, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
Eski Müsteşar Yardımcısı Sedat Aban 'in ve Bakan Danışmanı Sadrettin Dinçer 'in; DGM 
Başsavcısı Cevdet Volkan, DGM Savcıları Cengiz Koksal ve Ömer Süha Aldan, Organize 
Suçlar Şube Müdürü ile ilgili emniyet görevlilerinin huzurunda verdiği ifadelerin baskıdan 
uzak, rahat bir ortamda verildiği, video kayıtlannda kişilerin net olarak kendilerinden başka 
hiç kimsenin bilemeyeceği konularda itiraflarda bulunarak, Sedat Aban'ın "ihalelerde 
Bakan, kendisi bir firma adı vererek ihalede bunu da değerlendirin diye bana veya 
Genel Müdürüne söyleyebildiği gibi Danışmanı Sadrettin Dinçer vasıtası ile bu şekilde 
talimatları olmaktadır" şeklinde, Sadrettin Dinçer'in "Bakan Koray Aydın'a zaman zaman 
siyasi kişiliği olan Milletvekilleri veya partiden bir takım insanlarla birlikte müteahhitlerin 
gelip gittiği olurdu, bunlardan gelen müteahhitler ihale almak için gelirdi, şu anda 
hatırladığım kadarıyla Sakarya Merkez Hükümet Konağı inşaatı ihalesini alan Dabak inşaatın 
sahibi Daniş PAKOGLU, Sakarya Pamukova ilçe Jandarma komutanlığı bina inşaatını alan 
Başkurt hafriyat sahibi Abdullah BAŞKURT, Yalova Çınarcık Esenköy ilçe Jandarma 
Komutanlığı binası inşaatı ihalesini alan SKG.Yapı İnşaat şirketi sahibi Hızır SARAL, 
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Sakarya il müdürlüğü hizmet binası inşaatı ihalesini 
alan Hascan İnşaat Sahibi Hasan CANSIZ ve Diyarbakır Bismil Devlet Hastanesi ikmal 
inşaatı ihalesini alan Fatih Petrol inşaat şirketi sahibi Ali ÇAKMAKLI ile ilgili olarak 
"Bakan Koray AYDIN bana telefon açtı, telefonda şirket sahiplerinin isimlerini vererek 
Sedat ABAN'ı arayıp bunlara yardımcı olmasını söylememi istedi, bende bunlarla ilgili 
olarak Sedat ABAN i arayıp ismi verip Bakan Bey'in talimatı olduğunu, bunlara 
yardımcı olunmasını söyledim. Bu söylediklerim bir sefer de olmamıştır zaman 
içerisinde olmuştur. Burada yardımcı olunmasından ne kast edildiğini tam olarak 
bilemiyorum, ancak Bakan Bey'in emri alt kadrolar tarafından yerine getirilir" 
şeklindeki beyanları da dikkate alınarak, 
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TCK nm 366. maddesi ve Bakanlığında meydana gelen ihalelerdeki yolsuzluk 
iddialarını zamanında tahkikini yaptırmayarak TCK nın 240. maddelerine aykın davrandığı 
kanısına varıldığından ; 

Aynı zamanda; yukarıda anlatılan fiillerinin mal varlığında haksız bir artışa sebebiyet 
verme ihtimali bulunduğundan 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve 
Yolsuzlukla Mücadele yasasına aykırılıktan; 

Koray Aydın hakkında Anayasa'nın 100., İçtüzüğün 107. maddesi gereğince 
Meclis Soruşturması açılması kanaatine varılmıştır 

DİZİ PUSULASI (Ekler EK-4.24 de sunulmuştur) 

SIRA 
NO 

1 

2 

TARIHI 

11.02.2002 

2.06.2003 

SAYISI 

4-58 

Giriş 
502 

PARÇA 
ADEDİ 

478 

19 

KONUSU 

TBMM 21. Dönem 4. Yasama Yılı (9/4) Esas 
Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu 
M. Sedat Aban savcılık ifade tutanağı 

Bu dizi pusulası (2) sıra no.da (497) parça adedinden ibarettir. 
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Özel Rapor 4/25 

4.2.2.7. Karayolları Genel Müdürlüğünün Diğer Uygulamaları 

Karadeniz Sahil Yolunun devamı olan yolların ihalesinde, 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 89. maddesine başvurularak Bakanlar Kurulu Karan ile Kanun kapsamından 
çıkarılmıştır. Kapalı teklif usulü ihale yapılsa idi, yüzlerce firmanın başvuracağı bu ihalelere 
davetiye usulü ihale yapılarak önce sadece 11 daha sonra 5 ilave ile 16 firma davet edilmiştir. 
Davet edilen firmaların benzer iş deneyimlerinin olduğu konusunda Karayolları Genel 
Müdürlüğü yetkililerinin açıklamalarına itibar edilmiş, geçmiş yıllarda Karayolları Genel 
Müdürlüğü bünyesinde ve yurt dışında benzer işleri yapan firmaların sayısı ve varlığı 
konusunda bir araştırma yapılmamıştır. Firmaların kendi aralarında anlaştığı, hangi ihalenin 
kimin tarafından alınacağının noter kanalıyla tespit edilmiş olmasına rağmen bu tespitlere 
itibar edilmemiştir. İhaleye davet edilen on beş firma ikili üçlü konsorsiyum oluşturarak altı 
adet işi almışlardır. Beşinci ve altıncı işlerin ihalesinde (bir iş alan firma ikinci iş alamaz 
şartname hükmü gereği) rekabet ortamı tamamen ortadan kaldırılmıştır. Çünkü, son iki işte iş 
alamayan iki konsorsiyumun bu işleri alacakları ihaleden önce görülmektedir. Bu nedenle 
ihalelerde indirim oranlan birbirine yakın olarak çok düşük kalmış olup, rekabet koşullan 
oluşturulmamıştır. Bu işlerin ihalelerinde müteahhit firmalar arasında anlaşma yoluyla 
alındığının başka bir göstergesi de, bir ihaleyi alan herhangi bir firmanın bir sonraki ihaleye 
teklif vermeyip, teşekkür mektubu vermiş olmasıdır. Aynca, ortakhklan bir önceki ihalede 
görülen iki firmanın bir sonraki ihaleye katılarak ihaleye fesat kanştırmış olmalandır. Buna 
rağmen herhangi bir araştırma yapılmamıştır. Söz konusu ihaleler kapalı teklif usulü rekabete 
açık bir ortamda yapılsa idi ihale indirimleri 20-30 puan daha yüksek seviyelerde 
olabilecektir. Aradaki fark müteahhit firmalann haksız kazancı ve devletin zarandır. Dış 
kredili bu işlerde Hazine garantisi sağlanması işlemleri tamamlanmadan ihaleler yapılarak 
müteahhit firmalara bir nevi garanti sağlanmıştır. Dış kredi bulunmasındaki esas amacın 
işlerin kısıtlı Hazine imkanlan ile kısa sürede bitirilememesi olduğu halde, söz konusu işler 
yüksek oranlardaki keşif artışlanna rağmen bugüne kadar sonuçlandınlamamıştır. Bugün 
itibariyle işlerin çoğuna % 400 'lere varan oranlarda keşif artışı verilmiştir. Keşif artışı 
verilmesi işlerin projelerinin sağlıklı hazırlanmadığının göstergesidir. Şartname ve sözleşme 
hükümleri müteahhit firmalann lehine hazırlanmış, ikincil işler sözleşme ile ihale indirimine 
tabi tutulmamıştır. İhaleleri kimin alacağı noterde tespit edilmesine! ve bu konuda düzenlenen 
müfettiş raporlanna rağmen, ihaleler iptal edilmemiştir. 

Karadeniz Sahil Yolu işlerinin ihalesinde müteahhit firmaların önceden 
anlaştıklarının bilinmesine rağmen, fiyatları ayarlamak ve rekabete meydan 
vermeyerek devleti büyük ölçüde zarara uğratarak firmalara menfaat sağladığı 
gerekçesiyle Türk Ceza Kanununun 205. maddesine uyan fiili nedeniyle Bayındırlık ve 
İskan Eski Bakanı Yaşar Topçu hakkında Anayasa'nın 100. ve İçtüzüğün 107. maddesi 
gereğince Meclis Soruşturması açılması, bu çerçevede ilgili bürokratların 
sorumluluğunun da belirlenmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. 

DİZİ PUSULASI (Ekler EK-4.25 de sunulmuştur) 

SIRA 
NO 

1 

2 

TARIHI 

16.06.2000 

26.06.2003 

SAYISI 

9-42 

0766 

PARÇA 
ADEDİ 

88 

147 

KONUSU 

TBMM 21. Dönem 2. Yasama Yılı (9/19) Esas Numaralı 
Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu 
Karayolları Genel Müdürlüğü yazısı ve ekleri 
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4.2.3. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI UYGULAMALARI 

Özel Rapor 4/26 

4.2.3.1. Türk Telekom-GSM Operatörleri Arabağlantı Sözleşme Ücretleri 

KONU : Gsm operatörleri ile türk telekom'un yaptiği arabağlanti sözleşmesinden 
kaynaklanan tüketiciler ve türk telekom'un zararı 

GSM-900 hizmetleri, 1993 yılında yapılan ihale sonucu, yatırım masrafları firmalarca 
karşılanmak ve gelir paylaşımına dayalı olarak Türk Telekom ile Turkcel ve Telsim arasında 
02.07.1993 tarihinde yapılan sözleşme ile Şubat 1994'ten itibaren kademeli olarak servise 
verilmiştir. 

Ulaştırma Bakanlığı'nın 27.04.1998'de Turkcel ve Telsim ile ayrı ayrı yaptığı imtiyaz 
sözleşmeleri ile GSM şebekeleri sözkonusu işletmecilere devredilmiştir. GSM 
işletmecilerinin Türk Telekom'un altyapısından faydalandırılması ve Türk Telekom-GSM 
şebekelerinin telekominikasyon trafiğiyle ilgili işletme usul ve esaslarını belirleyen 
Şebekelerarası İrtibat ve İşbirliği (Ara Bağlantı) Sözleşmesi, ise İmtiyaz Sözleşmesi ile aynı 
tarihte yürürlüğe girecek şekilde 24.04.1998'de imzalanmıştır. 

Mayıs 2001'de çıkan 4673 sayılı Kanun ile hak ve yükümlülükler değişmemek 
şartıyla, Telekominikasyon Kurulu'na imtiyaz sözleşmelerini yenileme ve genel olarak 
telekominikasyon sektörünü düzenleme ve denetleme yetki ve sorumluluğu verilmesi üzerine 
sözkonusu imtiyaz sözleşmelerinin hükümleri aynen korunarak GSM işletmecileri ile 
Telekominikasyon Kurulu arasında yeniden imzalanmıştır. 

Ara Bağlantı, iki ayrı telekominikasyon şebekesi arasındaki telekominikasyon 
trafiğinin gerçekleştirilmesini teminen iki şebekenin birbirine irtibatlandınlmasıdır. 

Ulaştırma Bakanlığı'nın imzaladığı İmtiyaz Sözleşmesinin 12. maddesinin son 
fıkrasında "Bakanlık, Türk Telekomun şebekelerinden işletmecinin şebekelerine doğru 
yapılacak aramalarda uygulanacak ücretlerin, işletmecinin uyguladığı birim temel ücretin 
altında olmamasını sağlayacaktır. Birim Temel Ücret (BTÜ): İşletmecinin Türk Telekoma 
bildirdiği ve Türk Telekom çıkışlı trafiğe uygulanacak asgari ücrettir." denilmektedir. Bu 
hükümler daha sonra da Telekominikasyon Kurulu'nca imzalanan imtiyaz sözleşmesinde de 
korunduğu için, Türk Telekom şebekelerinden GSM şebekelerine doğru yapılacak aramalarda 
uygulanacak ücretin (GSM işletmecisinin belirlediği) BTÜ'den düşük olmamasını sağlama 
görevi önce Ulaştırma Bakanlığı'nda daha sonra ise Telekominikasyon Kurulu'na aittir. Bu 
uygulamayla Türk Telekom şebekelerinden GSM şebekelerine doğru yapılan görüşmelerin 
ücretlerini GSM işletmecileri belirlemekte fakat Türk Telekom kendi abonelerinden tahsil 
edip sözleşmede belirlenen esaslara göre kendi payını kestikten sonra kalanını aylık 
mahsuplaşma sonunda GSM işletmecilerine ödemektedir.(Temmuz 2003'e kadar) 

Elektrik Mühendisleri Odasının Ankara 9. İdare Mahkemesi nezdinde, "Ara Bağlantı 
Sözleşmesinin kamuya zarar verici nitelikte olduğu, uyuşmazlıkların çözüm yerinin adli yargı 
organlarının gösterildiği, Anayasanın tüketicinin korunması, tekelleşme ve kartelleşmenin 
engellenmesi hükümlerine aykın olduğunu" ileri sürerek iptali talebiyle açtığı dava sonucu, 
"imtiyaz sözleşmelerine dayalı olarak yapılan idari sözleşmelerin kamu yararına aykın 
hükümler içermemesi gerektiği" bu durumda da Türk Telekom ile GSM şebekelerinin 
birbirleri üzerinden karşılıklı yapılan iletişim için alınan ücetlerin paylaşımının simetrik 
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olmadığından kamu yararına aykırı bulunarak Ara Bağlantı Sözleşmesinin ücretlerin 
paylaşımını düzenleyen ilave 1 A.l bölümü 04.10.2000 tarihinde iptal edilmiştir. 

Bu karara dayanarak Türk Telekom'un ara bağlantıdan kaynaklanan ücretleri kendisi 
ve GSM işletmecileri arasında %50 - %50 paylaştırmak için girişimde bulunması üzerine, 
GSM işletmecileri adli yargıda dava açmışlardır. Ankara Asliye 7. Ticaret Mahkemesi, "..(ara 
bağlantı) sözleşmesinin taraflann özgür iradesiyle imza edilen bir özel hukuk sözleşmesi 
olduğu hususu da gözetilerek, Ankara 9. İdare Mahkemesinin iptal kararıyla ortaya çıkan 
sözleşmesel boşluğun sözleşmenin bütünlüğü ilkesi çerçevesinde sözleşmeye hakim mali 
denge gözetilerek, taraflann bir araya gelerek geleceğe yönelik olarak yeniden düzenleme 
yapmalan suretiyle giderilmesi gerekeceğinden muarazanın men'i davasının kabulüne ve 
muarazanın, Ankara 9. İdare Mahkemesi'nce iptal edilen bölümün taraflarca yeniden 
düzenlenmesi ve bu düzenleme yapılıncaya kadar iptal edilen bölümden kaynaklanan 
süregelen uygulamanın aynen devamı suretiyle giderilmesine 15.11.2001 tarihinde karar 
vermiştir. 

İdare Mahkemesinin karanna karşı, GSM işletmecileri Danıştay'a; Asliye Ticaret 
Mahkemesi karanna karşı da Türk Tel ekom Yargıtay'a temyiz için başvurmuşlardır. 
Danıştay'ın, GSM operatörlerinin davada taraf olmaması sebebiyle temyiz başvurusunu red 
etmesinden sonra İdare Mahkemesi karan kesinleşmiştir. Türk Telekom'un Asliye Ticaret 
Mahkemesi karanna karşı Yargıtay'a yaptığı temyiz başvurusu, karar düzeltme safhasından 
da geçerek sonuçlanmış ve Ankara 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin karan 30.05.2003 
tarihinde iptal edilmiştir. Böylece, Ankara 9. İdare Mahkemesi'nin Ara Bağlantı 
Sözleşmesinin ücret paylaşımına ilişkin bölümünün iptal edilmesi karan yürürlüğe girmiştir. 

Bu arada Türk Telekom, Ankara 9. İdare Mahkemesine müracaat ederek, önceki 
karannda geçen "SİMETRİK" ifadesinin taraflar arasında uygulamada çeşitli ihtilaflara yol 
açtığını ileri sürerek Mahkeme'den açıklama talep etmiştir. Mahkeme, 23.05.2003'te verdiği 
kararda, "Türk Telekom ile GSM operatörlerinin birbirlerine ödedikleri ücretlerin neden 
simetrik olmadığının, ekonomik ve mali gerekçelerinin net bir şekilde açıklanmasının davalı 
idareden -TT- sorulmasına rağmen, davalı idarece ekonomik ve mali gerekçelerin net bir 
şekilde ortaya konulmaması nedeniyle mahkememizce sözleşmede yer alan paylaşım oranının 
mali ve ekonomik gerekçesinin bulunmadığından hareketle kamu yaran gözetilerek paylaşım 
oranının simetrik olmadığı gerekçesiyle sözleşmede yer alan paylaşım oranına ilişkin 
bölümün iptalinin gerekçesi ve İdari Yargının idari işlem niteliğinde karar veremeyeceği 
dikkate alınarak, iptalden sonra yeniden yapılacak sözleşmede yeni sözleşme maddesinin 
taraflannca kamu yararı gözetilerek, mali ve ekonomik sebepleri açıklanmak suretiyle, 
imtiyaz sözleşmesi ilkeleri çerçevesinde, fiyat-maliyet ve genel uygulamalar gözönüne 
alınarak paylaşım oranının adil bir şekilde yeniden belirlenebileceği açık bulunduğundan, 
açıklama istemi reddedilmiştir. Bu karara karşı da yargı süreci devam etmektedir. 

Ulaştırma Bakanlığı'nın Başbakanlık kanalıyla Danıştay'dan konuyla ilgili istişari 
talep etmesi üzerine, Danıştay'ın 12.06.2003 tarihinde verdiği istişari görüşte özetle; 
Temyiz edilmediği için kesinleşen Ankara 9. İdare Mahkemesi karannın herkes için bağlayıcı 
nitelikte bir yargısal karar olup olmadığı, iptal edilen sözleşme hükümleri yerine Türk 
Telekom'un tek taraflı olarak çağn sonlama ücretini belirleyip belirleyemeyeceğinin 
sorulmuştur. İptal davalan objektif ve genel nitelikte olduğundan, iptal hükmü o davanın 
taraflan yanında iptal edilen tasarrufla ilgisi olan herkesi ve her durumu kapsayacağından 
İdare Mahkemesinin sözleşmenin ilgili bölümünün iptal karannın GSM işletmecisini de 
bağlayacağı da açıktır. Bu durumda, GSM işletmecisi ile Türk Telekom arasında akdedilen 
Arabağlantı Sözleşmesinin, çağn sonlanma ücretlerine ilişkin esaslan esaslan düzenleyen 
bölümünün iptal edilmesi sonucu ortada, çağn sonlanma ücretleri ile ilgili herhangi bir 
düzenleme kalmadığından hukuksal boşluk meydana geldiği açıktır. 406 sayılı Kanunun 10. 
Maddesi, 2813 sayılı Kanunun 7. Maddesinin 1. Fıkrasının (h) bendi ve 23.05.2003 tarih ve 
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25116 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 'Erişim ve Ara Bağlantı 
Yönetmeliği'nin 16., 20., 21. Maddelerinde yer alan işletmeler arasında ara bağlantı 
yapılmasına ilişkin hükümlerle ara bağlantı ücretlerinin nasıl belirleneceği ayrıntılı bir 
biçimde düzenlenmiş olup, GSM işletmecisi ile Türk Telekom arasında akdedilmiş olan ara 
bağlantı sözleşmesinin çağrı sonlanma ücretleriyle ilgili bölümünün idare mahkemesince iptal 
edilmesi sonucu oluşan hukuki boşluğun, yukarıda sözü edilen mevzuat hükümlerine göre 
giderilmesi gerektiğinin mümkün olduğu sonucuna varılmıştır, denilmektedir. 

23.05.2003 tarih ve 25116 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
'Erişim ve Ara Bağlantı Yönetmeliği'nin konuyla ilgili hükümlerine göre GSM işletmecileri 
ile Türk Telekom arasında konunun çözümü için görüşmeler devam etmektedir. 

BTÜ uygulamasının amacı, servise yeni giren GSM operatörlerinin rekabet açısından 
Türk Telekom karşısında korunması ve gelişmelerinin sağlanmasıdır. Nitekim, yabancı 
ülkelerde de başlangıçta buna benzer uygulamalar görülmektedir. Ancak, rekabet ortamı 
oluştuktan sonra bu uygulamanın kaldırılıp, tarifelerin serbest rekabet ortamında belirlenmesi 
gerekmektedir. Bu gerekçelerle sözleşmenin taraflarından olan Türk Telekom, Ağustos 
2001 'de GSM işletmecileriyle olan anlaşmazlıklarını Telekominikasyon Kurulu'na bildirerek 
konunun çözülmesini talep etmiştir. Bunun üzerine Telekominikasyon Kurulu, konuyu 
çözeceğini ilgili kuruluşlara yazıyla bildirmiş ve tarifenin belirlenmesine yönelik danışmanlık 
hizmeti alınması için yabancı bir firmayla ancak Şubat 2002'de anlaşma imzalanmıştır. 
Danışman firma Ağustos 2002'de verdiği raporda, BTÜ uygulamasının kaldırılmasını ve 
GSM işletmecilernin ara bağlantı ücretinden aldığı 17 cent'in 4 cent civarında olması 
gerektiğini önermiştir. 

Telekominikasyon Kurulu, danışman firmanın raporunu vermesinden sonra yaklaşık 9 
ay sonra 23.05.2003'te Erişim ve Ara Bağlantı Yönetmeliği'ni yayınlamıştır. Türk Telekom 
ile GSM işletmecileri söz konusu yönetmeliğe göre görüşmelere başlamışlar ve kendi 
aralarında anlaşamasalar dahi Kurul'un belirleyeceği tarifeye geçerek konu çözüme 
kavuşacaktır. Bu safhadan sonra geriye dönük olarak GSM işletmecilerine ne kadarlık bir 
fazla ödeme yapıldığı hesaplanabilecektir. 

Öncelikle Telekomünikasyon Kurulu'nun son iki yıldır görevini yapmayan 
yöneticileri ve kurul üyelerinin idari, cezai ve mali sorumluluklarının tam olarak tespit 
edilebilmesi için, Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun koordinatörlüğünde, bir Başbakanlık 
Müfettişi, bir Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı, bir Ulaştırma Bakanlığı Müfettişinden 
oluşan denetçilerce yapılacak inceleme ve soruşturmanın uygun olacağı kanaatine 
varılmıştır. 

3- Dizi Pusulası (Ekler EK-4.26 de sunulmuştur) 

1. Türk Telekom ve PTT Teknik Elemanları Derneği'nin Hazırladığı Şikayet 
Dosyası 

2. Telekomünikasyon Kurumu'nun "Genel Olarak Arabağlantı ve Türkiye'de 
Arabağlantı Ücretleri Konusunda Anlaşmazlık" konulu ÖZET RAPORU 

3. Komisyon Tutanakları 
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Özel Rapor 4/27 

4.2.3.2. Ankara-İstanbul Demiryolu İhalesi 

28.4.2000 Tarihinde yapılan Ankara - İstanbul Demiryolu Rehabilitasyon İhalesi ile 
ilgili ihaleyi kazanamayan firmaların iddiaları özetle şöyledir: 

1. Firma teyitleri alınmadan firma teklifleri değiştirilmiştir. 

2. Fiyat ve kredisi farklı döviz olan firma ve kredi teklifleri değerlendirme dışı 
bırakılmıştır. 

3. Şartnamede en ucuz iki firma teklifi arasında % 10'dan az fark olması halinde 
bu firmalarla açık eksiltmeye gidileceği hükme bağlanmışken, değerlendirme dışı bırakılan 
firmaların teklifleri bu kapsama girdiğinden firmalar açık eksiltmeye çağnlmamıştır. 

4. Kredi teklifleri kendi prime rate rakamları kullanılarak indirgenmemiştir. 

5. İhaleyi kazanan firmanın getirdiği kredinin geçerliliği olmadığı halde bu ihale 
yapılmıştır. 

İddialarla ilgili olarak yapılan inceleme ve görüşmeler sonucunda ulaşılan sonuçlar 
özetle şöyledir: 

1. Keşfi TCDD'ce yapılmış ancak keşifte miktarları (adet, ton v.b.) belirtilmeyen 
kalemlerin tekliflerde farklı olması sonucu teklifler miktar bazında aynı seviyeye getirmek 
amacıyla Şartnamenin 19. maddesine uygun olarak teklif fiyatlarında düzeltmeler yapılmıştır. 

2. Şartnamenin 6. maddesinde tekliflerin sadece USD olarak verilebileceği, 
kredilerin ise herhangi bir konvertibl döviz cinsinden olabileceği hükmü varken, ihaleden 
önce yayınlanan ADDENDUM'da tekliflerin de USD dışındaki dövizlerle verilebileceği 
bildirilmiştir. Ancak aynı ADDENDUM'un 2. md. 2. fıkrasında (bütün altyapı keşifleri USD 
cinsinden yapıldığı için) tekliflerin; 

-USD $ dışında bir döviz cinsinden yapılması ve 
-kredinin de teklifteki döviz dışında bir döviz cinsinden bulunması halinde 

sözleşmenin kredideki döviz cinsinden yapılacağı hükme bağlanmıştır. 
(Buradan USD $ olarak teklif verenlerden USD $ dışında bir dövizle kredi teklifleri 

olması durumunda hangi döviz üzerinden sözleşme yapılacağı belirsiz olmaktadır.) 

TCDD yetkilileri ADDENDUM ile yapılan bu değişiklik ile firmaların buldukları 
kredideki döviz cinsinden fiyat tekliflerinin- yapılmasını sağlamak olduğunu ifade 
etmektedirler. Ancak bu amaç ADDENDUM'da açıkça belirtilmediği ve ADDENDUM'un 2. 
md. 2. fıkrasına göre USD $ ile teklif yaptığı halde USD $ dışında bir dövizle kredi getirilen 
tekliflerde sözleşme yapılabilecek bir fiyat tespiti mümkün olmamasından dolayı, ihale 
komisyonu bu şekildeki fiyat - kredi tekliflerini mali değerlendirme dışı bırakılmıştır. 

3. Şartnamenin 15. maddesinde en ucuz teklif edenle aralarında % 10 fark 
bulunan firmalarla açık eksiltme yapılacağı belirtilmiştir. Ancak tekliflerin indirgeme 
sonucunda bulunan en uygun teklifle ikinci en ucuz teklif arasında % 10'dan fazla fark 
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olduğundan Şartnamenin 15. maddesine göre ikinci sıradaki firmanın açık eksiltmeye 
çağrılmaması şartname hükümlerine uygundur. 

4. Şartnamenin 19 / f fıkrasında "Bütün teklif sahipleri için geçerli "prime rate" 
faiz oranı belirlenemediği takdirde teklif edilen en yüksek faiz oranına göre 

indirgenecek " denildiği ve değişik döviz cinsleri için ayrı ayrı "prime rate" 
söz konusu olduğu ve dolayısıyla bu oranlarda herhangi birinin bütün teklif sahipleri için 
geçerli oran olarak kabul edilemeyeceği için şartnamenin 19 / f fıkrasına uygun olarak 
teklifler içindeki en yüksek oran indirgeme oranı olarak kullanılmıştır. Bu şekildeki bir 
indirgeme metodunun en uygun sonucu verip vermediği ayrıca incelenebilir. Ancak 
Şartnamedeki bu hükme ihale öncesi bir itiraz olmamıştır. 

5. Hazine Müsteşarlığı yetkililerinden alman bilgilere göre, ihale aşamasında söz 
konusu İspanyol kredisinin Türkiye - İspanya arasında anlaşmasının olmadığı konusunda 
şikayetlerin kendilerine de ulaşmış ve bunun üzerine durumu belirten bir yazı TCDD'ye 
yazılmış olmasına rağmen, Hazine yetkilileri bu kredinin geçerli olması için o tarihlerde 
OECD nezdinde kayıtlara girmiş olduğunu sonradan öğrendiklerini ve teyidinin İspanya 
Hükümeti'nden alındığını bildirmişlerdir. 

2. Sorumluluğun Tespiti ve Öneri 

Şartnamede değişiklik yapan ADDENDUM'un değişiklik amacını (Kredi ve teklifteki 
döviz cinsinin aynı olmasını ve daha fazla teklif verilmesini temin etmek) açık ve yoruma yer 
vermeyecek şekilde ifade etmemesi sonucu bazı firmaların farklı dövizlerden fiyat ve kredi 
teklif edebilmeleri sonucunu doğurmuştur. Bu sebeple Şartnameyi hazırlayanların 
sorumluluğu olabileceği kanaatine ulaşılmamıştır. 

Ayrıca, teklif veren bir konsorsiyumun ortaklarından birinin idare mahkemesine açtığı 
dava da TCDD lehinde sonuçlandığından idareciler hakkında bir sorumluluk tespit 
edilmemiştir. 

DİZİ PUSULASİ (Ekler EK-4.27 de sunulmuştur) 

Ek-1 : Konuyla İlgili Şikayet Dosyalan 
Ek-2 : TCDD'den Gelen Bilgi Notu 
Ek-3 : İhale Dosyası 
Ek-4 : Hazine Müsteşarlığı'ndan Alınan Kredi ile İlgili Evraklar 
Ek-5 : Konuyla İlgili İhale Öncesinde Firmalara Gönderilen Soru ve Cevaplar 
Ek-6 : Prime Rate Oranlan ile İlgili Merkez Bankası Yazısı 
Ek-7 : TCDD'den Hazine Müsteşarlığına Gönderilen Kredi Dosyaları 
Ek-8 : Konuyla İlgili Ankara 3. İdare Mahkemesi Kararı 
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4.2.4. DİĞER İHALE VE YAPIM İŞLERİ 

Özel Rapor 4/28 

4.2.4.1. TPAO ve bağlı ortaklıkları ile iştiraklerinde bazı yolsuzluk ve 
usulsüzlükler 

KONU : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve bağlı ortaklıkları ile iştiraklerinde 
bazı yolsuzluk ve usulsüzlükler ile ilgili olarak komisyona intikal eden dilekçe iş bu raporun 
konusunu oluşturmaktadır. 

İntikali: 
Komisyonumuza intikal eden 04.06.2003 tarihli ve 406 sayılı dilekçe ile (Ek::l), 

TPAO Genel Müdürlüğü ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Komisyon 
Başkanlığımıza intikal eden raporlar çerçevesinde sürdürülen inceleme sonucunda; 

AÇIKLAMALAR : 

Türkiye'nin petrol ihtiyacını yurt içinden gerçekleştirdiği üretime ilave olarak yurt 
dışından da temini amacıyla 1990'lı yıllarda yurt dışına açılan TPAO'nun; 

Faaliyetlerini TİS.'e tabi işçiler ve Kapsam Dışı Personel eli ile gerçekleştirdiği, 
Yıllarca personel ihtiyacını, TPAO Personel Vakfının kurduğu Petrol Ticaret Ltd.'en hizmet 
satın almak suretiyle sağladığı, TPAO Personel Vakıfına ait bu şirket ile hizmet sözleşmesi 
imzalayarak istediği personeli bu şirket aracılığı ile işe aldığı, Bu şekilde çalıştırdığı 
elemanları, zaman zaman kadro alarak kadroya geçirdiği, Bu yöntemle çalıştırdığı kişileri 
belirli çevre ve kişilerin direktifleri ile işe aldığı, TPAO'nun Petrol Ticaret Ltd. Şti. aracılığı 
ile işe aldığı ve 2002 yılından itibaren de tamamını kadroya geçirdiği personelin işe 
alınmaları Kamu Personeline özgü bir biçimde yapılmadığı, 

Bunun yanında yıllardan beri özellikle taşrada bölgenin politikacılarının istek ve 
talepleri doğrultusunda sayılan binlerle ifade edilen personeli işe aldığı, Halen müteahhit 
elemanı olarak çalışan bu personelin %90'ının Kuruma tamamen yük getirdiği, 

Ayrıca Yurtdışı faaliyetlerini sürdürmek için Bakanlar Kurulu Karan ile TPİC adı 
altında kurulu bir şirketinin mevcut olduğu, Bu şirketin, yurtdışında tescil edildiği, ancak, 
Genel Müdürlüğünün Ankara Gölbaşında olduğu, Sermayesinin tamamı TPAO'ya ait bu 
şirkete personel istihdamının her hangi bir kuralının bulunmadığı, 

TPİC hiçbir kurumun rutin denetimine tabi tutulmadığı, Sözde TPAO'nun gözetim ve 
denetiminde olmasına rağmen 15 yıldır faaliyette bulunmasına rağmen bu sene ikinci defa 
teftişe tabi tutulduğu, Yüksek Denetleme Kurumun denetimi dışında bırakıldığı, Bu nedenle 
TPAO personelinin büyük çoğunluğu, bu şirket aracılığı ile hiçbir izin ve müsaade almadan 
yıllarca yurt dışı seyahate personeli gönderildiği, 

KİT'lerle ilgili 2002 yılı Finansman kararnamesi çerçevesinde TPAO'da denetim 
yapan Hazine Kontrollerinin düzenlediği raporun TPAO'nun durumunu çok daha iyi 
özetlediği, Ancak bu raporun da gereğini yerine getirilmediği, 
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TPAO'nun yıllarca yurtdışı yatırımlarını ve gelen itfa paralarım muhasebeleştirirken 
kur farkı yapmadığı ve 2002 yılında Hesap Uzmanlarınca yapılan denetim sonucu 270 trilyon 
ek vergi ve ceza ödemek zorunda kaldığı, 

TPAO'nun TPİC aracılığı ile Irak'tan motorin , fuel -oil, ve ham petrol getirdiği, sınır 
ticareti kapsamında tankerlerle yapılan bu taşıma ile ilgili bütün ihalelerin incelenmesi 
gerektiği, 

TPAO'nun yurt içinde, BOTAŞ ile beraber Tuzgölü ve Kuzey Marmara doğal gaz 
depolama projelerini sürdürmekte olup, Her iki proje ile ilgili bütün ihalelerin incelenmesi 
gerektiği, 

Bunun yanında, Trakya'da TPAO'ya ait bir ruhsat alanında, arama faaliyetleri 
tamamlanmış, sondaj yapılmış ve kuyu raporlarında doğal gaz gelişi kaydedilmiş sahanın 
TPAO'dan düşürüldüğü, Daha sonra Avusturalya'da yerleşik olduğu bilinen Amity firmasının 
bu sahayı aldığı, TPAO ile yaptığı bir ortaklık anlaşması çerçevesinde hiçbir arama 
faaliyetinde bulunmadan TPAO'nun kazdığı kuyunun 15 m yanına kuyu kazarak (Göçerler 1) 
doğal gaz keşfettiği, Halen Trakya Baseni Ortak İşletme Anlaşması çerçevesinde TPAO ve 
Amity Ortaklığı ile bu sahadan üretim yapılmakta ve saha geliştirme faaliyetlerini sürmekte 
olduğu, 

TPAO'nun bütün arama maliyetlerine katlandığı ve gaz keşfettiği bir sahanın ruhsatım 
boş olduğu gerekçesi ile iade ettiği ve daha sonra TPAO'dan aynlan personelin çalıştığı bir 
şirketle ortaklık anlaşması çerçevesinde hiçbir arama faaliyeti yapmadan bu sahada sondaj 
noktası vererek sondaj yaptırdığı ve gaz keşfedildiği, 

Bunun yanında Trakya'daki sahalarından ürettiği gazı çevredeki sanayii kuruluşlarına 
verdiği, Bu kuruluşlardan Motif firması gazın bedelini ödemediği halde yönetim uzun bir süre 
gazını kesmediği ve bu gün itibariyle Kurumun alacağının 2 trilyon lira olduğu, Firmanın 
faaliyetini durdurduğu ve TPAO'nun alacağının tahsil kabiliyetinin olmadığı, Müfettiş 
raporları ile uyarılmasına rağmen zamanın Bölge Müdürleri ve Genel Müdür gaz verişine 
devam ettiği, 

Ayrıca, mülkiyeti TPAO'ya ait İstanbul İli Şişli ilçesinde bulunan akaryakıt 
istasyonunun sözleşme ile işletmecilik hakkı bilâ bedelle Petrol Ofisine devredildiği, daha 
sonra Petrol Ofisi ile yapılan sözleşme göz ardı edilerek müstecire istediği dağıtım şirketi ile 
anlaşma serbesti yetinin tanınması ve onunda Shell ile anlaşması sonucu TPAO'nun Petrol 
Ofisine 2003 yılında 1.735 trilyon kar mahrumiyeti ödediği, 2009 yılma kadar seri davalar 
halinde bu parayı ödemeye devam edeceği, 

TPAO, yıllarca kendisinden aynlan personelin kurduğu Troya adındaki bir şirkete 
gerek TPAO ve gerekse TPİC aracılığı ile iş verdiği ve bu şirkete kaynak aktardığı, Troya'nın 
aldığı bütün ihalelerin incelenmesi gerektiği, 

TPAO, Batman da Batman Petrol Spor Kulübünü açmış ve her sene Beden Terbiyesi 
ve Spor Giderleri bütçesine koyduğu bütün ödeneği Petrol Spora aktardığı, Petrol Spor 
kayıtlannda sporculara ödenmiş görünen paralar ile Futbol Federasyonuna bildirilen rakamlar 
arasında büyük farklar mevcut olduğu, Bu konu yıllardan beri araştınlmadığı, yapılan 
incelemelerde de bunun üzerine gidilmediği, 
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Mısır'da 45 milyon USD Dolar civarında yatınm yapıldığı ve 5 milyon dolara saha 
satıldığı ve projeden 40 milyon zarar edildiği, bu proje ile ilgili hiçbir inceleme ve araştırma 
yapılmadığı, Teftiş Kurulunun bu konudaki talebinin ret edildiği, 

Buna ilave olarak 30 milyon dolar civarında bir kaynağın Cezayir de heba edildiği, 

TPAO'nun Kazakistan'da %49 hissedarı olduğu bir şirketin bütün yatırımlarını 
üstlendiği, 400 civarında personeli proje başında Kazakistan'a gönderdiği ve sahalarda 50'ye 
yakın kuyunun Kazaklar tarafından açıldığı ve sahanın yapısının bilindiği halde, bu sahalara 
50'ye yakın yeni kuyu açıldığı ve TPAO tarafından açılan kuyuların tamamının boş çıktığı, 
Kazakların 14 milyar ton petrol rezervi olduğu savını baz alarak 267 milyon Dolar yatınm 
yapıldığı, 28 milyon ton petrol olduğu anlaşılan sahaların büyük çoğunluğunun terk edildiği, 
61 milyon Dolar transfer gerçekleştirildiği, Bu projeden daha fazla yatınm itfası söz konusu 
olmadığı, konunun yargıya intikal ettiği, 

TPAO'nun, TPİC aracılığı ile servis hizmetleri gerçekleştirmek için hiçbir Pazar 
araştırması yapmadan, Kazakistan'a kule yollandığı, %50'si TPAO'ya ait TEPCO projesi için 
bir kuyu kazıldığı ve daha sonra iş bulunamadığı, kulenin Azerbaycan'a geçirildiği ve 
burada da iş bulamayınca Azerbaycan'da bırakıldığı, Bu servis hizmeti projesinin TPAO'ya 
zarannın yaklaşık 1.350.000,-$ civannda olduğu, 

Aynca, savaştan önce Irak ile servis anlaşması yapıldığı ve 20 kuyu kazılıp taahhüt 
bitirildiği ve Dış İşleri Bakanlığı tarafından savaştan 45 gün önce personelin çekilmesi 
bildirildiği halde Türkiye sınınna 250 km mesafede bulunun kulelerin Irakta bırakıldığı ve 
savaşta talan edildiği, Kulelerin şu anda taşma bilir ne kadar parçası varsa hepsinin 
yağmalandığı, taşınamayacak kadar ağır metal aksamının kaldığı, 

Anlaşılmıştır. 

SONUÇ: 

TPAO'nun, TPİC, Iraktan motorin, fuel-oil ve ham petrol ticareti ile ilgili 
faaliyetlerinin, Mısır, Cezayir ve Kazakistan projeleri, TPAO ve BOT AŞ tarafından yürütülen 
Kuzey Marmara ve Değirmenköy sahalan yeraltı gaz depolama projesi ve Tuz Gölü Doğal 
gaz depolama projesi ile ilgili ihalelerin, Mülkiyeti TPAO'ya ait olan İstanbul Şişli akaryakıt 
istasyonunun kiralanması ile ilgili olarak yapılan ihale ve imzalanan sözleşmeleri, Motif 
firmasına verilen gaz sonucu Kurumun uğradığı 1,750 trilyon zarar, Trakya Baseni Ortak 
İşletme Anlaşması çerçevesinde TPAO ile Amtıy firması ile ortak işletilen sahanın TPAO 
tarafından gaz bulunmadığı gerekçesi ile terk edildiği ve daha sonra aynı sahaya ortak olması, 
hususunda konunun bütünlük arz etmesi nedeniyle bütün yönleriyle ilgili Bakanlıkça 
soruşturulması gerektiği kanaatine varılmıştır. 

DİZİ PUSULASİ (Ekler EK-4.28 de sunulmuştur) 

Ek-1 : 1 adet Klasör 
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Özel Rapor 4/29 

4.2.4.2. PETKİM - Kurum Zararına Sebep Olunması 

PETKİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDE USUL VE ESASLARA UYGUN 
YAPILMAYAN İŞLEMLER NEDENİYLE KURUM ZARARINA SEBEP OLUNMASI 

1-Yapılan İşlemler; 

Petkim Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu eski başkanı İsmet Güneş'in, Komisyonumuza 
sunduğu iddialarında; 

-Petkim Genel Müdürlüğünde meydana gelen olaylarla ilgili olarak Başbakanlık Teftiş 
Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan inceleme ve soruşturma neticesinde temin edilen 
22.10.2001 tarih ve 20/001-103 sayılı raporda yer yalan yaptırımların, dönemin ilgili Bakanı 
Yılmaz Karakoyunlu ve dönemin Genel Müdürü bilahare Özelleştirme Dairesi Başkanı 
Turgut Bozkurt tarafından engellendiğini ve dolayısıyla sözkonusu raporda yer alan 
yaptırımların gereğinin yapılamamış olduğunu, nitekim, 

- Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca yukarıda belirtilen 22.10.2001 tarih ve 
20/001-103 sayılı rapora ilişkin olarak Başbakanlık makamına yazılan müzekkerede 
"Başkanlığımız, genellikle Başbakanlık Başmüfettişinin görüşüne katılmakla birlikte, her iki 
denetim elemanının mutabık olduğu hususlarda gereğinin ifası ve farklı görüşlerin yer aldığı 
konularda ise, hukuki yanlışlıklara düşülmemesi için, değerlendirme ve uygun işlem tesisinin 
kuruluşun (PETKİM A.Ş.) bünyesinde yer aldığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın bağlı 
olduğu Devlet Bakanlığı (Dr.Yılmaz KARAKOYUNLU) tarafından yapılmasının ve 
sonucundan Başkanlığımıza bilgi verilmesinin uygun olacağı görüşündedir" denilmekte 
olduğunu, 

-Ancak yapılan inceleme ve soruşturmanın koordinatörünün Başbakanlık Teftiş 
Kurulu Başmüfettişi Ahmet YİLMAZ olduğunu, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı 'nın, 
görüşüne katılıyor olmasına rağmen sözü edilen Başmüfettişin yaptırım taleplerinin yerine 
getirilmesi konusunda gerekli mütalaayı vermesi gerektiğini, 

-İnceleme ve araştırmayı yapan diğer denetim elemanı olan Yüksek Denetleme Kurulu 
Başdenetçisi Mehmet KAYA'nm, sözkonusu rapordaki muhalefet şerhinde yer alan 
hususların PETKİM Yönetiminin hiç yanlış yapmadığı esası üzerine kurulmuş olduğunu, 
Başbakanlık Başmüfettişinin; PETKİM yönetiminin yıllarca savsakladığı PETKİM Teftiş 
Kurulu Yönetmeliğinin, Başbakanlığın 1993/12 sayılı genelgesine göre yeniden düzenlenip 
yürürlüğe konulmaması hususundaki tespitlerini ve ayrıca YDK 1998 yılı raporunda PETKİM 
yönetiminin yıllarca Teftiş Kurulu Yönetmeliğini çıkarmadığı ve sürüncemede bıraktığı ve 
hatta YDK 1998 yılı raporunda PETKİM Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin artık geçerliliğinin 
kalmadığı belirtildiği dikkate alındığında PETKİM yönetimince geçerliliği kalmayan 
yönetmeliğe göre işlemler yapmasını gözardı ederek, Teftiş Kurulu eski Başkanı'nın 
görevden alınmasını ve sonraki başkanın usulsüz olarak atanması hususlarını bile normal 
işlemler gibi gösterdiğini, 

-Diğer taraftan Başdenetçi Mehmet KAYA'nın, PETKİM aleyhine uygulanmış döviz 
kurlanndan dolayı şirketin zarara sokulmasına sebebiyet verdikleri adı geçen Başbakanlık 

980 



Başmüfettişince tespit edilen PETKİM Finansman Müdürü Ersin GÜNGÖR ve Veli GİRAY 
için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusu önerisine bile katılmamış olduğunu, 

-Halbuki PETKİM aleyhine uygulanan kur farklılıklarından doğan kayıpların tahsilatı 
işlemlerinde, Toprakbank'ın kendi bünyesinde yaptığı incelemede PETKİM finansman 
yetkilileri Ersin GÜNGÖR ve Veli GİRAY'ın kambiyo işlemlerinde Toprakbank görevlileri 
ile bir takım çıkar ilişkileri bulunduğunun tespit edilmiş olduğunu ve bu şahıslar hakkında 
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuş olduğunu, 

-Nihayet, yukarıda bahsi geçen 103 No'lu Soruşturma Raporu'nun Başbakanlık 
Makamından alman Olur'a binaen, Devlet Bakanlığına (Yılmaz KARAKOYUNLU) 
08.03.2002 tarihinde gönderilmişse de, Devlet Bakanlığının 12.04.2002 tarih ve 0816 sayılı 
Özelleştirme İdaresine muhatap yazısında Bakanlığınca soruşturmaya gerek görülmediğinin 
ifade edilmesi üzerine Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın PETKİM A.Ş.'ye 29 Nisan 2002 
tarih ve 3157 sayılı yazı ile Devlet Bakanlığının soruşturmaya gerek görmediğini bildirdiğini, 

-Bu yazıdan 6 ay sonra Özelleştirme İdaresi tarafından PETKİM A.Ş.'ye gönderilen 
30 Ekim 2002 tarih ve 8046 sayılı yazıda, bahse konu raporda sözü edilen iddialarla ilgili 
olarak bugüne kadar yapılan çalışmalar ve sonuçları konusunda idareye bilgi verilmesinin ve 
temennilerin yerine getirilmesine ilişkin olarak gerekli özenin gösterilmesinin istendiğini, 

- PETKİM A.Ş. tarafından da bu yazıya verilen cevapta her iki denetim elemanının 
mutabık kaldığı hususlar üzerinde değerlendirme yapıldığının ifade edildiğini, oysa 
haklarında tahkikat yapılan ve yaptırımlara muhatap kişilerce konuların ele alınıp 
cevaplandırılmasının sağlıklı olmayan bir uygulama olduğunu, 

Esasen Başbakanlık Teftiş Kurulunca Devlet Bakanlığı'na (Yılmaz 
KARAKOYUNLU) gönderilen Başbakanlık Olur'unda " farklı görüşlerin yer aldığı 
konuların ise değerlendirme ve uygun işlem tesisinin kuruluşun (PETKİM A.Ş.) bünyesinde 
yer aldığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığı (Dr.Yılmaz 
KARAKOYUNLU) tarafından yapılması ve sonucundan Başkanlığa bilgi verilmesinin uygun 
olacağı) dile getirilmiş olduğunu, halbuki farklı görüşlerdeki konularda Devlet Bakanlığınca 
Teftiş Kuruluna bildirilen herhangi bir husus bulunmadığının görülmekte olduğunu, 

- Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun sözkonusu raporunda yer alan ve Başbakanlık 
Makamına sunulan müzekkeredeki yaptırımları uygulaması gerektiğini belirtmiştir. 

Adı geçen şahsın diğer bir kısım ek iddia ve görüşleri aşağıda olduğu gibidir: 

A) "TEFTİŞ KURULU BAŞKANLİĞİ'NA USULSÜZ ATAMA" KONUSU 

-Teftiş Kurulları Yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasını, Teftiş Kurullarınca 
Müfettişlik kariyeri bulunmayanların atanmamasını, Müfettişlerin özlük haklarının 
korunmasını öngören 1993/12 sayılı Başbakanlık Genelgesinin gereklerini bilinçli olarak 
yapmayarak, denetimi etkisizleştirmek amacı içinde mevzuata aykın olarak; keyfi uygulama 
ve işlemlerle Teftiş Kurulu Başkanı İsmet GÜNEŞ'in 19.06.2001 tarihinde 1025/21 sayılı 
Yönetim Kurulu karan ile tekrar görevinden alınmasından sonra, 09.08.2001 tarihli 1028/25 
sayılı Yönetim Kurulu Karan ile tekrar Teftiş Kurulu Başkanlığına Yönetim Kurulu Büro 
Müdürü M.Erdem ÖNDER'in atanması kararlannda imzalan bulunarak görevlerini suistimal 
ettikleri ve üst makamlara bu konuda yanıltıcı bilgi verdikleri değerlendirilen Yönetim Kurulu 
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Başkanı Uğur YÜCE, Başkan V. Haluk BÜYÜKBAŞ, Üyeler Turgut BOZKURT, Faruk 
YAĞİZ, Hidayet KAYA, H.Bülent ÇAKİM, Abdullah AKARSU, Namık ÇEVİK, M.Yaşar 
GÜRBÜZ, Feridun ÖZTÜRK, Tahsin TOYGAR haklarında 4483 sayılı Yasa hükümlerine 
göre ön inceleme yapılması hususunun ilgili Devlet Bakanlığınca değerlendirilmesi, 

-Göreve atanmasından sonra Yönetim Kurulunun denetimi etkisizleştirmek amacı 
istikametinde denetim görevinin gerekleri ile bağdaşmayacak şekilde hareket ederek, 4 No'lu 
konumuz hakkında tekrar inceleme yaptıran, 3 No'lu konuda Banka kur uygulamalarında 
kurumu zarara uğratan işlemlerde yalnız 1998 yılı işlemlerinin incelenmesini yaptıran ancak 
geriye dönük 1996, 1997 yıllan işlemlerini inceletmeyen, 1993/12 sayılı Başbakanlık 
genelgesinde kayıtlı esas ve ilkelere uyulmaksızın PETKİM Teftiş Kuruluna atanan 
Müfettişlik bilgi ve tecrübesine sahip olmayan Müfettişlere münferit teftiş görevi veren, bu 
suretle PETKİM Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 6/a maddesini ihlal eden M.Erdem ÖNDER'in 
savunmasının alınarak hakkında PETKİM kapsam dışı personel yönetmeliğinin (51/3-a) 
maddesi uyarınca ücret kesimi cezası ile tecziye edilmesi ve usulsüz olarak atandığı Teftiş 
Kurulu Başkanlığı görevinden uzaklaştırılması gerektiği, 

B) "İTHALAT İŞLEMLERİNDE PETKİM ALEYHİNE UYGULANAN DÖVİZ 
KURLARİ NEDENİYLE KURUMUN ZARARA UĞRATİLMASİ" KONUSU 

İthalatta sözleşmeler hilafına döviz kurunun bankalar lehine "yüksek" uygulanması 
sonucu meydana gelen kurum zararı ile ilgili olarak; 

a) İnceleme ve soruşturmalar devam ederken 1998 yılı için belirlenen ve tahsil edilen 
10.594.026.850.- TL ve ilave inceleme ile 12.895.889.210 TL'ye baliğ olan kur farkının 3095 
sayılı yasa uyarınca söz konusu bankalardan veya müsebbipleri zamanın Finansman Müdürü 
Ersin GÜNGÖR, ilgili Finansman Müdür Yardımcısı Veli GÜRAY'dan nzaen bunun 
mümkün olmaması durumunda yasal yollardan tahsilinin sağlanması, konuya kayıtsız kalan 
ve yapılan soruşturmaya rağmen yazılannda devamlı olarak "sehven oluşan fark" 
açıklamasında bulunarak sorumlulan himaye etmeye çalışan kurum Hukuk Müşavirliğinin 
uyanlması, 

b) Petkim Teftiş Kurulu'nca yaptınlan tespit sonucunda 1996 yılında doğan 
17.997.429.047.- TL, 1997 yılında oluşan 42.075.189.479.- TL kur farkı alacağının yasal 
faizi ile birlikte kur farkı ödenen bankalardan ve işlemin sorumlulan zamanın Finansman 
Müdürü Ersin GÜNGÖR ve Yardımcısı Veli GÜRAY'dan müştereken veya müstelsilen 
nzaen tahsili, tahsilatın bu kapsamda gerçekleştirilmemesi halinde kanuni takip sürecinin 
başlatılması, 

c) Tahsilatın sonuçlanma aşamasına kadar adı geçen sorumlulann mal varlıklan 
üzerine tedbir konulmasının sağlanması, 

d) Kendilerine verilmiş olan ve sorumluluklannm gereklerini yapmamak suretiyle 
Kurumu zarara uğratan Finansman Müdürü Ersin GÜNGÖR ve Finansman Müdür Yardımcısı 
Veli GÜRAY hakkında fiillerine uyan TCK Md.508-510 "Hizmet nedeniyle Emniyeti 
Suistimal" hükümlerine göre işlem tesisi için C.Savcılığına suç duyurusunda bulunulması, suç 
konusunun 4616 sayılı Şartlı Salıverme ve Bazı Suçlann Ertelenmesi Hakkında Kanun 
Kapsamında değerlendirme işleminin adli mercilerin inisiyatifine bırakılması, 
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e) Başbakanlıkça YDK Petkim Denetim Grubu hakkında bu konuda yapılacak 
işlemlerin değerlendirilmesi için konunun Yüksek Denetleme Kurulunun bağlı bulunduğu 
Devlet Bakanlığı'na intikal ettirilmesi, 

f) Kurum yöneticileri "soruşturma sürecinden önce" bu konuda YDK raporlarına göre 
işlem yaptıklarından haklarında ayrıca işlem tesisine gerek olmadığı düşünülmekle birlikte 
konunun ilgili Bakanlıkça değerlendirilmesi, 

C) "PETKİM TARAFİNDAN ÜRETİLEN POLİPROPİLEN (PP MH-418) 
ÜRÜNÜNÜN 6000 TONUNUN 1999 ŞUBAT AYİNDA BAZİ FİRMALARA ADİL 
OLMAYAN ŞARTLARDA VE AYRİCALİKLİ FİYATLARLA TAHSİS VE 
SATİŞİNİN YAPİLMASİ" KONUSU 

a) Adli yönden; Gerek Aliağa gerekse Yarımca komplekslerinden yapılan ürün 
tahsislerinde söz konusu firmalarla yöneticiler arasında menfaat teminine yönelik organik bir 
bağın bulunduğuna dair delil teşkil edecek tespit ile bilgi ve belgeye rastlanılmadığından ilgili 
personel hakkında TCK'na göre işlem tesisine gerek olmadığı düşünülmekle birlikte, 
konunun ilgili Devlet Bakanlığınca değerlendirilmesi gerektiği, 

b) İdari yaptırım kapsamında; Polipropilen hammaddesinin Şubat 1999 döneminde 
fiyatının belirlenmesinde ve NAKSAN, YAPKİM, DOĞAN ve GÜVEN firmalarına yüksek 
miktarlarda tahsisinde ve satışında, görevlerinin gerektirdiği sorumluluk içerisinde hareket 
etmedikleri, basiretli davranmadıkları, uyguladıkları pazarlama ve satış politikaları ile 
piyasada serbest ve eşit rekabet koşullarım ihlal ettikleri, spekülatif amaçla ürün talep eden 
firmalara "kapasiteleri dikkate alınmaksızın" yüksek miktarlarda ürün tahsis ve satışım 
gerçekleştirdikleri, piyasa fiyatının belirlenmesinde gerekli öngörüyü hassasiyeti ve özeni 
göstermedikleri kanaati oluştuğundan; PETKİM A.Ş. Eski Genel Müdürü (Halen PETKİM 
Genel Müdür Başmüşaviri) Mustafa MUTLU daha önce görevinden alınmış olduğu cihetle, 
hakkında başka bir işlem yapılmaması, ilgili Genel Müdür Yardımcısı Yakup ATASEVEN'in 
görevinden alınması, 

Disiplin yönünden; Mustafa MUTLU ve Yakup ATASEVEN'in fiillerine uyan 
Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinin 51/3-9 maddesi uyarınca ücret kesimi cezası ile tecziye 
edilmesi, 

c) PETKİM Teftiş Kurulu'nca düzenlenen 13.12.1999 tarihli 12 sayılı raporda Ağustos 
1999 döneminde 602.280 Kg. AYPE G03-15 ürünün 499.838 Kg.nı "içerisinde Aliağa 
Kompleksinden yüksek miktarda tahsis ve satış gerçekleştirilen NAKSAN ve YAPKİM 
firmalarının da bulunduğu" 5 firmaya satış ve teslimatını gerçekleştiren PETKİM Yarımca 
Kompleks Başkanı Yavuz AKTUĞLU'nun fiiline uyan Kapsam Dışı Personel 
Yönetmeliğinin 51/3-9 maddesi uyarınca ücret kesimi cezası ile cezalandırılması, 

D) "PETKİM YÖNETİM KURULU BAŞKANİ UĞUR YÜCE'NİN SAHİBİ 
OLDUĞU BİLİM ŞİRKETİNDEN İLAVE TEKNİK HİZMET ALİMİNDA USULSÜZLÜK 
YAPİLMASİ" KONUSU 

Uğur YÜCE'nin PETKİM A.Ş.'ne bilgi ve birikimleri ile katkı sağlamaktan çok, 
Kurumu menfaatlerine alet etme ve bu istikamette Denetimi etkisizleştirme anlayışı içerisinde 
hareket etmesi nedeniyle; 
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a) Yönetim Kurulu eski Başkanı Uğur YÜCE'nin dahli ile CCA Bilim Firmasına, 
Şirket personeli olarak gösterilerek, bazı öğrencilerin "Danışmanlık ve Programcılık Hizmeti" 
karşılığı olarak usulsüz ödenen fatura muhteviyatı (54.282.50 USD)'nin firmadan veya 
müsebbibi olarak adı geçenden tahsil edilmesi, 

b) Bundan böyle, PETKİM A.Ş. ile ticari münasebeti bulunan ve bulunabilecek 
kişilerin, Kurum yönetimine atanmaması, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin, 
Denetçilerin Kurum ile ticari ilişkisi bulunmayan ve bulunmayacak şahıslar olması konusuna 
gereken özenin gösterilmesi, 

konularında gerekli talimatların verilmesi gerektiği, 

E) "SATİN ALİNAN SİVİ KÜTLE AKİS ÖLÇERLERİN KULLANİLAMAMASİ 
SONUCU ŞİRKETİN 408.500 USD ZARARA UĞRATİLMASİ" KONUSU 

Kütlü akış ölçerlerin alınmasında karar mevkiinde bulunan ve fakat görevlerinin 
gerektirdiği ciddiyet ve basireti göstermeyen, bu suretle yerinde kullanılmayan sayaçlar için 
kurumun 408.500 USD ödeme yapmasına, gerekli teminat ve garantilerin alınmamasına ve bu 
suretle eksik işlemlerle kurum zararına sebebiyet veren "karar alma konumunda bulunan" 
ilgili ünitenin bağlı bulunduğu zamanın Genel Müdür Yardımcısı Seyfettin BİÇİCİ, Grup 
Müdürü Sedat ERTUNÇ ve Elektrik Enstrüman Bakım Müdürü Gürkan BAYKAL'ın 
görevlerinin gerektirdiği özen, dikkat ve hassasiyeti göstermedikleri ve kurumu zarara 
uğrattıkları anlaşıldığından 408.500 USD kurum zararının adı geçenlerden müştereken ve 
mütesilsen nzaen, bu mümkün olmadığı takdirde kanuni takip ile tahsilinin sağlanması 

F) DİĞER KONULAR 

- Personel istihdamı: 26.7.1999 dan sonra gerçekleştirilen personel alımlanmdaki 
gereksiz fazlalıkolduğu, 

- 03 Aralık 2001/51 ve 04 Kasım 2002/45 sayılı Başbakanlık tasarruf genelgeleri 
hilafına hareket edildiği, örneğin PETKİM'in İzmir'de yedi katlı irtibat binası mevcutken 
aylığı 3000 Dolar'dan Kordon'da daire kiralanıp yeni irtibat bürosu olarak kullanıldığı, 

-18.11.1996 tarih ve 1120 sayılı Başbakanlık genelgesinde yer alan hükümler hilafına, 
müteahhit personeli namı altında istihdam edilen çalışanların sendikaya yönlendirilip 
PETKİM'in mahkemeye verilmesi suretiyle şirkete önemli ölçüde maddi külfet yüklendiği, 

- Şirket Hukuk Başmüşaviri'nin İş Kanunu'nun amir hükmüne rağmen yetki aşımı 
yaparak, şirket genel müdürlerinden Turgut Bozkurt ve Yavuz Aktuğ'lunun kıdem 
tazminatlarının kendilerine verilebileceğine ilişkin 26.11.2001 tarih/526 sayılı Hukuk görüşü 
bildirdiği, 

- PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.'nin temsil ve misafir ağırlama giderlerinin 
incelenmesi gerektiği." İfade edilmektedir. 

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca hazırlanan raporda, Komisyonumuza 
müşteki olarak dilekçe veren PETKİM Teftiş Kurulu eski Başkanı İsmet Güneş'in iddialarının 
kısmen doğrulandığı, ancak raporda Yüksek Denetleme Kurulu Petkim Grubu Denetçisi 
olarak imza atan Mehmet Kaya'nın muhalefet şerhinin yer aldığı, bu bağlamda Başbakanlık 
Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın müzekkeresinde görüşünün bağlayıcı olacağı halde Başkanlığın 
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herhangi bir görüş ve düşünce belirtmemesi üzerine raporun sonuç doğurmadığı, bilahare 
Petkim A.Ş.'den sorumlu Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu'nun da 4483 S. Kanuna göre 
Yöneticiler hakkında soruşturma müsaadesi vermediği ve raporun esasa taalluk eden 
hususlarının talimata bağlanmadığı, bir süre sonra Başbakanlık Başmüfettişi tarafından 
soruşturma müsaadesi istenen Petkim Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Turgut 
Bozkurt'un Özelleştirme İdaresi Başkanlığı görevine getirildiği anlaşılmıştır. 

2-Sorumluluğun Tespiti ve Öneri: 

İthalatta sözleşmeler hilafına döviz kurunun bankalar lehine "yüksek" uygulanması 
sonucu meydana gelen kurum zararı, Petkim tarafından üretilen polipropilenin 6000 tonunun 
1999 şubat ayında bazı firmalara adil olmayan şartlarda ve ayrıcalıklı fiyatlarla tahsis ve 
satışının yapılması, Petkim Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Yüce'nin sahibi olduğu şirketten 
ilave teknik hizmet alımında usulsüzlük yapılması, satın alınan sıvı kütle akış ölçerlerin 
kullanılamaması sonucu şirketin 408.500 USD Doları zarara uğratılması ve diğer bazı 
hususlarının Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu'nca incelenmesi ve soruşturulması 
gerektiği kanaatine ulaşılmıştır. 

DİZİ PUSULASİ (Ekler EK-4.29 de sunulmuştur) 

Ek-1 : 1 adet Klasör 
Ek-2 : 1 adet Klasör 
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Özel Rapor 4/30 

4.2.4.3. Köy Hizmetler Genel Müdürlüğünde İş Makineleri Yenileme projesi 

I. USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUK YAPILDIĞI İDDİA EDİLEN KURUM 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

II. İDDİA SAHİPLERİ 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü çalışanlannca komisyonumuza intikal eden şikayet 
dilekçesi (Ek:l), 

III. USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUK YAPILDIĞI İDDİA EDİLEN KİŞİLER 
Bu dönem Bürokratlar; Genel Müdür Zeki ÇAKAN (Son Dönem Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı), Genel Müdür Yardımcısı Kenan VEZİROĞLU ( Daha sonra Zeki 
ÇAKAN tararından ,Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına getirildi), 
Makine ikmal Daire Başkanı; Sermet ERDİN ( Daha sonra Genel Müdür Yardımcılığına 
getirildi), Makine ikmal Daire Başkanlığı, Şartname Şube Müdürü Orhan AKYAZI ( Kamu 
ihale Kurumuna Mal Alımları Gurup başkanı olarak geçti) , Etüt İmalat Şube Müdürü 
Cemal CEYHAN ( Bütün ihalelerde değişmez komisyon Üyesi olduğundan, İhaleler konusu 
Yolsuzluklar açığa Çıkacak Korkusuyla Emekli olacak) ve diğer ihale komisyonu üyeleri. 

IV- İDDİA KONULARI 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde son 15 yıldır çıkar amaçlı siyasi atamalarla yıllardır 
uygulanan çıkar amaçlı yatırım politikaları sonucunda devletin zarara uğratılması 

V-İNCELEME VE DEĞERLENDİRME 

Şahıs şikayetleri kapsamında Komisyonumuza intikal eden; bilgi ve belgeler 
çerçevesinde; 
"1- 1990 Yılından itibaren Zeki ÇAKAN (Son dönem Enerji ve Tabi kaynaklar bakanı olan) 
Köy Hizmetleri Genel Müdürüyken 1992 yılında Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Makine 
İkmal daire Başkanı Olarak atadığı ve Murat 124 otomobili ile gelen Kenan VEZİROĞLU 
1996 yılında ihale edilerek başlatılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü İş Makineleri 
parkının yenileme projesi kapsamında 1997 yılından itibaren alımına başlanan ve 1996 birim 
fiyatıyla 80 trilyonu ( 1996 Haziran ayında ortalama 1 Dolar 81.281 TL. olduğuna göre 
984.239. 859 Dolan yani yaklaşık 1 Milyar Dolan ) bulan İş makineleri alımında İlgili Firma 
ve Aracı Firmalann ; Bürokratlara ve İhale Komisyonu Üyelerine perde arkasında verilen 
rüşvet ve yapılan yolsuzluklar 
İhale Konusu İş Makineleri: 

2-500 Adet Greyder ve önemli yedekleri, 
1-150 Adet Dozer ve önemli yedekleri 
2-150 Adet Silindir ve önemli yedekleri 
3-150 Adet Yükleyici ( Lastik tekerli) ve Önemli yedekleri, 
4-500 Adet Mercedes Kamyon , 
5-500 Adet 4X4 çeker pikap ve önemli yedekleri, 
6-8 Adet Her Biri 800 Milyar TL. (9.842.398 Dolar) Sondaj Makinesi ve önemli yedekleri, 
1979,1980,1981 Model Faal durumdaki İş Makinelerinin zaman, zaman fazlasıyla alınan 
yedek parçalannda yapılan yolsuzluklann açığa çıkanlmasını engellemek amacıyla ucuz ve 
komik fiyatlarla Belediyelere devredilmesi fikrini geliştirip, zamanın siyasi yönetimine kabul 
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ettirerek uygulayan ve günümüzde de tamamen kapatılması amacıyla bu iş makinelerinin 
zaman,zaman çıkar sağlanarak (Özellikle; İstanbul - Kastamonu-Ankara bölge 
Müdürlüklerince) alınan yedek parçalan (Köy Hizmetleri Yönetmenliğine Göre ihtiyaç fazlası 
alımı yasak olmasına rağmen alınan) ile diğer ihtiyaç fazlası olarak alınan malzemelerin ( 
Asbest Borular , Nervürlü İnşaat Demirleri,çeşitli ebatlarda profil demirler , sulama göletleri 
için alınan çeşitli ebatlardaki vanalar ve çelik borular ) ambar stoklarındaki zamanın birim 
fiyatl an yi a trilyonlar (yüzlerce milyon dolar) tutanndaki ve dikkat çeken bu açıklannı örtbas 
etmek için ihtiyaç fazlası ölü stok malzeme olarak gösterilerek önce diğer kurumlara 
ihtiyaçlan için usulen sorarak, sonra da piyasaya (Belediyelere satılan İş Makinelerine yedek 
ve sarf malzemesi satan özellikle İstanbul ve Ankara fırmalanna) ölü fiyatlarla yok pahasına 
satmak suretiyle tekrar katmerli çıkar sağlamak suretiyle yolsuzluk yapılmaktadır. 

Bölge Müdürlüklerinde yapılan ihaleler de Genel Müdürlük Bünyesindeki 
bürokratlardan oluşan ve halen Kenan VEZİROĞLUNUN GÜDÜMÜNDEKİ İHALE 
ÇETESİNİN KONTROLÜNDE YAPILAN İHALELER ile 2001 - 2002 yıllan arasında 
KÖY GÜVENLİK YOLLARI PROJESİ Kapsamında yapılan ihaleler sürecinde Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü Köy Yollan Daire Başkanı iken imza atmayarak emekliliği 
İstenen Süleyman KAYA ve yerine bilgisi, tecrübesi, liyakati yetersiz olan Mustafa 
ATALAY 'in atanması ihale konusu imzalar tamamlandıktan sonrada bu kişinin hemen Köy 
İçi Daire Başkanlığına ataması yapılarak söz konusu Köy Güvenlik Yollan Projesi 
Kapsamında yapılan yolsuzluk kapatılmak istenmektedir." 

Kaydedildiği, 

VI-SONUÇ VE ÖNERİ: 

Köy Hizmetler Genel Müdürlüğünde İş Makineleri Yenileme projesi ve ihtiyaç fazlası 
ölü stok değerlendirilmesi ile Köy Güvenlik Yollan Projeleri adı altında ve son 10 yıl 
içerisinde yapılan ihalelerdeki yolsuzluklardaki siyasi ve bürokratik sorumluluğu bulunanlar 
hakkında görevlerini kötüye kullanarak çıkar sağlama amacıyla devleti ve kamuyu zarara 
uğratmalan hakkında iddialann ciddi olarak değerlendirilmesi nedeni ile Komisyonumuz 
sınırlı süresi ile tetkik etme imkanı bulunmadığı için tüm yönleri ile Tarım ve Köy İşleri 
Bakanlığı Teftiş Kurulunun teknik ve idari denetim elemanları katılımı ile 
oluşturulacak bir komisyonca soruşturulması gerektiği kanaatine varılmıştır. 

DİZİ PUSULASİ (EK YOKTUR) 

987 



Özel Rapor 4/31 

4.2.4.4. Türk Bank İhalesi 

I. İNCELEME KONUSU 

Türkbank ihalesi hakkında kurulan Soruşturma komisyonunda görüşülen konulara ilave 
olarak; 

1-Türkbank'ın TMSF' ye geçişi sonrasında banka hakkında, Komisyona intikal eden 
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunun 06.12.2001 tarih 2001/8 sayılı raporu, 
(Ek:l) 

2- Türkbank ihalesi ile ilgili olarak Korkmaz Yiğit ve Hayyam Gariboğlu hakkında 
açılan dava dosyasının tetkikinde İstanbul 7.Ağır Ceza Mahkemesinde (2002-5 esas) sayılı 
dosya da yer alan bilgiler (Ek:2) 

3- Kamuoyunda yer alan köşe yazılarında ve Komisyonumuzca dinlenen Korkmaz 
Yiğit, Hayyam Gariboğlu, Devlet eski Bakanı Güneş Taner ve eski Başbakan Mesut Yılmaz' 
in Türkbank ihalesi ile ilgili verdiği bilgi ve beyanlardan oluşan ek bulgulara ulaşılmıştır, 
(Ek:3,4,5,6,) 

II. İNCELEME VE DEĞERLENDİRME 

Komisyonumuza Türkbank ihalesi hakkında kurulan Soruşturma komisyonunda 
görüşülen konulara ilave olarak;(Ek:7) 

1-Türkbank'ın TMSF' ye geçişi sonrasında banka hakkında, Komisyona intikal eden 
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunun 06.12.2001 tarih 2001/8 sayılı raporunda; 

"Bakanlık Makamı'nın 11.12.1997 günlü, 58760 sayılı onayı çerçevesinde Fonun 
Bankadaki payı olan % 84.52 hissesinin satışı kararlaştınlmış banka Yönetim Kurulunun 
20.01.1998 günlü, 4292 sayılı toplantısında; T.C. Hazine Müsteşarlığının şifahi önerisi de 
dikkate alınarak, Genel Müdürlüğe Osman Zafer KÜLTÜRLÜ'nün seçilmesine karar 
verilmiştir. 

20.01.1998 tarihinde Fon ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı arasında, yapılacak 
Özelleştirmeye ilişkin olarak bir işbirliği protokolü imzalanmıştır. 

Bankanın % 84.52 hissesinin blok olarak satışı ihalesi için teklif verme süresi 
04.05.1998 tarihinde başlanmış ve 1 ay sonra 04.06.1998 tarihinde sona ermiştir. 
İhaleye 5 yatınmcı teklif vermiştir. 

TMSF tarafından Rekabet Kurumu Başkanlığı'na yazılan 05.06.1998 günlü, 
63359 sayılı yazı ile ihaleye kapalı zarf ile teklif veren Zorlu Holding A.Ş., İpeks İplik 
Tekstil Sanayi A.Ş., Yapı Endüstrisi A.Ş., Avrupa-Amerika Holding A.Ş., Korkmaz 
Yiğit İnşaat Taahhüt ve Tic.A.Ş. firmalarının Banka hisselerine sahip olması konusunda 
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Yasaya göre bir sakınca olup olmadığı 
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sorulmuş, Rekabet Kurumu Başkanlığı bu firmaların Banka hisse senetlerini almasında 
herhangi bir sakınca olmadığını bildirmiştir. 

İhalenin geçici teminat tutarı olan 5.000.000 USD 'ı, Zorlu Grubu hariç diğer 
dört grup birbirlerine, hakim sermayedar olduklan bankalardan teminat mektubu vermek 
suretiyle karşılamışlardır 

Mektup veren 
Banka 
Bank Ekspress 
iktisat Bankası 

Yurtbank 

Sümerbank 
A.Ş. 

Hakim 
Sermayedar 
Korkmaz Yiğit 
Avrupa-Amerika Holding 

Balkaner Grubu 

Hayyam Garipoğlu 

Mektubun lehdarları 
Avrupa-Amerika Holding 
Korkmaz Yiğit A.Ş. 

İpeks İplik T.S.A.Ş. 

As Yapı Endüstri A.Ş. 

Lehdarın hakim 
sermayedar 
olduğu banka 
iktisat Bankası 
Bank Ekspress 

Sümerbank 

ihaleye katılan beşinci Grup olan Zorlu Holding A.Ş. kendi bankası olan 
Denizbank'tan teminat mektubu almış, diğer dört grup ihalede birbirlerine rakip 
olmalarına rağmen back-to-back gayri nakdi kredilendirme olarak nitelendirilecek bir 
uygulama ile birbirlerine teminat mektubu vermişlerdir. Söz konusu uygulama, 
ihalenin anlaşmalı olduğunu, ihale sürecinin baştan beri uygun seyretmediğini 
göstermektedir. 

04.08.1998 tarihinde yapılan ihalede; 

Korkmaz Yiğit inşaat-Taahhüt ve Tic.A.Ş.. 600.000.000. USD 
Zorlu Holding A.Ş. 595.000.000. " 
Avrupa ve Amerika Holding A.Ş, ise 585.000.000. " 

tutarında teklifler vermiş ve ihale Korkmaz Yiğit İnş.Taah.Tic.A.Ş. üzerinde 
kalmıştır. 

TMSF, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel 
Müdürlüğüne yazdığı 04.08.1998 günlü, 84623 sayılı yazı ile devir işlemleri için izin 
istemiştir 

TMSF tarafından, açık arttırma sonucunda ihaleyi kazandığı açıklanan 
Korkmaz Yiğit İnşaat-Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'ne bir yazı yazılarak; 21.08.1998 
tarihinde Firmadan alınan taahhütnamenin metni belirtilmiş ve ihale bedelinin 
peşinatını teşkil eden en az 240.000.000 Amerikan dolarının peşin ödenmesi, vadeli 
ödenecek tutarlar işin faizleri de içerecek şekilde 414.000.000 Amerikan dolan 
tutarındaki teminat mektupların teslimi istenmiş ve hisse devrinin imzalanması için 
08.12.1998 tarihine kadar süre verilmiştir. Korkmaz YİĞİT Grubunca verilen 21.08.1998 
tarihli taahhütnamenin, cayılamaz ve süresiz bağlayıcı nitelikte olduğu görülmektedir. 

Banka hisselerinin satılması sürecinde dikkati çeken hususlardan birisi de, ihale için 
teklif veren grupların Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından araştırılması sürecidir. TMSF, 
bu donemde yazılı medya tarafından da sıkça sözü edilen ihaleye fesat karıştırma ve mafya 
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haberleri nedeni ile 24.06.1998 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğüne bir yazı yazarak 
ihalenin spekülasyondan uzak ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesini teminen bu 
haberlerin doğru olup olmadığı konusunda bilgi istemiştir. Emniyet Genel 
Müdürlüğünün TMSF'ye yazdığı ihale günü olan 04.08.1998 tarihini taşıyan yazı, ihalenin 
sonuçlanmasından yarım saat sonra TMSF'ye ulaşmıştır. İhaleye katılan söz konusu diğer 
grupların, halen yurt dışında bulunan ve aranan organize suç liderleri ve elemanları 
tarafından tehdit edildikleri, ihalenin Korkmaz YİĞİT lehine sonuçlanması için diğer 
firmaların baskıya maruz kaldıkları ve bazı firma sahiplerinin bu kişilerle yakın ilişki 
içerisinde olduklarına ilişkin bilgiler yer almıştır . Bütün bu olaylar sonrasında Bakanlık 
Makamının 13.10.1998 ve 98/1822 sayılı onayı ile, hisse devri işlemlerinin soruşturma 
tamamlanıncaya kadar durdurulması uygun görülmüş ve bu karar 14.10.1998 günlü, 68627 
sayılı yazı ile TMSF' ye tebliğ edilmiştir. 

Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı Makamının 19.02.1999 günlü, 12057 
sayılı Oluru uyarınca, TMSF 'ye ait %84.52 oranındaki hissenin Korkmaz Yiğit İnşaat ve 
Ticaret Anonim Şirketine devrine ilişkin olarak Devlet Bakanlığı Makamının 08.09.1998 günlü, 
59388 sayılı Oluru ile verdiği izin iptal edilmiştir." 

"Yukarıda belirtilen ihale sürecinin T.C. Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından 
incelenip rapor düzenlendiği, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kurulan 
Soruşturma Komisyonu aracılığıyla da soruşturma konusu yapıldığı bilinmektedir."denilmekte 
olup, Cumhurbaşkanlığı makamından alman olura binaen Devlet Denetleme Kurulunca 
hazırlanan raporda konu ile ilgili en önemli ifadenin "Söz konusu uygulama, ihalenin 
anlaşmalı olduğunu, ihale surecinin baştan beri uygun seyretmediğini göstermektedir." 

Denilmesi, 

İhale sürecinde olumsuzluk ve müdahaleler olduğunu ortaya koymaktadır. 

2-İhale süreci ile ilgili olarak; eski Başbakan Mesut Yılmaz'a sorulan sorularda ise; 

Komisyonumuz üyelerinden birisinin ihaleye müdahale edip etmediği hakkında 
sorduğu bir soruya karşılık kendisinin "bir tavsiyemizin, bir önerimizin olup olmadığını 
araştırmak. Herhalde Gazi Erçel'e sormuşsunuzdur, herhalde diğer arkadaşlara 
sormuşsunuzdur, bilmiyorum sorup sormadığınızı, ben bu ihaleyle ilgili olarak, ihale dediğim 
bu satışla ilgili olarak, bütün bu süreç içerisinde, demek ki bu benim için haziranda başlıyor 
işte ekime kadar sürüyor, bu dört beş ay içerisinde, ben, bir defa Gazi Erçel'e telefonla 
sordum, dedim ki, bu Türkbank ihalesi nasıl gidiyor, kaça vereceksiniz bunu? Bana dediği, 
işte biz değer tespiti yaptırdık, 250 milyon dolar mı ne çıktı değeri, ama, biz buraya Tasarruf 
Fonundan şu kadar para koyduk, bizim için 400 rakamı makul bir fiyattır. Peki, siz ne kadar 
koydunuz buraya Tasarruf Fonundan, toplam 485 milyon dolar koyduk. O zaman dedim, 
500'den aşağı biz bunu onaylayamayız, bilesiniz. Ben, bunu, aynı şekilde, benimle irtibat 
kuran, mesela, katılanlardan Erol Aksoy'a söyledim. Dedim ki, burada Tasarruf Fonunun 
parası var, biz bunu 500 'den aşağı vermeyiz. Eğer ihaleye girip kazansanız bile, Hazine bu 
satışı onaylamaz, ona göre hareket edin. Aynı şeyi Zorlu Grubuna da söyledim. İşte, bu 
tahrif ederek söylediği Kamuran Çörtük ihaleden bir gece önce bana geldiği zaman, aynı 
şeyi kendisine de söyledim. Bak, iki halde bu şeyden sarfınazar etsin; bir, mafyayla ilişkisi 
varsa, ki, onu Zorlu iddia etti bana, iki, eğer 500 milyon doları geçmeyecekse, biz bunu 
onaylamayız dedim. " cümlesinden de anlaşılacağı üzere ihaleyi yapanların ve ihaleye 
katılanların Mesut Yılmaz tarafından yönlendirildiği açıktır. 
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Yine kendisine kusurlu olup olmadığı hakkında sorulan bir soru üzerine; "Başbakan 
olduğunuzu, size devamlı bu konuda özel bilgiler geldiğini düşünün; acaba o bilgilere 
rağmen bu meselede Başbakan olarak hiç müdahil olmasanız, hiç ilgilileri uyarmasanız, 
daha doğru mu yerine getirmiş olursunuz; görev kusuru mu işlemiş olursunuz; ben 
ikincisine inanıyorum; yani, bendeki özel bilgiler tahtında benim bu meseleye müdahil 
olmamın konumumun gereği olduğuna inanıyorum, hâlâ da öyle inanıyorum " diyerek olumlu 
anlamda da olsa ihaleye müdahale ettiğini kabul etmektedir. 

Ayrıca; bir üyenin; "sizin ve eski Başbakanlardan Tansu Çiller hakkında özellikle 
mal varlığı ve Türkbank konusuyla ilgili olarak kurulan komisyonların birbirinin kararlarının 
etkisi altında, sizlerin komisyonlarda karşılıklı anlaşma sonucu aklandığı, bu yolla yargı 
yolunun tıkandığı şeklinde kamuoyuna mal olmuş anlayış ve önyargının Türk siyasetine zarar 
verip vermediği, sizin siyasî hayatınız açısından da size ve Tansu Çiller'e zarar verip 
vermediği konusundaki görüşlerinizi almak istiyorum." Şeklindeki sorusu üzerine; 
" Bana sorarsanız, geçmişte, elbette ki bu iddiaların bana, Partime çok büyük zararı 
olmuştur, siyasî arkadaşlarıma çok büyük zararı olmuştur; ama, bu konuda biz ne yapabilirdik 
diye soruyorsanız, pratik olarak bizim başka bir şey yapma imkânımız yoktu. Meselenin özü, 
yasama dokunulmazlığından kaynaklanmaktadır. Türkiye'de yasama dokunulmazlığı 
bugünkü haliyle devam ettiği sürece, her siyasetçi, yani icrada görev alan, yürütmede görev 
alan her siyasetçi benzer tecrübeleri yaşamak zorunda kalacaktır, yoksa, bu komisyonda... O 
komisyonlarda da, açıkça, benim hiçbir zaman haberim olmadı; yani, bana gelip, 
arkadaşlarımız bu konuda hiçbir şekilde danışmadı. Ama, kendi aralarında, arkadaşlarımız, 
komisyon üyeleri, grup başkan vekilleri istişare etmişler ve bu meselenin bir siyasî istismar 
konusu yapıldığını, siyasî polemik malzemesi olarak kullanılacağını tam seçimler öncesinde, 
buna mahal vermeme konusunda anlaşmışlar ve dediğiniz gibi, hakikaten, karşılıklı olarak oy 
kullanmak suretiyle bu komisyonların o şekilde karar almasını sağlamışlar. Bunda benim ne 
bilgim oldu, ne dahlim oldu. "şeklinde beyanlarda bulunmuş, dolayısıyla soruşturma 
komisyonunun kararının siyasi nitelikli bir karar olduğunu zımnen kabul etmiştir. 

Türkbank'ı satın alması için Korkmaz Yiğit' in yönlendirilmesi; emniyetten gelen 
kozmik belgenin dikkate alınmaması, Korkmaz Yiğit' in medya patronu yapılmak istenmesi, 
Güneş Taner'in aracı kılınarak Erol Aksoy'a ihaleden çekilmesi yönünde telkinde 
bulunulması, ihale sürecine müdahale edilmesi konulan ile ilgili olarak; 

Mesut Yılmaz "ben bu konuda biraz fazla müdahil olmuş olabilirim, gözüm kapalı gitmiş 
olabilirim, kendimi gerekli şekilde korumamış olabilirim; bunlar hepsi doğru olabilir; ama, 
meselenin tezahürü, meselenin gelişimi dikkate alındığında burada benim iyi niyetimin 
eksikliğinden söz edilemez, suiniyetimden söz edilemez. Ben, tam tersine, bana bu ifadeyi 
verdikten sonra, burada, Mecliste bu şekilde "benim hiç Alaattin Çakıcı'yla ilişkim yoktur" 
dedikten sonra ertesi günü o zamanki Emniyet Genel Müdürü Necati Bilican'ı ve şimdiki hâlâ 
MİT Müsteşarı Şenkal Beyi konuta çağırdım, dedim ki, adam böyle böyle iddia ediyor, "benim 
şeyle hiçbir ilgim yoktur, bu bana karşı komplodur" diyor. Bana bunu, ikili ilişkiyi tevsik eden bir 
belge verin. O söylediğiniz yazı sizde vardır herhalde, Merkez Bankası ve Başbakanlığa gelen. 
O yazıya bakarsanız o yazıya istinaden biz hiçbir şey yapamayız. O yazı bir istihbarat 
notudur. Orada sadece daha önceki gelişme özetlenmiş. O tarihte niye bana ulaşmadı, ben 
sonra teftiş açtım, teftiş kurulunda onun raporu vardır, herhalde onu da aldınız; çünkü, emniyet 
orada usulünüze uygun davranmamış, bir kozmik yazıysa kozmik büroya gitmesi lazım, orada 
gelip bir şahsın eline vermişler, bana gelmedi neticede; ama gelseydi de bir şey değiştirmezdi. 
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Bu bir istihbarat notu; altında diyor ki: "Okuduktan sonra imha edin." Ben, buna dayalı hiçbir 
hukukî işlem yapamam; ben, Hazineye bunu verip de "şu ihaleyi durdur" diyemem. Ben dedim 
ki: "Bana bunu tevsik eden bir şey bulun." Neydi bu kastettiğim; telefon görüşmesi. Var mıydı 
bu bilgi emniyette; vardı. Olduğunu nereden öğrendim; bu Fikri Sağlar bandı çıkardıktan sonra 
ertesi günü bana Antalya'da emniyetten geldiler deşifre bir metin verdiler, bu Fikri Sağlar'ın 
yayınladığı banttaki ifadeler orada da yer alıyordu. "Peki, bunu niye bana daha önce vermediniz" 
dedim, onu da işte o İstihbarat Dairesi Başkam Sabri Uzun diğer bir yetkiliyle beraber geldi 
Başbakanlık Konutuna, dedi ki: "Bu bizim kabahatimiz." Çünkü, İstanbul'dan da araştırttım, 
kaynağı İstanbul olduğu için İstanbul Emniyetine de sordum "evet, biz bunu bulduk ve 
Ankara'ya gönderdik" dediler. Çağırdım buradaki İstihbarat Başkanını "niye bana vermediniz bu 
bilgiyi" o da "bizim kusurumuz" dedi, "ama, bunda bir suiniyet yok, biz burada bir tehdit falan, 
ölüm olayı söz konusu olmadığı için bunun içeriğinde acil bir durum olmadığı için bunu 
kaldırdık rafa, bir işlem yapmadık" dedi. Yani, onlar da oradaki kusurlarım kabul ettiler" tarzında 
açıklamalarda bulunmuştur. 

Bilgi ve bilgi notlarının MİT'ten kendisine ihaleden sonra gelip gelmediğinin 
sorulması üzerine; Mesut Yılmaz;"Zannediyorum, farklı zamanlardan bahsediyoruz. 
Bana devamlı bilgi geliyor. İşte, 97 yılında, Mart aymdan itibaren ihaleye kadar devamlı 
Alaattin Çakıcı-Türkbank ilişkisini gösteren bilgiler geliyor MİT'ten ve emniyetten. 
Ama, ihale bittiği zaman, ben bu arada işte bu Korkmaz Yiğit'in benle görüşmesinden 
sonra çağırıyorum, soruyorum, bana direkt ilişkiyi bulun diyorum, bizde böyle bir şey 
yok diyorlar. İhale bittikten sonra MİT Müsteşarmı çağırıyorum, bana dosya verin 
Korkmaz Yiğit hakkında diyorum, yok böyle bir dosya bizde diyorlar. Ama, ondan 
sonra, işte o Merkez Bankasına giden yazı, zannediyorum, Hazineye ulaşıyor. Ama, bu 
ihaleden sonraki bir işlem. Zaten, aynı tarihte de Kutlu Aktaş'ın görüşmesi ve o Fikri 
Sağlar'm bandı çıkıyor ortaya, "devamla; "Kutlu Aktaş; bir gün makamında beni 
ziyarete geldi, İstanbul Valiliğinden tanırım. Ben, her ihtimale karşı kaydettirmiştim 
konuşmamızı, teybe aldırmıştım. Konuşmada, Alaattin Çakıcı'yla irtibat halinde 
olduğunu, onun bunu tehdit ettiğini, ondan çekindiğini, çocukları için filan endişesi 
olduğunu açıkça ifade ediyor. Hatta, laf arasmda da, bakanımıza daire teklif ediyor. O, 
deşifre ettiği metni bize verdi." Şeklinde açıklamalara yer vermiştir. 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü 04.08.1998 tarih ve 3399 sayılı TMSF 
Yönetimine muhatap yazdığı yazıda; Korkmaz Yiğit ile ilgili Alaattin Çakıcı ile ilişkisi 
olduğu yönünde istihbarat notu iletilmiştir. 

Bu durumda TMSF yönetiminin ihaleye fesat karıştığı ile ilgili olarak Emniyet Genel 
Müdürlüğünden aldığı yazı ortada iken TMSF Yönetiminin bu ihale ile ilgili olarak herhangi 
bir işlem yapmaması da ayrıca dikkat çekici bulunmuştur. 

Sonuç olarak; 04.08.1998 tarihinde ihalenin gerçekleştiği bu ihaleden sonra hem 
rekabet kurulundan hem de Hazineden onay ve izin alındığı ve bu izne istinaden 17.09.1998 
tarihinde bu ihalenin onaylandığı ortaya çıkmıştır. Oysa yukanda konu edilen kaset olayının 
gündeme gelmesi üzerine sanki ihale onaylanmamış gibi ihalenin iptal edilmesi 
düşündürücüdür. 

Bundan başka; ihale sürecinde; TMSF Yönetiminin Hazine Müsteşarlığına 4.8.1998 
tarih 84623 sayılı yazıda (Ek:8) "söz konusu ihaleye ilişkin teklif veren AS-Yapı A.Ş., 
Avrupa ve Amerika Holding A.Ş., İpeks İplik A.Ş., Korkmaz Yiğit İnşaat A.Ş. ve Zorlu 
Holding A.Ş. ile bunlann Yönetim ve denetimini elinde bulunduran sermaye gruplarının 3182 
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sayılı Bankalar Kanununun 5.maddesi çerçevesinde banka ortağı olmalarında hukuken bir 
sakınca bulunmadığı kanaatine varıldığı " bildirilmiştir. 

Hisse satışı işi ile ilgili olarak "04.08.1998 tarihinde gerçekleştirilen ihale sonucunda 
en yüksek teklifin (600 Milyon USD) Korkmaz Yiğit A.Ş. tarafından verildiği, T.Bank 
A.Ş.'nin fona ait %84'52 oranındaki hissesinin en yüksek teklifi veren Korkmaz Yiğit İnş. 
A.Ş'e devredilebilmesi için 3182 sayılı Bankalar Kanunu 5.maddesine göre gerekli iznin 
verilmesi; idare meclisi başkanı Gazi Erçel ve İdare Meclisi üyesi Aydın Esen imzası ile talep 
edilmiştir." 

TMSF yönetimince 17.09.1998 tarihinde Korkmaz Yiğit İnşaat A.Ş.' ye yazılan 
yazıda özetle tekliflerin değerlendirildiği, Rekabet Kurumundan 20.07.1998 tarih 1893 sayılı 
yazıda fona ait hisselerin Korkmaz Yiğit A.Ş.'e devrinde herhangi bir mahzur bulunmadığı, 

Hazine Müsteşarlığından 08.09.1998 tarih ve 59502 sayılı yazıda da; belli taahhüt ve 
koşullar içermek koşuluyla fona ait hissenin Korkmaz Yiğit A.Ş.'e devredilmesine, 
taahhütlerin yerine getirilmesi bankanın rehabilitasyonu süresince Bakanlık Makamınca 
atanacak en az iki üyenin banka yönetiminde yer alması ve ihale bedelinin %40'nı teşkil eden 
240 Milyon Dolarlık kısmı ile bakiyesi için gerekli teminatın izin tarihinden itibaren 90 gün 
içinde yatırılması şartı ile izin verilmesi uygun görülmüştür denilmesi üzerine, yukarıda 
belirtilen ihale şartlarına uygun hisse satış sözleşmesinin imzalanması için 17.09.1998 tarih ve 
29 sayılı karan ile uygun görüldüğü belirtilmiştir. 

Oysaki; Soruşturma Komisyonu raporunun 51.sahifesinde "Hazine Müsteşarlığı 
Banka ve Kambiyo Müdürlüğü çıkışlı ve Bakanlık Makamına muhatap 31.08.1998, 
01.09.1998 ve yine 01.09.1998 günlü; "Korkmaz Yiğit İnşaat A.Ş.nin aktif varlıklarının 
önemli bir bölümünün yabancı kaynaklar ile finanse edildiği, Türkbank'ın ihale bedeli ve 
taahhüt edilen sermayenin aynı süre içerisinde şirketin sağlayacağı kredilerden veya kendi 
kaynaklarından karşılamasının mümkün görülmediği, ayrıca bankanın satışında ihaleye fesat 
kanştınldığı ve ihaleye giren kişilerin emniyet güçlerince aranan bazı kişilerin tehditlerine 
maruz kaldığı yönünde basında çeşitli haberlerin yer aldığı, Bankalar Kanununun 5. 
maddesinde banka ortaklannın ihaleye fesat kanştırma suçunu işlememiş olmalannın amir 
olduğu, her ne kadar basında yer alan iddialar mahkeme karan ile sabit olmasa da belirtilen 
hüküm dolayısıyla bu aşamada Banka devir izni verilmesine ihtiyatla yaklaşılması gerektiği 
yönünde banka ve kambiyo genel müdürü imzaladıktan sonra tekemmül etmeyen 3 adet onay 
taslaklanndan, Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü'nün Korkmaz Yiğit'in satın aldığı 
hisselere devir izni verilmesi yönünde başlangıçta ciddi çekincelerinin bulunduğunun 
anlaşıldığı, 

Ancak akabinde 04.09.1998 günlü hisse devirlerine izin verilen Bakan olurunda 
ise; "Korkmaz Yiğit İnşaat A.Ş.' nin ödeme gücüne ve ihaleye fesat karıştırıldığına 
ilişkin hususlara değinilmeden ve alt birimlerce paraflanmadan (Dosyada paraflı nüsha 
bulunmamıştır) doğrudan Hazine Müsteşarı ve Bakanı imzalı 04.09.1998 günlü olur 
hazırlandığı ve hisse devirlerine bazı taahhütler alınarak izin verildiği" hususlanna 
değinilmektedir. 

Raporun bu kısmından anlaşılacağı üzere; alt kademe bürokratlann bu ihale ile ilgili 
olarak hisse devir onayına paraf koymayarak ihaleye fesat kanştığı inançlarını ortaya 
koyduklan ve Hazine Bürokratlannın ihaleye fesat kanştınldığını onaya sundukları Devlet 
Bakanı Güneş Taner'e bildirdikleri anlaşılmaktadır. 
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Ayrıca; 9/43 nolu Türkbank ihalesi hakkında kurulmuş olan; Meclis Soruşturma 
Komisyon üyesi; Bursa Milletvekili Oğuz TEZMEN ile Amasya Milletvekili Ahmet 
İYİMAYA'nın soruşturma komisyonunun kararına muhalefet şerhi verdikleri ve "İhale, T.C. 
Merkez Bankası bünyesinde oluşturulan Tasarruf Mevduatı Sigortası Fonunca 
yürütülmektedir. İhale komisyonunun yürüteceği işleri, bir başka organ, kişi veya yürütme 
organı üyelerinin üstlenmeleri mümkün değildir. Başka organ veya kişilerin, komisyonu 
aşarak ihaleye katılanlarla görüşmesi, ihalenin usulü ve görüşmenin amacı ne olursa olsun, 
ihale ve görev hukukunu ihlal anlamına gelir. Başbakanın Korkmaz Yiğit ile ilgili olarak 
taktir hükmünü değiştirmesi, Korkmaz Yiğit'in gelecekteki medya konumuna (medya 
çıkarına) ve koalisyonu (iktidarı) sürdürme saikine dayalı olabilir" dedikleri, ayrıca; Nevşehir 
Milletvekili Dr. Mükremin TAŞKIN'in şerhinde ise;" Türk Ticaret Bankası ihalesi siyasilerin 
merkezinde olduğu bir ihaledir. Fesat, siyasiler tarafından karıştırılmıştır. İhalenin ana 
unsuru teknisyenler olması gerekirken " 500 milyon dolardan aşağı verirseniz iptal ederim " 
diyerek direkt müdahalede bulunan, ihaleye katılanlardan biri hariç hepsi ile görüşen, birinden 
aldığı bilgiyi bir başkasına aktaran Başbakan ihaleye fesat karıştırmıştır". Şeklinde görüş 
bildirmişlerdir. 

3.Türkbank ihalesi ile ilgili olarak Korkmaz Yiğit ve Hayyam Gariboğlu hakkında ki 
dava dosyasının tetkikinde; 

İstanbul 7.Ağır Ceza Mahkemesinde (2002/5 esas) TCK 366.Maddesinde düzenlenen 
İhaleye Fesat Karıştırma suçundan dolayı açılan kamu davasının yargılaması devam etmekte 
olup, bu suça iştirak ettiği kanısına varılan Mesut Yılmaz ve Güneş Taner hakkında zaman 
aşımını kesen herhangi bir işlem yapılmamış olmakla birlikte bu davada yargılanan Hayyam 
Gariboğlu'nun savunmasının alındığı 12.4.1999 tarihinde, hakkında dava açılmayan Mesut 
Yılmaz ve Güneş Taner hakkındaki zaman aşımının TCK'nın lOö.maddesi gereğince 
kesilerek 5 yıllık zaman aşımının yeniden işlemeye başladığı düşünülmüştür. 

Bu sebeple, Türkbank ihalesi ile ilgili olarak; 20.nci yasama Döneminde 9/43 esas 
numaralı soruşturma komisyonu kurularak, soruşturma sonucunda 8/7 oy çokluğu ile TCK 
240.maddesi uyarınca Görevin Kötüye Kullanılması suçundan Yüce Divana şevkine gerek 
olmadığına dair karar ile sonuçlandırılmış ise de; 

Devlet Denetleme Kurulu raporunun Meclis Soruşturma Komisyonunun kararından 
sonraki bir tarihe rastlaması, yine ihale süreci ile ilgili yapılanların ihaleye müdahale anlamını 
taşıdığı açık olduğundan ve sonradan elde edilen yeni deliller ve komisyonumuzca bilgisine 
başvurulan Mesut Yılmaz'm kusurlu olduğunu kabul ettiğine ilişkin beyanlarından, 

Korkmaz Yiğit ve Hayyam Gariboğlu ve Güneş Taner'in cevaplar doğrultusundaki, 
raporda yer alan belge ve bilgiler, 

Karara muhalefet eden üyelerin gerekçelerinin daha haklı mesnetlere dayandığı, 
Suçun niteliğinin TCK 240 anlamında olmayıp Başbakan ve ilgili bakanın "500 

milyon dolardan aşağı verirseniz iptal ederim" diyerek ihaleye direkt müdahalede 
bulunduklan, ihaleye katılanlardan biri hariç hepsi ile görüştükleri, birinden aldığı bilgiyi bir 
başkasına aktardıkları, raporun bu doğrultuda hazırlandığı halde kararın fiile uygun olmadığı, 

Bu haliyle, Mülkiyeti TMSF'na ait olması sebebiyle Devlet man olduğunda kuşku 
bulunmayan Türkbank'ın ihalesinde (Kapalı teklif usulü arttırma) anlatılan şekildeki 
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eylemlerle ihale sürecinde malın satımında ve değerinde fesat oluşturacak ilişki ve 
görüşmelere girilmesinin Mesut Yılmaz ve Güneş Taner bakımından, TCK'nun 205 inci 
maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği düşüncesine ulaşılmıştır. 

SONUÇ: 

Komisyonumuzca yapılan araştırma, inceleme ve yukarıda anlatılan bilgi ve belgelere 
göre dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz ve Devlet Bakanı Güneş Taner'in fiillerinin TCK 
205. maddesinde tarif edilen Devlet hesabma yapılan alım-satıma fesat karıştırma 
suçunu oluşturacağı düşüncesi ile haklarında Anayasanın 100, İçtüzüğün 107. maddesi 
gereğince Meclis Soruşturması açılması gerektiği kanatine varılmıştır. 

DİZİ PUSULASİ (Ekler EK-4.31 de sunulmuştur) 

1- Devlet Denetleme Kurulu Raporu. 
2- İstanbul 7.Ağır Ceza Mahkemesi (2002-5 esas) sayılı dosyasi. 
3- Korkmaz Yiğit - Komisyon tutanağı 
4- Hayyam Gariboğlu - Komisyon tutanağı 
5- Güneş Taner - Komisyon tutanağı 
6- Mesut Yılmaz - Komisyon tutanağı 
7- 9/28 Meclis Soruşturma Komisyon Raporu 
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Özel Rapor 4/32 

4.2.4.5. TEKEL Ankara Başmüdürlük İdare Ambar ve Gn. Md. lük Binası 
İnşaatı 

l.GİRİS 
TBMM Başkanlığı Yolsuzlukların Sebeplerinin Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının 

Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis 
Araştırması komisyonu (10/9) nca, Tekel Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan, Ankara-
Eskişehir yolundaki "ikiz kuleler" diye tanımlanan ve Tekel Genel Müdürlüğü yatırım 
programında 1988C030010 proje numarası ile yer alan Ankara Başmüdürlük İdare Ambar 
ve Genel Müdürlük Binası İnşaatı ile ilgili aşağıdaki hususlar tesbit edilmiştir. 

2.YAPILAN İŞLEMLER VE DOĞAN ZARAR 

A-İnşaatın Seyri ve Tabi Olduğu Mevzuat İle İlgili Hususlar (Ek 1) 
1988 yılı Yatırım Programında 88C030010 proje no ile yer alan Ankara Başmüdürlük 

İdare ve Ambar Binası İnşaatı 14.061.018.163.- TL keşif bedelle ihaleye çıkılmış, (1988 yılı 
birim fiyatları ile) % 26.25 indirimli işi Ceylan İnşaat Taahİth.İhr.Ltd.Şti.'ne ihale edilmiştir. 
İşin sözleşmesinde, Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatlarının uygulanacağı kabul edilmiştir. 
Sözleşmeye göre de işin bitim tarihi 15.11.1991 olarak tesbit edilmiş, verilen sürelerle iş sonu 
15.6.1994 tarihine gelmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğünün merkezinin Ankara'ya alınması gündeme gelmesiyle 
30.4.1993 tarih ve 426 sayılı Yönetim Kurulu Karan ile söz konusu inşaatın Genel Müdürlük 
binası olarak devam etmesine karar verilmiştir. Daha sonra işin % 30'luk artışla 
bitirilemeyeceği anlaşıldığından ve Genel Müdürlük ihtiyaçlanmn gerektirdiği değişikliklerin 
yapılması doğrultusunda bina karakteristiğinin Ankara Başmüdürlük idare Ambar ve Genel 
Müdürlük Binası olarak değişmesi üzerine Yönetim Kurulunun 11.2.1994 gün ve 175 sayılı 
karan ile eski işin tasfiyesine karar verilmiş ve yeni iş için tekrar ihaleye çıkılmasına karar 
verilmiştir. Başmüdürlük inşaatının tasfiye karan alındığı tarihteki gerçekleşme oranı % 
63'tür. 

Yönetim Kurulunun 23.02.1994 gün ve 235 sayılı karan ile Genel Müdürlük inşaatı 
ihalesi de 264.500.000.000.- keşif bedel üzerinden % 11,50 indirimle yine Ceylan İnşaat 
Ltd.Şti ne verilmiştir. 

Başbakanlıktan alınan 11.07.1995 tarih ve 137/01568 sayılı yazıda, söz konusu 
projenin Başbakanın ve ilgili Devlet Bakanının talimatlan gereği ileride "Başbakanlık Yeni 
Hizmet Binası" olarak kullanılması düşünüldüğü ve bunun için Yüksek Planlama Kurulunun 
29.05.1995 tarih ve 95/20 sayılı karanyla ilave ödenek tahsis edildiğinden, bu amaçla, 
öngörülen ihtiyaç gereği yapılacak ilave işler ve tadilatlar için Yönetim Kurulu Karan 
alınması istenmiş ve Yönetim Kurulunca bu doğrultuda 27.7.1995.tarih ve 932 sayılı karar 
alınmıştır. 

Devam eden iş Başbakanlık Yeni Hizmet Binasına uygun olarak Başbakanlık ve Tekel 
temsilcilerinden oluşturulan heyetçe yürütülerek Başbakanlık Yeni Hizmet Binası projeleri 
için avan proje çalışması yaptınlmış ve yeni proje alanı 147.500m2 olarak belirlenmiştir. 

Devlet Bakanlığının 15.4.1996 tarih ve 175 sayılı yazısı üzerine Bakanlar Kurulunun 
Resmi Gazetede yayımlanmayan 18.4.1996 tarih ve 96/8115 sayılı Karan ile söz konusu 
projenin Başbakanlık hizmetlerinde kullanılmak üzere özel haberleşme, özel güvenlik 
sistemleri v.s. gibi özel imalat işleri dikkate alınarak, Başbakanlığın ihtiyaçlanna uygun 
hazırlanmış avan proje genel esasları çerçevesinde mevcut sözleşmenin 35.000 m2 inşaat 
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alanının 147.500 m2 ye tadil edilmesi ile bu kapsamda aynı müteahhitle işe devam edilmesi 
ve inşaatın süratle tamamlanması konusunda adı geçen Genel Müdürlük görevlendirilmiştir. 

İşin Başbakanlık Hizmet Binası olarak değişmesi ile 1993 yılı birim fiyatları ile 
1.824.031.002.649 TL keşif artışı olmuştur. Bu artışın ilk keşfe oranı % 779.23'tür. Yani iş % 
30'dan fazla bir artış göstermiş olmaktadır. Nitekim 3 Haziran 1997 tarihli noter tasdikli 
sözleşme Düzeltme Beyanı ile bu durum tescil edilmiştir. 

Bunun üzerine Tekel Yönetim Kurulu 24.5.1997 tarih ve 429 sayılı karannda, 18.4.1996 
tarih ve 96/8115 sayılı Bakanlar Kurulu Karan nedeniyle yapım ve ihale işlerinin yürütülmesi 
için kuruluşun mevzuatının uygulanmasına imkan kalmadığı belirtilmiş ve işin 
yürütülmesinin, Başbakanlığın 11.10.1996 gün ve 8386 sayılı olurlanyla Başbakanlık 
Müsteşar Vekili başkanlığında oluşturulan koordinasyon komisyonu kararlan doğrultusunda 
gerçekleştirilmesi gerektiği kararlaştınlmıştır. 

Daha sonra 21.10.1997 tarih ve 10085 sayılı Bakanlar Kurulu Karanyla, Tekel Genel 
Müdürlük Binası Projesinin Hizmetlerinde kullanılmak üzere tadil edilerek inşaatın yapımı 
konusunda Tekel Genel Müdürlüğünün görevlendirilmesine ilişkin 96/8115 sayılı 
B.K.Karannın yürürlükten kaldınlmasına, 233 sayılı K.H.K.'nin 35 inci maddesi dayanak 
gösterilerek karar verilmiştir. 

Bu Karar uyannca Yönetim Kurulunun almış olduğu 02.11.1997 tarih ve 1163 nolu 
karannda, 1 trilyon olan 1997 yılı ödeneğinin 675.7 milyarlık kısmının Başbakanlık Hizmet 
Binası inşaatına yönelik olarak harcandığı, devam eden inşaat nedeniyle tamamlanması 
zorunlu imalatlann yapılması, inşaat karakteristiğinin 63.150m2 olarak düzeltilmesi, proje 
isminin tekrar Ankara Başmüdürlüğü İdare, Ambar Binası ve Genel Müdürlük olarak 
değiştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

Daha sonra TEKEL'in bağlı olduğu Devlet Bakanlığına ( Eyüp Aşık) Başbakanlığın 
04.98 tarih ve B.02.0.Müs/00540 sayılı yazılan ile anılan binaya ilişkin Tanm ve Köyişleri ile 
Çevre Bakanlıklannın taleplerine işaretle, söz konusu binanın tasdikli projesine uygun 
biçimde bitirilerek, bitimini müteakip anılan Bakanlıklara bedeli karşılığında devri konusunda 
karar istihsali için Yüksek Planlama Kuruluna sunulması hususunda gerekli işlemin 
başlatılması istenmiştir. Bunun üzerine ilgili Devlet Bakanlığının konu ile ilgili 01.06.1998 
tarih ve 2126 sayılı yazısı dikkate alınarak Yüksek Planlama Kurulunun 26.6.1998 tarih ve 
251/2744 sayılı karanyla Ankara Başmüdürlüğü İdare, Ambar Binası ve Genel Müdürlük 
Binası Projesinin TEKEL'in ihtiyacı olan 63.150 m2'lik İnşaata 1998 Yılı Program 
Kararnamesinin 8. maddesi çerçevesinde, Bayındırlık Birim Fiyatları ile gerçekleştirmek 
üzere 147.500m2 olarak devam edilmesi kararlaştınlmıştır. Bunun üzerine TEKEL Yönetim 
Kurulu 16.07.1998 tarih ve 652 sayılı Karannda, söz konusu projenin iki ayn kuruluş 
tarafından müstakil kullanımlı şekilde tadil edilmesiyle ve ortak mahallerin bilahare proje 
üzerinde belirtilecek şekilde ileride karar altına alınmasıyla hazırlanan mukayeseli keşfe göre 
yapılacak kompleksin 1. keşfe göre %376.13 oranında keşif artışıyla tamamlanabileceği 
belirtilmiştir ve bu yönde karar alınmıştır. 

Bilahare Dışişleri Bakanlığının 17.06.1999 tarih ve İMAD/2451-2678 sayılı yazısı ile 
İnşaatın tamamlanmasını müteakip Bakanlıklanna Hizmet Binası olarak tahsisine yönelik 
talepleri üzerine Yönetim Kurulunun vermiş olduğu 02.07.1999 tarih ve 408 nolu Karannda, 
İnşaatın projesine göre ve YPK'nın Karan doğrultusunda Genel Müdürlük ihtiyacı da dahil 
yapılmakta olduğundan bu karan değiştirmeye yönelik bir tasarruf yetkilerinin olmadığı gibi 
233 sayılı KHK'nin 61. maddesine göre de bedelsiz gayrimenkul tahsisine de yetkilerinin 
bulunmadığı şeklinde karar vermiştir. 

Daha sonra Yönetim Kurulunun 15 11 2002 tarih ve 1010 sayılı Karannda, Özelleştirme 
Üst Kurulunda inşaatın yeniden Başbakanlık hizmetlerinde kullanılmak üzere düzenlenmesi 
öngörüldüğü ve bunun Bakanlar Kurulu tarafından da benimsendiği, kendilerinin de bu 
doğrultuda çalışmalar yaptıklan ve hazırlanan mukayeseli keşif neticesinde işin ilk keşfe göre 
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%505.33 keşif artışıyla tamamlanabileceği anlaşıldığından, %27.14 oranında ilave keşif 
artışıyla işe devam edilmesi kararlaştırılmıştır. 

inşaat halen bu doğrultuda devam etmekte olmasına rağmen ne amaçla ve hangi 
kurumca kullanılacağı konusundaki tereddüt sürmektedir. 

İnşaatın seyri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi (ek)'teki Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu raporunda mevcuttur. (Ek 5) 

Diğer yandan, Yüksek Planlama Kurulu Kararında söz konusu inşaatın Bayındırlık 
Birim Fiyatları ile gerçekleştirilmesi öngörüldüğü halde faturalı özel birim fiyatların 
kullanılarak işe devam edildiği ve ödemelerin de bu fiyatlar üzerinden yapıldığı, bu faturalı 
fiyatların piyasadaki fiyatlardan birkaç kat fazla alınarak uygulandığı ve bu yolla İdare 
zararına sebebiyet verildiği aşağıda örnek olarak seçilen bazı kalemlerin birim fiyatlarının 
araştırılmasından anlaşılmıştır. 

B- Ceylan İnşaat Ltd.Sti'nin, İsin % 85'ini Ulusal İnşaat Ltd.Şti'ne Devri Konusu 
Ceylan İnşaat Ltd.Sti'nin bilcümle mal varlıkları üzerine, aynı ve şahsi haklara (ipotek, 

haciz vs.) mal varlıklarının muhafaza altına alınmaması, devir edilmemesi ve satılmaması 
bakımından ihtiyati tedbir konulmasına, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TSMF)'nun 4389 
sayılı Bankalar Kanununun 17/2 maddesi delaletiyle 14/5-(b) (be) maddesi gereğince talepte 
bulunması üzerine Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesince 30.10.2000 tarih ve 2000/831 D.İş 
sayılı kararıyla karar verilmiştir. 

Bunun üzerine Ceylan İnş. Ltd.Şti. 9.1.2001 tarihli dilekçeyle Tekel Genel 
Müdürlüğü'ne başvurarak Ankara Başmüdürlük İdare Ambar ve Genel Müdürlük Binası 
İnşaatı işinin % 15'i üzerinde kalmak şartıyla % 85'ini Ulusal İnş. Ltd. Şti.'ne devretmek 
istediğini, anılan şirketin de devralmayı kabul ettiğini bildirmiştir. Bu konu ile Kararında; 

B.D.D.K.'nın talebi ve Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin Karan üzerine Tekel 
Genel Müdürlüğü'nün 16.7.2001 tarih ve B.02.2.T.T.T.0.80.00.03.8977 sayılı oluru ile işin 
%85'i Ulusal İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd.Şti'ne, bütün hak ve vecibeleriyle, 16.7.2001 
tarihinde Ankara 14 üncü noterliği kanalıyla devredilmiştir. 

Bu işe ait 2000 yılı ödeneğin tamamı 01.10.2000 tarihinde ödenen 33 nolu hakediş ile 
harcanmıştır. Bu yıl için ek ödenek istenmiş ise de Ceylan İnşaatın durumu nedeniyle 
herhangi bir gelişme olmamıştır. Aynca 2000 yılında kullanılmamış ödenek olmadığından bir 
sorun yoktur. 

2001 yılında ise müteahhit için 17.08.2001 tarihine kadar hakediş düzenlenmemiştir. 
Bu tarihten sonra ise düzenlenen hakedişler ile 2001 yılı ödeneğinin tamamı harcanmıştır. 
Fakat 2001 yılında hakediş düzenlenmesi Ceylan inşaatın, taahhüdünün % 85'ini Ulusal 
İnşaata devrettikten sonra yapılması, Ceylan inşaatın hakedişleri üzerine TMSF tarafından 
tedbir konulduğu için hakediş tutarlannm % 85'inin TMSF yerine Ulusal inşaata gitmesini 
sağlamıştır. Dolayısıyla 2001 yılında ve daha sonraki yıllarda TMSF'ye ödenmesi gereken 
hakediş tutarlan Ulusal İnşaata devir yapılması nedeniyle TMSF yerine Ulusal inşaata 
ödenmiştir ve ödenmeye devam edilecektir. Ödenen ve ödenecek toplam tutar 100 trilyon 
liranın üzerindedir. 

Netice olarak; 2001 yılında ödenek bulunduğu halde iş yapılmadı ise sözleşme 
feshedilip, teminat irat kaydedilmeliydi, yok eğer müteahhit iş yaptı, ama alacaklan üzerinde 
haciz bulunduğu için (TMSF tarafından konulmuş) hakediş düzenlenmedi ise bu defa 
TMSF'a gidecek paranın önüne geçildiği için sorumlular hakkında işlem yapılmalıdır. 

Öte yandan, İş'in tamamının değil de % 85'inin devredilmesinin (kısmi devir) hukuka 
uygunluğu da araştınlmahdır. Yapılan araştırmada Ceylan İnşaat-Ulusal İnşaat İlişkisi de 
incelenmelidir. (Ek-1,2,3,4,5,6,22) 
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C-Fazla Ödeme Yapılması İle İlgili Harcamalar 
1-Fore Kazık Ve Öngerilimli Ankrai Yapılması (Ek Dosya 8) 

a)Fore kazık yapılması 
Bu imalat C ve D blokların zemine oturtulması amacıyla yapılmıştır. 
b)On gerilimli ankraj yapılması ve Ankraj deliği açılması 
Bu imalatlar ilk ihale kapsamında yapılan binanın kaymasını önlemek için yapılmış 
olup, ihale tek aşamada yapılsaydı (tek ihale, tek proje) ankraj yapılmasına gerek olup 
olmayacağı araştırılmalıdır. 

2 Laminant Radyatör Kah Ve Laminant Gömme Dolap Yapılması (Ek Dosya 11) 
Bu imalatın birim fiyatı oluşturulurken yapılan analizde yer alan laminant ile fiilen 

kullanılan laminantm özelliklerinin araştırılmasının yararlı olacağı kanaatindeyiz. 
Öte yandan yerinde yapılan ölcüml emel erde fiili imalatların detay proje ve analize 

uygun olmadığı anlaşılmıştır. 
3-Tasvttnü Asma Tavan Yapılması (Ek Dosya: 12) 

Bu imalat Bayındırlık Bakanlığı rayiçleri esas alınarak hazırlanmış olup, fatura fiyatı 
ödemeye esas teşkil etmemiştir. 

Birim fiyat oluşturulurken yararlanılan rayiç 04.734 B-13 pozu olup, Bu pozun 2003 
yılı rayici 48.000.000 TL/m2'dir). Malzemenin özellikleri 240-260 kg-m3 yoğunluğunda, 
yüklenemeyen, yüzeyi alüminyum folyo üzeri vinil kaplı, silinebilen, anti-bakteriyel, % 95 
bağıl nem dayanımına sahip, 15 mm kalınlığında tavan plakası" şeklindedir. 

Yerinde yapılan incelemede; kullanılan malzemenin gözle yapılan fiziki 
incelemesinde yukarıda belirtilen özelliklerin bir kısmını taşımadığı kanaatine varılmıştır. 
Kullanılan malzemenin hangi rayice uygun olduğunun araştınlması gerekir. 

4-Asansörler ile ilgili hususlar (Ek Dosya: 13) 
Binaların ihtiyacı olan toplam 27 adet asansörden 8 adedinin Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığı birim fiyatlarından temini mümkün görülmüş, kalan 19 adet asansörün "özel 
fiyaf'larla yapılmasına karar verilmiştir. C ve D Blokların 34 katlı olması asansör maliyetini 
artırıcı husus olarak tespit edilmiştir. 

Öte yandan tercih edilecek asansörlerin tespiti sürecinin çok hızlı olduğu 
anlaşılmaktadır. Şöyle ki; idare tarafından İstanbul Sanayi odasına yazılan 18.12.2002 tarihli 
yazı ile "istenilen nitelikteki asansörleri temin edebilecek firmaların listesi istenmiş, firmalar 
23-25 Aralık 2002 tarihli tekliflerini komisyona vermişler, komisyon da 27.12.2002 tarihinde 
tercihini belirlemiştir. 7 milyon USD civannda maliyeti olan asansör imalatının tercih ve fiyat 
araştırma sürecinin bu kadar kısa olması yapılan tercih hakkında tereddüt oluşturmaktadır. 

5-Paslanmaz Çelikten Dogalgaz Bacası Yapılması (Ek Dosya: 14) 
Yapılan hizmet binasının zeminden yüksekliği 120 m civannda olması baca maliyetini 

artırmıştır. Aynca 3 ayn Brüler kullanılması da maliyet artıncı olmuştur. 
Bu imalata ait analizde; imalatın tamamının aynı malzemeden yapılmadığı, kullanılan 

galvanizli saç kalınlığının 3mm, 2,5 mm ve 2mm olmasına rağmen bütün imalat için tek fiyat 
belirlendiği, bunun fazla ödemeye sebep olması muhtemel olduğundan araştınlması gerektiği 
düşünülmektedir. 

6-Brüt Beton Kalıbı (Ek Dosya: 19) 
21.014 poz nolu "Düz yüzeyli rendeli ve lamba zıvanalı beton ve betonarme kalıbı 

yapılması" imalatının yerine 21.015 nolu "Rendeli kereste ile yapılan lamba zıvanalı düz 
yüzeyli çıplak beton ve betonarme kalıbı yapılması" imalatı bedelinin ödenmesinden 
kaynaklanan maliyet tutan ve yapılan fazla ödeme tutan şöyledir: 

21.015 poz nolu imalat için 2003 yılı fiyatları ile yapılan ödeme; 
279.037,430 m2 x 26.893.500 TL/m2 = 7.504.293.123.000.-TL 
21.014 poz nolu imalat birim fiyatı ile ödenmesi gereken; 
279.037,430 m2 x 15.414.375 TL/m2 =4.301.187.585.000 TL 
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Fark Tutar (fazla Ödeme Tutan) = 3.203.105.537.000 TL 
%11.50 İhale indirimli tutar = 2.834.748.400.000 TL 
% 18 KDV ilaveli tutar = 3.345.003.112.000 TL 
Binanın beton yüzeyleri çıplak bırakılmadığı halde, çıplak kalacakmış gibi kalıp bedeli 

ödenmesinin maliyeti 3.345.003.112.000 lira olmuştur. 
Yapılan kalıp imalatı 21.015 poz nolu imalat olsaydı, üretilen beton yüzeyi sadece 

boyanarak dış cephe kaplama maliyeti azaltılabilirdi. 
Öte yandan 21.014 ve 21.015 poz nolu kalıp imalatlarının nerelerde kullanılacağını 

açıklayan Yüksek Fen Kurulu Görüşü (EK: 19) sunulmuştur. 
7-Dıs Giydirme Cephe İle İlgili Harcamalar (Granit Giydirme Cam, Yalıtım 

Malzemesi) 
Binanın dış cephesine yapılan ve maliyet olarak büyük yekûn tutan ve birim fiyatları 

faturalı fiyatlar esas alınarak oluşturulan imalat kalemlerinden bazılarının birim fiyatları 
Ankara Ticaret Odası ve İstanbul Ticaret Odasından resmi yazı ile istenmiştir.(28.05.2003 
tarihli 10/9-412 ve 413 sayılı yazılar). İTO'dan şimdiye kadar herhangi bir cevap 
gelmemiştir. ATO' dan gelen 04.06 2003 tarih ve İT.2742/8711 sayılı yazı ile gelen birim 
fiyatlann değerlendirilmesinde, hakedişte ödenen birim fiyatlar ile ATO'nun bildirmiş 
olduğu birim fiyatlar arasında idare aleyhine büyük farklann olduğu tespit edilmiştir. 
Bununla ilgili fazla ödeme tutan aşağıda gösterilmiştir. (EK 19/A) 

Dış Cephe Capao Bonito (Doğal) Granit Giydirme Malzemesi 
İmalat miktan: 34.099,00 m2 
Ödenen imalat birim fiyatı: (230 USDxl .25) 287.5 USD/M2 
Ödenmesi gereken birim fiy.(87 USDxl .25) 108.75 USD/M2 
Fark birim fiyatı 178.75 USD/M2 
Fazla ödeme tutan:34.099,00 m2xl78.75 USD/M2 6.095.196 USD/M2 
%11.50 İhale indirimli tutar 5.394.248 USD/M2 
% 18 KDV ilaveli tutar 6.365.213 USD/M2 
Fazla ödeme tutarı (1 USD=1.450.000 TL) 9.229.558.850.000 TL 

Dış Cephe Capao Bonito (Doğal) Granit Giydirme İsçilik Bedeli 
İmalat miktan: 34.099,00 m2 
Ödenen imalat birim fiyatı: (69.30 USDxl .25) 86.625 USD/M2 
Ödenmesi gereken birim fiy.(58 USDxl.25) 72.5 USD/M2 
Fark birim fiyatı 14.125 USD/M2 
Fazla ödeme tutan:34.099,00 m2xl4.125 USD/M2 481.648 USD/M2 
%11.50 İhale indirimli tutar 426.258 USD/M2 
% 18 KDV ilaveli tutar 502.985 USD/M2 
Fazla ödeme tutan (1 USD=1.450.000 TL) 729.328.250.000 TL 

6+12+6 mm Silikon Dolgulu Çift Cam Yapılması 
İmalat miktan: 11.635,00 m2 
Ödenen imalat birim fiyatı: (166.12 USDxl .25) 207.65 USD/M2 
Ödenmesi gereken birim fıy.(45 USDx 1.25) 56.25 USD/M2 
Fark birim fiyatı 151.40 USD/M2 
Fazla ödeme tutan: 11.635,00 m2x 151.4 USD/M2 1.761.539 USD/M2 
%11.50 İhale indirimli tutar 1.558.962 USD/M2 
% 18 KDV ilaveli tutar 1.839.575 USD/M2 
Fazla ödeme tutarı (1 USD=1.450.000 TL) 2.667.373.750.000 TL 
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6mm Yeşil Üstüne Titanyum Mavisi İle Reflekte Tek Cam Yapılması 
İmalat miktarı: 6.597,00 m2 
Ödenen imalat birim fiyatı: (131.96 USDx 1.25) 164.95 USD/M2 
Ödenmesi gereken birim fıy.(32 USDxl .25) 40 USD/M2 
Fark birim fiyatı 124.95 USD/M2 
Fazla ödeme tutan:6.597,00 m2xl24.95 USD/M2 824.295 USD/M2 
% 11.50 İhale indirimli tutar 729.501 USD/M2 
% 18 KDV ilaveli tutar 860.811 USD/M2 
Fazla ödeme tutarı (1 USD=1.450.000 TL) 1.248.175.950.000 TL 

Buna göre yukarıdaki 4 kalem imalat ile ilgili birim fiyatların piyasa fiyatlarından 
yüksek belirlenmesi sonucu toplam 13.874.436.800.000 TL fazla ödeme yapıldığı tespit 
edilmiştir. Örnek olarak seçilen bu imalatlarda ortaya çıkan bu durumun, birim fiyatları 
özel olarak oluşturulan ve anılan inşaatın maliyetinde büyük yekûn tutan diğer inşaat ve 
tesisat iş kalemlerinde de ortaya çıkabileceğinden, sözkonusu özel birim fiyatlı bütün 
inşaat ve tesisat is kalemlerine ait birim fiyatların yetkili kurum ve kuruluşlardan 
araştırılmasının gerekli olacağı kanaati hasıl olmuştur. 

8-19.056/An Poz Nolu İmalat İçin Yapılan Fazla Ödeme (Ek Dosva:20) 
Binanın giydirme cephesi ile beton duvarı arasmda tasvttnti ile yalıtım 

yapılmıştır. Yapılan bu imalatın bedeli hesaplanırken 19.056 poz nolu Bayındırlık Birim 
Fiyatı'ndan yararlanılmıştır. Kullanılan taşyünü rayici ise 04.734/B9'dan alınmıştır. Oysa 
yerinde yapılan incelemede kullanılan malzemenin 04.734/B8'e daha uygun olduğu 
anlaşılmıştır. (Detay projede daha az yoğunlukta malzeme kullanılacağı görülmektedir.) 
Aynca %10 olarak hesaba dahil edilen zayiatın %5 olarak esas alınması daha uygun 
olacaktır. 

Netice olarak olması gereken birim fiyat ve fazla ödeme tutar 
18.375.000.- TL (04.734/B8'in rayici) x 1.05 (zayiat) 24.117.187.-
Hakedişte uygulanan birim fiyat 34.452.000.-
İmalat miktan 3 0.6 5 0 m2 
Fazla ödeme tutan (34.452.000.-TLm2-24.117.187.-TL/m2 x 30.650 m2) 316.762.018.450.-
% 11.50 ihale indirimli tutar 280.334.386.000.-
% 18 KDV ilaveli tutar 330.794.575.000.-

Dış giydirme cephe ile duvar arasına döşenen taşyünü malzemenin hatalı rayiç bedel 
esas alınarak ödeme yapılması sonucu meydana gelen maliyet artışı 330.794.575.000 
liradır. 

9-Zemin Kazısı (Hafriyat) Ve Kazıdan Çıkan Malzemenin Nakliyesi İle İlgili Bazı 

Sorunlar (Ek Dosya: 21) 

Kazı ve nakliyelerin hangi poz'dan ödeneceğini "Klas Tutanağı" belirlemektedir. Bu 
iş'e ait klas tutanağına göre zemin klas durumu şöyledir. 

Yumuşak Toprak % 5 
Sert Toprak % 5 
Yumuşak Küskülük % 10 
SertKüskülük % 10 
Balçık % 70 

Öte yandan Tekar Sondaj tarafından yapılan zemin etüdüne göre arazinin teoloji 
durumu şöyledir. 

Etüd alanı, Ankara-Eskişehir Devlet Karayolu 12. km'de yer almaktadır. Etüd alanı 
genelde düzgün bir topografyaya sahip olup kuzeybatı yönüne doğru bir eğim 
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kazanmaktadır. Alanın kuzey ve güney sınırlan arasındaki maksimum kot fırka yaklaşık 8 
m.dir. 

Etüd alanında jeolojik yapıyı tamamen Pliosen yaşlı kızıl kahverenkli konsolide killer 
oluşturmaktadır. Temel zemini oluşturan Pliosen yaşlı kızıl kahverenkli kil tabakası yer 
yer değişik oranlarda çakıl, kum ve şilt içermektedir. Ayrıca yer yer ince ve kalın kum 
bantlarına rastlamak mümkündür. Bu tipik konsolide kil tabakası Ankara Kili olarak 
anılmaktadır. Standart penetrasyon değerlerinden de görüleceği gibi söz konusu kil 
tabakası, sert yerleşimde bir yapı göstermektedir. 

Buna göre; zemin etüt raporu ile zemin klas tutanağı arasında bir çelişki 
bulunmaktadır. Çünkü zemin etüt raporunda balçık zeminden bahsedümemekte, klas 
tutanağında ise %70 oranında Balçık öngörülerek kazı ve kazı nakli bedellerinin balçık 
zemin üzerinden ödenmesine sebep olunmuştur. Ayrıca zeminin düz olmaması nedeniyle 
kazının bir kısmının "serbest kazı" olması gerektiği düşünülmektedir. 

3-SORUMLULUĞUN TESPİTİ 
a)Siyasi sorumluluk 
Bakanlar Kurulunun 18.4.1996 tarih ve 96/8115 sayılı, 1988 yılı Yatırım Programında 

88C030010 proje no ile yer alan Ankara Başmüdürlük İdare ve Ambar Binası İnşaatının, 
Başbakanlık hizmetlerinde kullanılmak üzere özel haberleşme, özel güvenlik sistemleri v.s. 
gibi özel imalat işleri dikkate alınarak, Başbakanlığın ihtiyaçlarına uygun hazırlanmış avan 
proje genel esasları çerçevesinde mevcut sözleşmenin 35.000 m2 inşaat alanının 147.500 m2 
ye tadil edilmesi ile bu kapsamda aynı müteahhitle işe devam edilmesi ve inşaatın süratle 
tamamlanması konusunda adı geçen Genel Müdürlüğün görevlendirilmesi ile ilgili Kararını 
dayandırdığı 233 sayılı K.H.K.'nın 35 inci maddesinin 4 nolu fıkrasında, Teşebbüs, müessese 
ve bağlı ortaklıklara konuları ile ilgili olarak Bakanlar Kurulunca görev verilebileceği ve 
gerektiğinde bu görev için yapılacak ödeme miktarı Bakanlar Kurulu Kararında belirtileceği, 
bu görevden doğan zarar ve mahrum kalınan karın Hazinece karşılanacağı hükümleri yer 
almaktadır. Buna göre teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklara ancak bu kuruluşların görev 
alanları ile ilgili olarak Bakanlar Kurulunca görev verilebilecek ve bu görevlendirmeden 
dolayı uğranılan zarar ve mahrum kalınan kar görev zararı olarak kabul edilerek Hazinece bu 
görev zararı karşılanacaktır. 

TEKEL'in gerek kuruluş nizamnamesinde gerekse de diğer Kanunlarla TEKEL'e 
verilen görevler ve iştigal edeceği konular arasında inşaat yapımı yer almadığından, söz 
konusu Başmüdürlük İdari Ambar Binası ve Genel Müdürlük Binası projesinin Başbakanlık 
hizmetlerinde kullanılmak üzere Başbakanlığın ihtiyaçlarına uygun hazırlanmış avan proje 
genel esasları çerçevesinde mevcut sözleşmenin 35.000 m2 inşaat alanının 147.500 m2 ye 
tadil edilmesi ile bu kapsamda aynı müteahhitle işe devam edilmesi konusunda TEKEL'in 
görevlendirilmesinin hukuki dayanağı bulunmadığı kanaati doğmuştur. 

Nitekim 21.10.1997 tarih ve 10085 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, Tekel Genel 
Müdürlük Binası Projesinin Hizmetlerinde kullanılmak üzere tadil edilerek inşaatın yapımı 
konusunda Tekel Genel Müdürlüğünün görevlendirilmesine ilişkin 96/8115 sayılı 
B.K.Karannm yürürlükten kaldırılmasına, 233 sayılı K.H.K.'nin 35 inci maddesi dayanak 
gösterilerek karar verilmiştir. 

Bu Karara rağmen daha sonra çeşitli Bakanlıkların yer talebi sonucu Yüksek Planlama 
Kurulunun 26.6.1998 tarih ve 251/2744 sayılı Karan ile söz konusu inşaatın 147.500m2'lik 
bu projeye göre yapılmasına devam edilmiştir. 

Bu karar değişikliklerinden dolayı yapılan proje tadilatlan nedeniyle yapılan bazı 
bölümlerin yıkılması, ayrıca tek proje ile yapılması durumunda ihtiyaç olmayacak bazı imalat 
kalemlerinin yapılması(ankraj gibi), inşaatın yıllarca sürmesi ve bazı imalat kalemlerinin çok 
özel ve prestijli ürünlerden seçilmesi(Asansörler, klimalar, dış cephe kaplamalan vb. gibi) 
nedenleri ile inşaatın maliyetinde büyük artışa sebep olunmuş ve bu doğrultuda halen devam 
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etmekte olan inşaatın tamamlanıp tamamlanmayacağı, tamamlandığında da ne amaçla ve 
hangi kurumca kullanılacağı konusunda belirsizlik ortamının oluşmasına neden olunmuştur. 

b) Mali Sorumluluk 
Söz konusu inşaat ile ilgili olarak 2002 yılı sonu itibariyle yapılan ödeme tutan DİE'nin 

2003 yılı deflatörlü hesabına göre yaklaşık KDV dahil 220 trilyon liradır. Binanın 
tamamlanabilmesi için daha yaklaşık 60 trilyon harcama yapılması gerektiği belirtildiğinden 
binanın toplam maliyetinin 280 trilyona ulaşacağı anlaşılmaktadır. Toplam proje alanı 
147.500m2 olan bu işte, Bayındırlık Bakanlığınca yayınlanan 2003 yılı Yapı Yaklaşık Birim 
Maliyetleri Tebliğine göre en lüks sınıfta yer alan D Grubu Yapılar için m2 birim fiyatı olan 
922.000.000 lira esas alınsa dahi, binanın olması gereken toplam maliyetinin yaklaşık 
147.500m2x 922.000.000 =136 trilyon olacağı, dolayısıyla 280-136= 144 trilyon liralık 
yaklaşık iki kat maliyet fazlalığının söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. 

Bina maliyetindeki bu fazlalığa, projede sık sık yapılan değişiklikler nedeniyle önceden 
yapılmış olan bazı bölümlerin yıkılması, aynca tek proje ile yapılması durumunda ihtiyaç 
olmayacak bazı imalat kalemlerinin yapılması(ankraj gibi), inşaatın yıllarca sürmesi ve bazı 
imalat kalemlerinin çok özel ve prestijli ithal ürünlerden seçilmesi(Asansörler, klimalar, dış 
cephe kaplamalan vb. gibi), %11.5 oranındaki ihale indiriminin Türkiye şartlanndaki 
ihalelere göre düşük olması, binanın oturduğu zeminin balçık olması nedeniyle(zem/n etüt 
raporunda balçık zeminden bahsedilmemektedir) fore kazık uygulaması ve balçık zeminin 
kazı ve nakliyesi pahalı olması gibi nedenlerin yanında, yukandaki 2.Kısımda belirtilen ve 
örnek alınan bazı imalat kalemlerinin yüzeysel incelenmesi sonucu tespit edilen yaklaşık 
17.550.234.000.000 lira fazla ödeme yapılması gibi hususlann yol açtığı düşünülmektedir. 

Söz konusu işin daha kapsamlı incelenmesi ve araştınlması için yeni bir Araştırma veya 
Soruşturma Komisyonu kurulmasına karar verilmesi halinde bu sorumluluğun boyutu ve 
kapsamının daha sağlıklı ortaya konulabilecektir. 

4-ÖNERİ 
Söz konusu projenin Başbakanlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Başbakanlık Hizmet 

Binası olarak tadil edilmesine ilişkin 18.4.1996 tarih ve 96/8115 sayılı Bakanlar Kurulu 
Karannın dayanağı olan 233 sayılı K.H.K.'mn 35 inci maddesinde; teşebbüs, müessese ve 
bağlı ortaklıklara ancak bu kuruluşların görev alanları ile ilgili olarak Bakanlar Kurulunca 
görev verilebileceği ve bu görevlendirmeden dolayı uğranılan zarar ve mahrum kalınan kar 
görev zaran olarak kabul edilerek Hazinece bu görev zaran karşılanacağı yer almaktadır. 
Halbuki, TEKEL'in gerek kuruluş nizamnamesinde gerekse de diğer Kanunlarla TEKEL'e 
verilen görevler ve iştigal edeceği konular arasında inşaat yapımı bulunmadığından, söz 
konusu proje ile ilgili olarak, Başbakanlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Başbakanlığın 
ihtiyaçlarına uygun hazırlanmış avan proje genel esasları çerçevesinde mevcut sözleşmenin 
35.000 m2 inşaat alanının 147.500 m2 ye tadil edilmesi ile bu kapsamda aynı müteahhitle işe 
devam edilmesi konusunda TEKEL'in görevlendirilmesinin hukuki dayanağı olmadığı 
düşünülmektedir. 

Her ne kadar 21.10.1997 tarih ve 10085 sayılı Bakanlar Kurulu Karanyla, anılan 
Karann yürürlükten kaldınlmasına karar verilmiş ise de, daha sonra çeşitli Bakanlıklann yer 
talebi sonucu Yüksek Planlama Kurulunun 26.6.1998 tarih ve 251/2744 sayılı Karan ve daha 
sonra alınan Kararlar ile söz konusu inşaatın 147.500m2'lik bu projeye göre yapılmasına 
devam edilmektedir. 

Söz konusu Kararlar nedeniyle yapılan proje tadilatlan sonucunda; 
-inşaatın daha önceden yapılmış olan bazı bölümlerinin yıkılması, 
-tek proje ile yapılması durumunda ihtiyaç olmayacak bazı imalat kalemlerinin 

yapılması(ankraj gibi), 
-inşaatın zamanında bitirilemeyerek yıllarca sürmesi, 
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-bazı imalat kalemlerinin çok özel ve prestijli ürünlerden seçilmesi(Asansörıer, klimalar, 
dış cephe kaplamaları vb. gibi) 

-26.6.1998 tarih ve 251/2744 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararında işin Bayındırlık 
Birim Fiyatları ile yapılması öngörüldüğü halde özellikle ithal malzeme kullanılarak özel 
birim fiyat oluşturulması ve bu iş kalemleri ile ilgili birim fiyatların piyasa fiyatlarından 
yüksek tespit edildiğinin anlaşılması, 

-bina maliyetinin Bayındırlık Bakanlığı 2003 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri 
Tebliğine göre en lüks sınıfta yer alan D Grubu Yapılar için m2 birim fiyatı esas alınarak 
yapılan hesaplamaya göre yaklaşık iki kat (144 trilyon) daha fazla mal olması, 

nedenleriyle maliyet artışına ve dolayısıyla Hazine zararına sebebiyet verildiği 
anlaşılmıştır. 

SONUÇ ve ÖNERİ 

Tekel ikiz binaları inşaatı ile ilgili olarak 2002 yılı sonu itibariyle yapılan ödeme tutan 
DİE'nin 2003 yılı deflatörlü hesabına göre yaklaşık KDV dahil 220 trilyon liradır. Binanın 
tamamlanabilmesi için yaklaşık 60 trilyon harcama daha yapılması gerektiği belirtildiğinden 
binanın toplam maliyetinin 2003 yılı fiyatları ile 280 trilyona ulaşacağı anlaşılmaktadır. 
Toplam proje alanı 147.500 m2 olan bu işte, Bayındırlık Bakanlığınca yayınlanan 2003 yılı 
Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Tebliğine göre V. Sınıfta A Grubu Bakanlık Binası yapılan 
için m2 birim fiyatı olan 558.000.000 lira esas alındığında, binanın olması gereken toplam 
maliyetinin yaklaşık 147.500m2x 558.000.000 = 82 trilyon 305 milyar olacağı, dolayısıyla 
280-82= 198 trilyon liralık maliyet fazlalığının söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. 

Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun koordinatörlüğünde, bir Başbakanlık Müfettişi, 
bir Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı, bir Sayıştay Denetçisi ve bir Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı Müfettişinden oluşan denetçilerce yapılacak inceleme sonucunda, binanın 
gerçek maliyetinin saptanması ve fazla ödemelerin tespiti halinde sözkonusu miktarların 
geriye alınması ve usulsüz ödemelere yol açanlar hakkında gerekli inceleme ve 
soruşturmanın yapılması gerektiği kanaatine varılmıştır. 

DİZİ PUSULASİ (Ekler EK-4.32 de sunulmuştur) 

EK-1 İNŞAATLA İLGİLİ ALINAN KARARLAR 
EK-2 B.D.D.K.'NUN DEVİRE ONAY VEREN KARARI VE İLGİLİ MAHKEME KARARI 
EK-3 DEVİR SÖZLEŞMESİ 
EK-4 İNŞAATLA İLGİLİ SÜRE UZATIM KARARLARI 
EK-5 BAŞBAKANLIK YÜKSEK DENETLEME KURULUNUN İNŞAATLA İLGİLİ 
RAPORU 
EK-6 TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPIM İŞLERİ İHALE YÖNETMELİĞİ VE 
ALIM-SATIM İHALE YÖNETMELİĞİ 
EK-7 BİNANIN GENEL MALİYETİ VE YAPILAN İŞLER LİSTESİ 
EK-8 FOREKAZIK VE ÖNGERİLİMLİ ANKRAJ YAPILMASININ MALİYET 
EK-9 DIŞ GİYDİRME CEPHENİN MALİYETİ 
EK-10 DIŞ GİYDİRME CEPHENİN MALİYETİ (ALÜM. KONS, CAM MALZ. + İŞÇİLİK 
EK-11 LAMİNANT RADYATÖR KAJI VE GÖMME DOLAP YAP. MALİYETİ 
EK-12 TAŞ YÜNÜ ASMA TAVAN YAPILMASI 
EK-13 ASANSÖRLERİN MALİYETİ 
EK-14 DOĞALGAZ BACASI MALİYETİ 
EK-15 BUS BAR SİSTEMİ ELEKTRİK TESİSATI 



EK-16 ELEKTRİK ORTA GERİLİM TESİSATI MALİYETİ 
EK-17 ISITMA/SOĞUTMA-BİNA OTOMASYON SİSTEMİ MALİYETİ 
EK-18 DİĞER TESİSATLARIN MALİYETİ 
EK-19 BRÜT BETON KALIBI YAPILMASI 
EK-19/A DIŞ GİYDİRME CEPHE İLE İLGİLİ ATO BİRİM FİYATLARI 
EK-20 GİYDİRME CEPHE YALITIMI 
EK-21 ZEMİN KAZISI VE NAKLİYE 
EK-22 CEYLAN İNŞAATIN GELİRLERİNE TEDBİR KONULMASI 
EK-23 TEKEL ANKARA BAŞMÜDÜRLÜK İDARE AMBAR VE GENEL MÜDÜRLÜK 
BİNASI İNŞAATI İLE İLGİLİ İNCELEME VE ARAŞTIRMA RAPORU 
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Enerji, Yapım, İhale İşlemleri, Ulaştırma, Milli Savunma, İlgili Üst Kurullar, 
Yerel Yönetimler Alt Komisyonu 

RAPOR EKLERİ 

EK 
NO 
4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

4.9 

4.10 

4.11 

4.12 

4.13 

4.14 

4.15 

4.16 

4.17 

4.18 

4.19 

4.20 

4.21 

4.22 

4.23 

BELGELERİN AİT OLDUĞU ÖZEL RAPORLAR 

Doğalgaz ile ilgili Özel Rapor Ekleri 

Enerji Politikaları ile ilgili Özel Rapor Ekleri 

Çayırhan Termik Santrali ihalesi ile ilgili Özel Rapor Ekleri 
Çeaş-Kepez Elektrik Uygulamaları ile ilgili Özel Rapor Ekleri 

iskenderun Termik Santrali ihalesi ile ilgili Özel Rapor Ekleri 

Kırklareli Doğalgaz Termik Santrali ile ilgili Özel Rapor Ekleri 

Aksu Elektrik Hisse Senetleri ile ilgili Özel Rapor Ekleri 

Aktaş Elektrik ile ilgili Özel Rapor Ekleri 

Bartın Mobil Santralinin Samsun'a Nakli ile ilgili Özel Rapor 
Ekleri 
Ilgın Termik Santrali ihalesi ile ilgili Özel Rapor Ekleri 

Yamula Hidroelektrik Santrali ile ilgili Özel Rapor Ekleri 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü Uygulamaları ile ilgili Özel 
Rapor Ekleri 
Trona Projesi ve Bor Madenleri Uygulaması ile ilgili Özel Rapor 
Ekleri 
Sülfırikasit Tesisi ihalesi ile ilgili Özel Rapor Ekleri 

Emet Borik Asit ve Kırka 3. Bor Türevleri Tesisi ihaleleri ile ilgili 
Özel Rapor Ekleri 
Madencilik Araştırma Komisyonu Kurulması, Madencilik 
Özelleştirme Uygulamaları 
Türkiye Kömür işletmeleri (TKİ) - Karaelmas Soruşturmaları ile 
ilgili Özel Rapor Ekleri 
TEUAŞ-Değirmen Plakaları ihalesi ile ilgili Özel Rapor vEkleri 

iller Bankası Genel Müdürlüğü, Yatırım inşaatlarında Uygulanan 
İndirim Oranlan; Gerçekleştirilen Ek Sözleşme Uygulamalan ve 
Keşif Artışlan ile ilgili Özel Rapor Ekleri 
Karayollan Genel Müdürlüğü Keşif Artışlan ile ilgili Özel Rapor 

Emlak Bankası Bahçeşehir Projesi ile ilgili Özel Rapor 

Konut Edindirme Yardımı (Key) Hesaplan ile ilgili Özel Rapor 

Bayındırlık ve Iskan Bakanı Zeki Ergezen'e yazılı olarak sorulan 
sorulara verilen cevaplar 

Özel 
Rapor 
Sayfa 
Adedi 

26 

33 

18 
15 

4 

3 

6 

6 

4 

2 

2 

3 

19 

7 

4 

6 

2 

2 

42 

4 

5 

4 

20 

Özel Rapor 
Ek Adedi 

4 Klasör 

1 Klasör 

1 Klasör 
1 Klasör 

1 K
las

ör
 

1 Klasör 

3 Klasör 
3 

Kla
sör

 

Ek yoktur 

1 Klasör 

1 Klasör 

2 Klasör 

1 Klasör 

1 K
las

ör
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4.24 

4.25 

4.26 

4.27 

4.28 

4.29 

4.30 

4.31 

4.32 

Yapı işleri Genel Müdürlüğü Uygulamaları 

Karayolları Genel Müdürlüğünün Diğer Uygulamaları 

Türk Telekom-GSM Operatörleri Arabağlantı Sözleşme Ücretleri 
ile ilgili Özel Rapor Ekleri 
Ankara-Istanbul Demiryolu ihalesi ile ilgili Özel Rapor Ekleri 

TPAO ile ilgili Özel Rapor Ekleri 

PETKIM ile ilgili Özel Rapor Ekleri 

Köy Hizmetler Genel Müdürlüğünde iş Makineleri Yenileme 
projesi 
Türk Bank ihalesi ile ilgili Özel Rapor Ekleri 

TEKEL Ankara Başmüdürlük idare Ambar ve Gn. Md. lük Binası 
İnşaatı ile ilgili Özel Rapor Ekleri 

2 

2 

2 

2 

4 

6 

2 

8 

10 

1 Klasör 

1 Klasör 

1 Klasör 

1 Klasör 

1 Klasör 

2 Klasör 

Ek yoktur 

3 Klasör 

2 Klasör 

1 





V. KISIM 

TURİZM, TARIM, YEREL YÖNETİMLER, 
VAKIF VE DERNEKLERLE İLGİLİ KONULAR 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 
Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının Araştırılarak 

Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 
Meclis Araştırma Komisyonu (10/9) 

Turizm, Tarım, Yerel Yönetimler, Vakıf ve Derneklerle İlgili Konular 

GİRİŞ 

T.C. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve 
Ekonomik Boyutlanmn Araştınlarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 
Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu çalışmalan kapsamında teşkil edilen "Turizm, Tanm, 
Yerel Yönetimler, Vakıf ve Dernekler Alt Komisyonu" altı ayn başlık halinde çalışmalanm 
sürdürmüş, her başlık altındaki Özel Raporlar "Rapor Ekleri" bölümünde sunulmuştur. 

Alt Komisyonda yapılan tüm incelemeler Komisyonumuza intikal eden bilgi ve 
belgeler ışığında ve Komisyonumuzca ilgili denetim birimlerine yaptmlan raporlara istinaden 
hazırlanan görüş ve kanaatler ile, Rapora alınan hususlar bu çerçevede ele alınan örnek 
olaylann irdelenmesi sonucu gerekli görülen tavsiyeleri içermektedir. 
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1. ALT KOMİSYON GENEL RAPORU 

1.1. TESPİT EDİLEN OLAYLARIN ÖZETİ 

1.1.1. TURİZM BAKANLIĞI UYGULAMALARI 

1.1.1.1. Turizm Bakanlığı Dia Pozitif, Film ve Fotoğraf Üretim Projesi İhalesi 
(Özel Rapor 1, sayfa 1036) 

Turizm Bakanlığının çeşitli etkinliklerinde kullanılmak üzere, DİA POZİTİF,FİLM 
VE FOTOĞRAF ÜRETİM PROJESİ adı altında, bir dia pozitif, film ve fotoğraf arşivi 
oluşturulması amacı gerçekleştirmek için yurtiçinde ihale açılması gerektiği halde, iş sanki dış 
ülkelerdeki kuruluşların yerel ihtiyacı imiş gibi gösterilerek, Dış Ülkelerdeki Kuruluşların 
Yerel İhtiyaçlarının Sağlanmasına Ait Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, 2.378.213 $ 
bedel üzerinden dDf International isimli bir Türk firmasına pazarlık usulüyle ihale edilmiştir. 
Oysa söz konusu hizmet alımı, dış ülkelerdeki kuruluşların yerel ihtiyacı mahiyetinde 
olmayıp, adı geçen Yönetmelik hükümlerine göre ihale edilmesi, 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanuna açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Yapılan ihale, ihale tarihinde yürürlükte bulunan 
2886 sayılı Kanuna aykırı olduğu gibi, yapılan ödemeler de alınan hizmete nazaran aşın 
yüksektir. 

Londra Tanıtma Müşaviri Mustafa MEMİŞOĞLU, Moskova Tanıtma Müşaviri Sezai 
ÇETİNER, Frankfurt Tanıtma Ataşe Vekili Hüsnü GÜMÜŞ'ten oluşan ihale komisyonu 
(1/198-202, 1/203) ile 30.04.2002 gün ve 342-786-3073 sayılı onayı ile ihaleyi uygun gören 
Turizm Bakanı Mustafa TAŞAR, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa aykırı davranmak 
suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları anlaşıldığından, 

Memur konumunda olan Londra Tanıtma Müşaviri Mustafa MEMİŞOĞLU, Moskova 
Tanıtma Müşaviri Sezai ÇETİNER, Frankfurt Tanıtma Ataşe V. Hüsnü GÜMÜŞ haklarında, 
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Görevlilerin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre 
ön inceleme yaptırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirilmesine, 

1.1.1.2. Turizm Bakanlığı Kiosk Alım İhalesi 
(Ek Özel Rapor 2, sayfa 1037) 

Turizm Bakanlığınca 1.160.000 $ +KDV tutarındaki KIOSK (50 adet Enformasyon 
Noktası) ihalesi işi, 30.01.1987 tarih ve 19357 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dış 
Ülkelerdeki Kuruluşların Yerel İhtiyaçlarının Sağlanmasına Ait Yönetmelik hükümlerine 
göre, yurtdışında faaliyet gösteren Filco firmasına ihale edilmiştir. Oysa ihale konusu 
malzemeler sadece yurtdışı kuruluşlarının değil, yurtiçi kuruluşlannın kullanımı için de 
alınmıştır. Yurtiçindeki 23 kurulum noktasına kurulacak kiosklar da bu ihale ile karşılanmış 
olup, bu nedenle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa aykınlık teşkil etmektedir. 

Diğer taraftan söz konusu kiosklann fiyatı da çok yüksek tutularak Devlet zarara 
uğratılmış, en fazla 2.000 $'a temin edilebilecek bir bilgisayar aksamı için 22.500 $ ücret 
ödenmiştir. Kablolu TV esasına göre, yurtiçinde kurulması için alınan kiosklann altyapısı 
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mevcut olmayıp, bazı noktalar için Türk Telekom, söz konusu alt yapıyı kuramayacağım 
beyan etmiştir. Aynı zamanda bir kaynak israfı söz konusudur. 

Bu işin ihalesini gerçekleştiren, ayrıca bu işle ilgili Muayene ve Kabul Komisyonunu 
da oluşturan; Moskova Tanıtma Müşaviri Sezai ÇETİNER, Londra Tanıtma Müşaviri 
Mustafa MEMİŞOĞLU, Frankfurt Tanıtma Ataşesi Hüsnü GÜMÜŞ ile Filco firmasına işin 
ihale edilmesi yönünde 21.08.2002 tarih ve 659-1888-6042 sayılı 17.09.2002 tarih ve 715-
2092-6711 sayılı Bakan onaylarını veren eski Turizm Bakanı Mustafa TAŞAR'ın, 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununa aykırı davranmak suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları kanaatine 
varılmıştır. 

Memur konumunda olan Londra Tanıtma Müşaviri Mustafa MEMİŞOĞLU, Moskova 
Tanıtma Müşaviri Sezai ÇETİNER, Frankfurt Tanıtma Ataşe Vekili Hüsnü GÜMÜŞ 
haklarında, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Görevlilerin Yargılanması Hakkında Kanun 
hükümlerine göre ön inceleme yaptırılması için Çevre ve Turizm Bakanlığına bildirilmesine, 

Bakan onayı ile yapılan, 2002 Yılındaki Yurtdışı Reklam Kampanyası, Hediyelik Eşya 
Yaptırılması İşi ve 2002 ve 2003 yıllarında Yurtdışında Yapılan Tanıtma Fuarlarında 
Kullanılan Stand Konstrüksiyon İhalelerinde de benzer iddialar bulunmaktadır. 

Yukarıda belirtilen tüm bu ihaleler nedeniyle, Eski Turizm Bakanı Mustafa TAŞAR 
hakkında Türk Ceza Kanununun 240. maddesine uyan fiilleri nedeniyle Anayasa'nın 
100. İçtüzüğün 107. maddesi uyarmca Meclis Soruşturması açılması kanaatine 
varılmıştır. 

1.1.2. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI UYGULAMALARI 

1.1.2.1. Deli Dana (BSE) Hastalığı Görülen Avrupa Ülkelerinden Hastalık Riski 
Taşıyan Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Yurdumuza İthalatına İzin 
Verilmesi 
(Ek Özel Rapor 3, sayfa 1038) 

Ülkemize ithal edilecek her türlü canlı hayvan ve gıda maddesi için, bu hayvan ve 
ürünlerin kaliteli ve sağlıklı ürünler olduğuna dair, giriş gümrüğünde firma tarafından ibraz 
edilmesi gerekli kontrol belgesini düzenlemekle görevli Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, bu görevi gerektiği gibi ifa etmemiş, bir kısım 
firmalara, hastalığın baş gösterdiği ve ihracatları durma noktasma gelmiş Avrupa 
ülkelerinden çok düşük fiyatlar ile canlı hayvan ve hayvansal ürün ithalatı yapabilme 
imkanı vererek, kamu sağlığı tehlikeye atılmıştır. Hastalık, tedavisi bu gün için mümkün 
olmayan ve kuluçka süresi 10 yıl gibi uzun bir periyodu kapsayan ölümcül bir hastalıktır. Bu 
nedenle, önümüzdeki yıllarda nasıl bir tablonun ortaya çıkacağını şimdiden kestirmek 
mümkün değildir. 

Konu, bir müfettiş heyeti tarafından tespit edilmiş ve Teftiş Kurulu Başkanlığına 
30.01.2002 tarih ve 55/3 sayılı yazı ile suç duyurusu şeklinde intikal ettirilmiştir. Bahse konu 
suç duyurusu yazısında yer alan hususlar özetlenecek olursa; 
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Alman kararda ithalat değil, kontrol belgesi düzenlenmesi yasaklanmıştır. 1996 
yılında Avrupa ülkelerinde görülen BSE (Deli dana) hastalığıyla ilgili olarak Tarım Bakanlığı 
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce Bakan oluruna dayandırılarak konulan yasak 
kararında, (Ek:l) "hastalık görülen ülkelerden canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin 
ithalatının yasaklanması" ifadesi yerine, "Canlı hayvan ve hayvansal ürünler ile ilgili kontrol 
belgesi düzenlenmemesi'1'' ifadesine yer verilerek ithalat değil, kontrol belgesi 
düzenlenmesine yasak konulmuştur. Düzenlenen kontrol belgeleri 6 ay süre ile 
geçerlidir. Dolaysıyla yasak konulmadan bir gün önce kontrol belgesi almış olan 
firmalar, yasağm konulduğu tarihten itibaren 6 ay süresince hasathk riski taşıyan 
ürünleri ithal edebilme imkanı bulmuşlardır. 

Bu olayda, yasak konulduğu tarihten geriye doğru 6 aylık periyot içerisinde kontrol 
belgesi almış firmalara, BSE hastalığı çıkan ve hayvansal ürün ihracatlan durma noktasına 
gelen ülkelerden çok düşük fiyatlar ile hastalık riski son derece yüksek canlı hayvan ve 
hayvansal ürün ithal edebilme imkanı tanınırken kamu sağlığı açık şekilde ihmal edilmiştir. 

Sığır eti yasak kapsamında yer alırken, bir başka Bakan oluru ile,(£k:2) 
içerisinde mutlaka et ihtiva eden ve gıda sanayinde kullanılan sığır gövde yağı, yasak 
kapsamı dışma çıkarılmıştır. Yukarıda değinilen yasağın konuluş tarihinden yaklaşık 3 ay 
sonra Uluslararası Salgın Hastalıklar Ofisinin almış olduğu kararda yer alan ve hastalık riski 
taşımayan, ticareti serbest ürünler arasında sıralanan don yağı (eritilip içerisindeki et ve her 
türlü madde ayrılmış yağ) sığır gövde yağı olarak değerlendirilmiş ve hatalı olarak bakan 
oluru ile yasak kapsamından çıkarılmıştır. İthale konu sığır gövde yağı her zaman içerisinde et 
ihtiva eden, ve bu et oram zaman, zaman %30- %40'lara varan bir üründür. Dolayısıyla, sığır 
etinden yasak kalkmadan sığır gövde yağının yasak kapsamından çıkarılması imkansızdır. 
Ancak iç yağ ticareti ile uğraşan firmalar lehine hareket edilerek gıda sanayinde 
kullanılan, sığır gövde yağı yasak kapsamından çıkarUarak, bu firmalara, hastalık 
görülen ülkelerden düşük fiyatlar ile sığır gövde yağı ithal edebilme imkanı tanınmış, bu 
yolla kamu sağlığı tehlikeye atılmıştır. Bu olaydan üç yıl sonra yapılan hata anlaşılmış ve iç 
yağ ithalatı yeniden yasak kapsamına alınmış, ancak bu süre içerisinde ithalatı gerçekleşen 
binlerce ton iç yağı ülkemiz insanı tarafından tüketilmiştir. 

Konu bu yönleri ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal 
ettirilmiş, ancak ayrı bir heyet marifetiyle düzenlenen inceleme raporunda herhangi bir suç 
unsuru olmadığı dile getirilerek raporun hıfza kaldırılması yönünde bakan oluru 
alınmıştır. 

Bu aşamadan sonra, olayın örtbas edildiği iddiası ile konu Başbakanlık ve Tarım 
Bakanlığı Teftiş Kurullarına yeniden ihbar ettirilmiş, görevlendirilen Başbakanlık Müfettişi 
konuyu ve düzenlenen raporu inceleyerek eksik inceleme yapıldığından bahisle dosyayı 
Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına göndermiştir. Tarım Bakanlığı Teftiş Kurulu 
Başkanlığı, eksik inceleme konusunda soruşturmanın Başbakanlık Teftiş Kurulunca 
yürütülmesinin daha doğru olacağı düşüncesinden hareket ile dosyayı bir kez daha 
Başbakanlık Teftiş Kuruluna iade etmiş olup, konu bir Başbakanlık iki Bakanlık Müfettişi 
marifeti ile incelenmektedir. 

Halen Başbakanlık Teftiş Kurulunca incelenmekte olan konu, yolsuzlukların ülke 
ekonomisine olumsuz etkileri yanında, kamu sağlığının ne ölçüde tehlikeye sokulmuş 
olabileceğinin ortaya konmasının sağlanması açısından önemli bulunmuş, yürütülmekte 
olan soruşturmanın sonucunun Başbakanhk Teftiş Kurulundan takip edilerek 
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neticesinden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bilgi verilmesi gerektiği 
kanaatine varılmıştır. 

1.1.3. YEREL YÖNETİM UYGULAMALARI 
1.1.3.1. Ömerli Belediyesi İmar Uygulamaları 
(Ek Özel Rapor 4, sayfa 1040) 

Ömerli Belediyesinde üç etap halinde yapılan imar planlarının herhangi bir geçerliliği 
olmaması sebebiyle, planların iptal edilmesi ve bu planlara istinaden yapılan 18. madde 
uygulamalarının, imar durumu, yapı ruhsatı, iskan vb. imar uygulamalarının iptal edilmesi 
gerektiği, bir kısım tanm toprağının Tanm Alanlannın Tanm Dışı Amaçla Kullanılmasına 
Dair Yönetmelik hükümlerine aykın olarak imara açılması ve imar planlannın onaylanması 
sebebiyle sorumlular hakkında idari ve adli kovuşturma yapılması gerektiği, bazı imar 
planlannın değiştirildiği ve sahte olduğu sonucuna vanlması sebebiyle Kaymakam, Belediye 
Başkanı, katip üyeler, diğer kamu görevlileri ve plan müellifinin idari ve cezai 
sorumluluğunun İçişleri Bakanlığınca yaptınlacak bir inceleme ve/veya soruşturmada 
belirlenmesi gerektiği, bahsedilen planlar ile tanm arazilerinin Köy Hizmetlerinin uygun 
görüşü alınmadan imara açıldığı, bu yolla başta İş-Koray adlı şirket başta olmak üzere bir 
takım şirketlerin tanm arazileri üzerinde yapılaşmalanmn sağlandığı, diğer bir anlatımla rant 
sağlandığı iddialannm gerçeklik kazandığı, sağlanan rantın değerinin iki milyar dolardan fazla 
olduğu iddiasının doğru olduğu, münferit konulann da İçişleri Bakanlığı'nca incelenmesi ve 
soruşturulması için bildirilmesine karar verilmiştir. 

1.1.3.2. Orhanlı Belediyesi İmar Uygulamaları 
(Ek Özel Rapor 5, sayfa 1063) 

Muhtelif imar planlannda elle yapılan değişikliklerden dolayı Yönetmeliğe aykın 
planlann iptal edilmesi ve idari/adli sorumluluklann belirlenmesi gerektiği, İmar planı 
değişiklikleri için ilgili kurum görüşlerinin alınmadığı, mevcut imar planı sınırlannda üst 
ölçekli uygulama planını yapan plan müellifinin görüşü alınmadan Yönetmeliğe aykın plan 
yapıldığı, bu haliyle planlann planlama hükümlerine aykın olduğu, mevcut uygulama imar 
planı sınırlannda mevzii imar planı yapılamayacağından mevzi imar planlannın iptal edilmesi 
ve planlann yapılmasında ve onaylanmasında sorumluluğu bulunanlann belirlenmesi 
gerektiği, kaçak ve ruhsatsız yapılar ile ilgili olarak 3194 sayılı İmar Yasasının 32. 
maddesinin uygulanmadığı, 2. ve 3. Etapta emniyet hizmetleri için gereken alanın plan 
değişikliği yapılarak aynlması gerektiği, l.,2.,3. Etap imar planlan sınırlannda tanm dışı 
amaçlı kullanılmasına müsaade edilemeyecek arazi ve mera vasıflı arazi bulunup 
bulunmadığının Tanm Bakanlığınca incelenmesi gerektiği sonucuna vanlmıştır. 

Aynca idari yönden gerekli soruşturma yapılmak üzere İçişleri Bakanlığı'na 
bildirilmesine karar verilmiştir. 

1.1.3.3. Kemer Country Golf Club Uygulaması 
(Ek Özel Rapor 6, sayfa 1075) 

Kemer Yapı ve Turizm A.Ş. 'ye Orman Bakanlığı'nca 1991 yılında İstanbul İli, Eyüp 
İlçesi, Göktürk Köyündeki Arapdere devlet ormanı içerisinde turizm ve golf amaçlı 206.8 
Ha'lık (2068 dönüm) devlet ormanında gayrimenkulun tamamı üzerine 49 yıllığına irtifak 
hakkı tesis edilmiştir. 
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Orman Bakanlığı Müfettişince, 2000 yılında yapılan incelemede bir kısım 
bungalowlann "faydalanma hakkı" verilen bazı müşterilere 49 yıllık izin-irtifak hakkının 
bitim tarihi olan 2040 yılına kadar yaklaşık 399.000-1.420.000 ABD doları karşılığı değişik 
fiyatlarla satıldığı, bungalovların amaç dışı kullanıldığı, turizm amacına yönelik izin verilen, 
ancak yapılan uygulamalarda kulüp üyelerine hizmet eder hale getirilen, genel anlamda iç ve 
dış turizme hizmet etmeyen, umuma açık olmayan tesislerin turizm amacına aykırı olarak 
kullanıldığı, bu rapor üzerine Orman Bakanlığınca bungalovvlann bulunduğu bölüme ilişkin 
olarak bu yer için verilen kesin izin iptal edilmiştir. Bungalow müşterilerine B grubu şirket 
hissedarlığı ihdası ve Bungalowlara yönelik intifa senedi verilmesi sonrasında iznin tekrar 
verildiği, şirket lehine verilen irtifak hakkının "Daimi Müstakil Üst Hakkına" dönüştürüldüğü, 
intifa senedi sahiplerinin kullanımına bırakılan bungalovvlann, şu ana değin senet sahipleri 
dışında başkaca hiçbir kimse tarafından kullanılmadığı, şirketçe daha önceki faydalanma 
sözleşmeleri uyarınca tahsil edilen bedellerin müşterilere iade edilmediği, tahsil edilen bu 
bedellerin muhasebe kayıtlarında avans hesaplarında izlenmekte olduğu, hususları 
çerçevesinde anlaşılmış olup, netice itibariyle, Kemer Yapı ve Turizm A.Ş. adına turizm 
amaçlı olarak 49 yıllığına verilen iznin amacı dışında kullanılmaya devam edildiği ve mevcut 
uygulamanın kamu menfaati ile örtüşmediği kanaati hasıl olmaktadır. 

Kemer Country Golf Club yanısıra aynı şekilde Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan 
Turizm amaçlı olarak 49 yıllığına kiralanan Favori Dinlenme Yerleri A.Ş.ye ait Antalya İli 
Kemer İlçesi Çamyuva Köyünde bulunan tesislerin de incelenmesi gerektiği kanaatine 
varıldığından, 

Konuların incelenmek üzere Çevre ve Orman Bakanlığı'na intikal ettirilmesine karar 
verilmiştir. 

1.1.3.4. Bakırköy Fidanlığı 
(Ek Özel Rapor 7, sayfa 1083) 

İstanbul Bakırköy Kartaltepede mülkiyeti T.C.D.D.'na ait Bakırköy Fidanlığı olarak 
bilinen arazi üzerine Yap-İşlet-Devret modeliyle eğitim amaçlı bina yapılmak için ihale ile 
UĞUR DERSHANELERİ A.Ş.ne 18 yıllık sözleşme akdedilmiştir. Parsele ilişkin Plan 
değişikliğinin halen yapılmadığı, yüklenici firma ile düzenlenen ve uzun sürede TCDD 
aleyhine sonuçlar doğurabilecek sözleşme hükümlerinin, T.C. Ulaştırma Bakanlığı ve 
T.C.D.D.'nin ilgili birimlerince kısmen veya tamamen yeniden gözden geçirilmesinin 
kamu menfaati açısından elzem olan söz konusu alanın tabii haliyle (yeşil alan) 
muhafaza edilmesi için Ulaştırma Bakanlığı başta olmak üzere, İstanbul Büyükşehir ve 
Bakırköy belediyelerine bildirilmesine karar verilmiştir. 

1.1.3.5. Kamu Arazileri, İmar Uygulamaları 

Gerek Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın imar uygulamaları, gerekse yerel yönetimlerin 
imar uygulamaları kamu arazilerinin 'yağmalanması' konularının, raporun bu ve bir önceki 
bölümde verilen örnekler de göz önünde bulundurularak Anayasa'nın 98 ve İçtüzük'ün 104. 
maddeleri uyarınca meclis araştırması açılması gerektiği kanaatine varılmıştır. 
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1.1.3.6. Taş, Kum ve Çakıl Ocağı İşletmeleri 

1.1.3.6.1. İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Yalıköy (Podima) Mevkiinde İşletilen Kum 
Ocağı 

(Ek Özel Rapor 8, sayfa 1087) 

13.07.1993 tarihinden itibaren, İstanbul İl Özel İdaresince, Çatalca ilçesi,Yalıköy 
(Podima )mevkiindeki kum ocağı ihale yapılmaksızın İstanbul İl Özel İdaresi'nce 
düzenlenen bir protokolle Harun AYDEMİR'e verilmiştir. 

Bu alandan kum çıkarma işlemi, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 6 ncı 
maddesi ile 1738 sayılı Seyir ve Hidrografı Hizmetleri Kanununa ve Turizm Bakanlığı Alt 
Komisyon Raporunun 1 nci maddesine aykırıdır. 

Denizcilik Müsteşarlığı'nca Müfettiş Raporu ile Hukuk Müşavirliği ve Deniz 
Ulaştırması Genel Müdürlüğü'nün görüşü uyarınca bu alandan kum almak isteyen 
gemilere "Yola Elverişlilik Belgesi" verilmesi uygulaması önce durdurulmuş, ancak daha 
sonra hiçbir gerekçe gösterilmeden tekrar başlatılmıştır. 

İstanbul ili, Çatalca ilçesinde kaim olan kum ocağıyla ilgili olarak; İl Özel İdaresi 
ile Harun Aydemir arasındaki ortaklık faaliyetine son verilmesi ve ayrıca 13.07.1993 
tarihinden itibaren elde edilen gelirin tahsili için durumun Maliye Bakanlığı ve İçişleri 
Bakanlığı'na bildirilmesi, 

Harun AYDEMİR'in, Çatalca ilçesi,Yalıköy (Podima )mevkiinde işlettiği kum 
ocağından temin ettiği kum miktarını İl Özel İdaresi'ne tam olarak bildirip bildirmediği 
hususunun tespit edilebilmesi için Maliye Bakanlığı ve Denizcilik Müsteşarlığı 
Müfettişlerinden oluşacak bir komisyon tarafından konunun incelenmesinin talep 
edilmesi, 

13.07.1993 tarihinden itibaren bugüne dek kanunsuz ve ihale yapılmaksızın 
sürdürülmesine izin verilen, İstanbul İli, Çatalca ilçesi,Yalıköy (Podima )mevkiinde 
işletilen kum ocağı ile ilgili işlemde sorumluluğu bulunan İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi 
görevlileri ve diğer sorumlular ile kaçak kum taşıyan gemi ve kosterlere yola elverişlilik 
belgesi veren Denizcilik Müsteşarlığı yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunulması, 
ayrıca gerekli idari işlemlerin yapılabilmesi için konunun İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma 
Bakanlığı'na bildirilmesi, 

İstanbul İli, Çatalca ilçesi,Yalıköy (Podima )mevkiinde işletilen kum ocağı da dahil 
olmak üzere, Türkiye de mevcut olan, Maliye Bakanlığı, İl Özel İdareleri, Orman İdaresi 
tarafmdan idare edilen ve kaçak olarak kullanılan taş, kum, çakıl ocakları ve su 
kaynaklarının belirlenmesi ve bütün mali boyutunun ortaya çıkarılması, bu alanların ne 
şekilde ve kimler tarafmdan idare edildiğine yönelik araştırmalar yapmak üzere 
Anayasanın 98. İçtüzüğün 104. maddesi uyarmca Meclis Araştırması açılması kanaatine 
varılmıştır. 
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1.1.3.7. Sistemde Yolsuzluğa Zemin Oluşturan Zaaflar 

1.1.3.7.1. imar Uygulamaları ve Kamu Arazileri 

Gelişmekte olan belediyelerle, özellikle 3030 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası ile 
yönetilen kentlerde planlı, altyapılı yeter sayıda konut ve konut yapmaya elverişli arsa 
üretilmemesi nedeniyle düzensiz, gecekondulu bir kentleşme doğmuştur. Büyükşehirlerde 
gecekondulaşma %80 dolaylarında seyretmektedir. Arazi rantı en güvenli bir gelir kaynağı 
haline gelerek, arsa spekülasyonunu doğurmuştur. Bu durum yasa dışı kişi ve örgütlerin 
oluşumuna da neden olmuştur. 

Kentlerde spekülatif amaçlarla elde tutulan ya da devredilen arsa ve arazilerin, çoğu 
zaman gerçek gereksinim sahiplerinin eline geçinceye kadar yüksek fiyata ulaşması, ilgilileri 
imar sının dışındaki araziye yöneltmiş, buralarında yine spekülatif amaçlarla parsellenerek 
satılması; bir taraftan plansız bir kentleşmeye, diğer taraftan da kamu tesis ve hizmetlerine ait 
masrafların ciddi ölçüde artmasına neden olmuştur. 

Geçmiş yıllardaki tespit edilen yasal konut üretimi ile konut ihtiyacı rakamları, 
önümüzdeki yıllarda da yasal konut üretiminin ihtiyaca cevap veremeyeceği ve kaçak 
yapılaşma sorununun devam edeceğini göstermektedir. Bu durum gerekli yasal 
düzenlemelerin acilen alınmasını zorunlu hale getirmektedir. 

Kamu arazilerinin yağmalanması ve imar yolsuzluklarının ortaya çıkmasındaki 
başlıca nedenleri aşağıda özetlersek; 

- Genel nüfus artışı ve göç konut ve işyerine talebi arttırmaktadır. Merkezi ve yerel 
yönetimler bu talebi yeterli arsa üretimi ile karşılayamamaktadır. Karşılayamama nedeni, kimi 
zaman örgütlenmenin yapısından, kimi zaman da arsa üretimini sağlayacak birimin yeterli 
bilgi, personel ve teçhizat noksanlığından kaynaklanmaktadır. Bugüne değin belediyelere 
hazinece yapılan devir ve terklere bakıldığında, gecekondu af uygulamalarını gözden 
geçirdiğimizde, belediyeleri çeşitli nedenlerle, 1580 sayılı Belediye Kanunundan ve diğer 
yasalardan gelen görevlerini tam olarak yerine getiremedikleri ve yetkilerini kullanmadıkları 
görülmüştür. Yine konut ve işyeri arsası gereksinimini karşılamak için kurulmuş birimler 
arasında iş paylaşımı ve koordinasyon olmadığı, her kuruluşun ayrı bir politika izlediği 
saptanmıştır. 

Mal sahibi ve kuruluşlar başta olmak üzere toplum ve medya özellikle konut 
ihtiyacının giderilmesinde, kamuya ait taşınmaz mallan yağmalanmasının ve imara aykın 
yapılaşmalann hukuka ve yasalara aykınlığını göz ardı etmekte, bu işgalleri ve çarpık 
kentleşmeye sebebiyet veren imar planlanna aykın yapılaşmayı sosyal bir sorunun pratik bir 
çözümü olarak değerlendirilmektedir. Böyle bir yaklaşımın sorunu içinden çıkılmaz hale 
getirdiği defalarca kanıtlanmıştır. Bu uygulamalar haksız kazançlann oluşmasına sebep 
olduğundan, özellikle kişilerin yakınlannda örnek uygulamalan görmeleri sonucunda, sosyal 
yapıda da bir kınlma, adaletsizlik ve ahlaki değerlerin yok olmasına yol açmaktadır. 

- Politik örgütlerin özellikle siyasi partilerin ve üyelerinin popülist yaklaşımlan ve 
verilen tavizler yeni tavizlerin nedeni olmakta, yasallaştınlan her işgal yeni işgalleri 
özendirmektedir. Gerekli yasal düzenlemelere gidilmeden verilen tavizler yeni bir başlangıca 
tarih atmaktadır. 

- Büyük şirketler, dernekler, spor kulüpleri gibi kuruluşlarla illegal örgütlerin 
arkalanna aldıklan politik bağlantı, ekonomik güç, sosyal gruplann desteğine ve illegal 
oluşumların gücüne dayanarak taşınmaz mal gereksinimlerini en ucuz yoldan kamu taşınmaz 
mallarını bir şekilde elde ederek çözümlemeye çalıştıklan, imar planlanna aykın yapılaşma 
yolu ile taşınmazların değerini arttınua yolunu seçtikleri, mevcut yasal düzenlemelere aykın 
olarak taşınmazlan yasal hale getirdikleri veya fiili durum yaratarak geri dönülmesi zor 
yapılaşmaya giderek rant elde ettikleri gözlenmektedir. 

1017 



- Kamu taşınmaz mallarının envanter kayıtlarına ilişkin kimi eksiklikler işgalleri 
kolaylaştırmaktadır. Çoğu kuruluşun sağlıklı bir envanter kayıt sisteminin olmadığı, 
dolayısıyla kuruluşların taşınmaz mal ve varlıklarından haberdar olmadığı, ya da kağıt 
üzerinde varlığı bilinen taşınmaz malların yerini bilmedikleri görülmektedir. 

Diğer yandan taşınmaz malların yönetimi, korunması, elden çıkarılması konularında 
da yasal düzenlemelerde yetersizlik ve çelişkiler olduğu, taşınmaz mal konusunda gerek kamu 
kuruluşlarının kendi aralarında, gerekse kamu kuruluşları ile vatandaşlar arasında sürekli 
ihtilaf çıktığı, davalann uzun sürede çözümlenemediği, 

- Mal sahibi kuruluşlara kolluk güçlerinin ve yerel idarelerin yeterli işbirliği içerisinde 
olmadığı, özellikle kaçak yapılaşmanın tespiti ve tespit edenlerin yıkımı konularında gerekli 
koordinasyonun mevcut olmadığı görülmektedir. 

- Denetimsizlik ciddi bir sorun olarak ortaya çıkmakta, yetkili ve görevli başta 
belediyeler olmak üzere kurumların görevlerini yerine getirmedikleri, bu kurumların gerekli 
alt yapı çalışmalarını tamamlamamaları nedeniyle denetim görevlerinin tam olarak yerine 
getirilmesinin özellikle büyük şehirlerde imkansız hale gelmektedir. Yukarıda da belirtildiği 
gibi popülist yaklaşımlar nedeniyle de bu kuruluşlar denetim görevinde hevesli olmadıkları, 
yasal sorumlulukların yerine getirilmemesinin cezai yaptırımlarının yetersiz olması da 
uygulamaların bu şekilde devam etmesine neden olmaktadır. 

- İlgili kurum ve kuruluşların kısa ve uzun vadeli çalışma programlarının 
yapmamaları, taşınmaz maliki kurum ve kuruluşların zamanında girişimleri ile çeşitli 
sektörler bazında ekonomiye kazandırma gibi girişimlerinde geç kalmaları, belediyelerin 
kaçak yapılaşmaya teknik ve mali olanaksızlıklar yanında siyasi nedenlerle göz yumması; 
bugünkü gecekondulaşma ile çarpık kentleşmeye ve kamu arazilerinin yağmalanmasına neden 
olmuştur. 

Yasa dışı girişimlere karşı görevini yapmayan kamu kurum ve kuruluşlar ile buna 
girişen kişi ve örgütler adeta ödüllendirilircesine arsa ve arazilerin devredilmek zorunda 
kalınan bir fiili durumun oluşturulması, hakkı olmayan bir rant sağlayacağından hukuk devleti 
ilkelerine saygılı olan dürüst vatandaşların vicdanını rahatsız edeceği tartışmasızdır. 

Bir alt başlıkla kamu arazileri ile ilgili olarak şu tespitler yapılmıştır. 

1.1.3.7.2. Kamu Arazilerine Yapılan Tecavüzlerin, Elden Çıkmasının ve 
Yağmalamasının Neden ve Yöntemleri 

1 - Kamu arazileri niteliklerine göre arazilerin maliki durumunda olan ilgili yönetimler 
tarafından tam olarak saptanmış, yer ve miktarları belirlenmiş ve tam bir envanter çalışması 
yapılmış değildir. Ayrıca kamu arazilerini korumakla görevli birimlerin kuruluş, yapılanma, 
konuşlandırma, personel ve araç gereç konularında çeşitli eksiklikleri vardır. Bu eksikliklerin 
yamsıra yasal düzenlemelerdeki bazı yetersizlikler ve boşluklar nedenleriyle de kamu 
arazilerine yapılan işgallerin saptanması ve önlenmesinde önemli sıkıntı ve aksamalar söz 
konusu olmakta ve bu durumda kaçak yapılaşma da dahil olmak üzere bu alanlara yapılan 
tecavüz ve müdahaleleri artırmaktadır. 

Özellikle kamu taşınmazlarına yapılan tecavüzlerin büyük oranını oluşturan kaçak 
yapılaşmalarda ancak ilk anda ve etkin bir şekilde müdahale edilirse sonuç alınabilmekte. 
biraz gecikilirse müdahale edilemez noktaya gelinmekte ve tamamen kaçak mahalle, belde 
hatta ilçeler bile ortaya çıkabilmektedir (İstanbul, Sultanbeyli, Çavuşbaşı vb.). Kaçak 
yapılaşma sonucu oluşmuş bu yerler, zamanında ve etkin bir şekilde müdahale edilmemesi 
sonucunda ortaya çıkmıştır. 
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Kamu taşınmazlarının yer ve miktarlarına ilişkin kayıtlar taşınmazın çeşidine göre 
(Hazine, Belediye, orman, vakıf, katma bütçeli idareler vb.) yalnızca ilgili birimde 
bulunmakta, hatta yukarıda da belirtildiği gibi bazı taşınmazlar ilgili birimince bile 
bilinmemekte, büyük şehir merkez ilçelerinde ise bu konuda tam bir bilgi eksikliği 
bulunmakta, kamu taşınmazlarının izlenmesi doğrudan il kuruluşlarınca yürütülmekte ve bu 
tabloda uygulama özellikle tespit ve müdahale konularında önemli sıkıntılar yaratmaktadır. 

Bu durumda kamu taşınmazlarına yapılan işgal ve tecavüzlerin giderilmesi çalışmaları 
belirtilen tablo çerçevesinde taşınmazın türüne göre ilgili birimlerce ve tamamen kendi 
inisiyatifleriyle yürütülmektedir. İlgili birimlerce de söz konusu tecavüzlere bazen çok uzun 
bir süre sonra müdahale edilmekte, bazen de hiç müdahale edilmeyebilmektedir. 

Bu şekilde de gözetimi ve denetimi altındaki kurumların çalışmalarını en başından ve 
yeterince takip etmeyen, ilgili kuruluşlar marifetiyle görev alanındaki kamu arazilerini tespit 
ettirmeyen mülki idare amirleri de işgal ve müdahalelerden uzun bir süre sonra bilgi sahibi 
olmaktadır. Mevzuat gereği tahliyesi amacıyla kendilerine aktarılan tahliye konularında 
işgalin geldiği aşama itibarıyla önemli sıkıntılar ile karşı karşıya kalmakta ve tahliye işlemleri 
etkili bir şekilde yapılamamaktadır. 

Zaman zaman ilgili kurumların işgal ve tecavüzlerin giderilmesi yönünde zamanında 
müdahaleleri söz konusu olduğunda ise kaçak yapıların yıkılması ile ilgili araç temini ve 
özellikle güvenlik önlemlerinin aldırılması konularında bazen mülki idare amirlerinin ilgili 
kurumlara yeterli desteği sağlamamaları da söz konusu olabilmektedir. 

Ayrıca tescilli kamu taşınmazlarının yanında Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 
yerler olarak nitelendirilen tescil harici yerlerde de işgal ve tecavüzler söz konusu olmakta, 
öncelikle ilk tesis kadastrosu yapıldığı sırada kimsenin kullanımında olmayan ve ekonomik 
değeri olmaması nedeniyle Hazine adına kadastrosu yapılmayan ancak değişen koşullar 
nedeniyle büyük ekonomik değer kazanan özellikle büyük şehirlerimizin yakın çevresindeki 
tescil harici bırakılan yerlerde de yeterli takip ve müdahalenin olmaması nedeniyle işgal ve 
tecavüzler yoğun bir şekilde söz konusu olmaktadır. 

2 - Belediye ve mücavir alan sınırlan içerisinde olan her çeşit kamu taşınmazı bireysel 
işgallerin yanında büyük ölçüde belirli gruplarca önce küçük bir bölümünden başlanılmak 
üzere işgal edilmekte, daha sonra hemen bir dernek kurulmakta ve siyasi ve bürokratik 
kanallarla ilişki kurularak en kısa sürede işgal edilen bu alanlara cami, okul, sağlık ocağı gibi 
kamu yatırımlarının getirilmesi sağlanmaktadır. Bu şekilde belirli bir ölçüde legalleştirilen 
işgalli alan yavaş yavaş bölgenin sosyal ve kültürel yapısına göre etnik köken yada 
hemşehrilik temelinde planlı olarak genişletilmektedir. Bu aşamadan sonra ulaşım ve diğer alt 
yapı hizmetlerinin getirilmesi çalışmaları yürütülmektedir. Bu yolla başlatılan sürecin en 
başında müdahale edilmezse bir iki sene içerisinde bile tamamen kaçak belde düzeyinde 
yerleşim yerleri ortaya çıkabilmektedir. 

Kamu taşınmazlarının bu şekildeki yağmalanma sürecinde organizasyonu ya mafya 
diye tanımlanan ve baskı kurabilen menfaat grupları ya yine bölgenin sosyal ve kültürel 
yapısına göre yasadışı örgütler yada daha sınırlı olmak kaydıyla bu ortamı oya dönüştürmek 
ve ekonomik rant elde edebilmek için o yerin belediye yetkilileri yapmaktadır. Ayrıca bu 
süreç içerisinde organizasyonu yaptığı belirtilen üç kesim birbirlerini kullanabilmekte diğer 
taraftan da bürokratik ve siyasi kademelerle de temas halinde olmaktadırlar. Söz konusu bu 
yağmalama daha çok plansız bölgelerde ve tescil harici yerlerde yoğunlaşmaktadır. 

3 - Yapılan araştırmalara göre de Türkiye genelindeki gecekondularda oturanların % 
70'inden fazlası kiracı konumundadır. Ayrıca İstanbul da mevcut gecekondu sahiplerinin % 
18'i araziyi kendi işgal ederek sahiplenirken % 78'i bu yerleri daha önce çeviren ve el koyan 
başka kişilerden satın almaktadır. Bu gecekonduların % 56'sının arazisi de yasalara aykırı 
işlemlere dayalı olarak mafya türü gruplardan devralınarak inşa edilmiş ve bu şekilde Hazine 
arazisini satan mafya gruplarına trilyonlarca lira ödenmiştir. Özellikle 1980 'lı yılların ikinci 
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yansından itibaren Sultanbeyli, Şamandıra ve Sangazi gibi yerler gecekondu mafyasının 
elinde yapılaşmaya açılmış ve büyük müdahale zafiyetleri sonucunda belediyelerin de 
kurulması ile kaçak apartmanlardan oluşan gecekondu kentleri olmuştur. 

Seçim dönemlerindeki siyasi vaatlerin yanında özellikle 1970'li yıllarda radikal 
örgütler de kent yoksullarına gecekondu vaad etmiş ve o dönemlerde "kurtarılmış bölgeler" 
ilan edip Anadolu'dan göç edenlere gecekondu yapma olanağı sağlayarak yandaş 
edinebilmişlerdir. Bu şekilde İstanbul'da 1 Mayıs Mahallesi, Küçükarmutlu Ankara'da 
Mamak, Tuzluçayır, Abidinpaşa ve Dikmen gibi gecekondu bölgeleri oluşmuştur. 

Bu tablo içerisinde kamu arazilerinin çok az bir bölümü direk barınma amaçlı kişiler 
tarafından işgal edilirken esas büyük bölümü ilk önce emlakçı, yerel yönetici, mafya diye 
tabir edilen kişiler ve radikal suç örgütlerinden oluşan rant grupları tarafından işgal edilmekte 
ve göç eden kişilere çeşitli şekillerde devredilmektedir. 

Söz konusu rant grupları kamu arazilerini dozerle iz açmak, direk, çit ve taş dikmek 
gibi yöntemlerle çevirmekte, parselasyonunu yapıp, barınma amaçlı vatandaşlara önemli 
paralar karşılığında satmaktadırlar. 

Bu aşamaya kadar işgaller saptanıp müdahale edilemez ise belirtilen rant grupları 
kamu arazileri üzerinden elde ettikleri haksız kazançlarla aradan çekilmekte, Belediye ve 
güvenlik birimleri Anadolu'dan gelen dar gelirli vatandaşlarla karşı karşıya kalmaktadır. 

Bu durumda arazinin belirtilen gruplar tarafından parsellenmesi ile ilgili ilk aşaması 
büyük önem kazanmakta, bu aşama engellenemezse birkaç kişi ile mücadele etmek yerine bir 
anda yüzlerce hatta binlerce kişi aileleri ile birlikte ortaya çıkmaktadır. 

Kamu arazilerinin belirtilen aracı kişi ve gruplardan alınmasından sonra müdahalede 
yetersiz kalınması halinde yine ileride büyük sıkıntılara neden olan ikinci aşama ise kaçak 
inşaatlann ilk yapılmaya başlandığı dönemdir. Eğer ilgili birimler ve güvenlik kuvvetlerince 
kaçak yapılan inşaatın ilk aşamasında saptanıp etkili bir süreç dahilinde müdahale edilirse 
önleme yönünde sonuç alınabilmektedir. Bu aşamada tespit ve müdahalede geç kalındığı 
inşaatlar tamamlanıp aileler içine geçtiği takdirde ise kaçak mahalleler olmakta ve yıkım 
prosedürü çok sıkıntılı işletilebilmektedir. 

4- Özellikle gecekondulaşmanın önlenmesi amacıyla 1940'h yıllardan itibaren 
çıkarılan birçok yasa ile Hazineye ait arsa ve arazilerin bedelli veya bedelsiz olarak 
belediyelere devri söz konusu olmuş ve belediyeler de genellikle bu arazileri bütçe açıklarını 
kapatmak için ihale yolu ile satma yoluna gitmişlerdir. 

Bu şekilde belediyelere devredilen arsa ve araziler belirtildiği gibi çoğu zaman 
amaçlarına uygun olarak kullanılmamış, bu konuda belediyelerin politik yapılan, olanaklan 
ve yanlış uygulamalan ile engelleyici yaptınm eksiklikleri önemli rol oynamıştır. 

Günümüze kadar Hazineden belediyelere yapılan arazi devirleri, özellikle bu 
taşınmazlann amacında kullanılmak üzere hızlı bir şekilde planlamaya tabi tutulmamalan 
nedeniyle taşınmaz mal tecavüzlerine karşı görevlerini tam olarak yapmayan hatta bu 
girişimlere bazen ön ayak bile olabilen yerel yönetimlere prim verilmesi şekline 
dönüştürülmüş ve bu şekilde büyük oranda Hazine arazisi elden çıkanlmıştır. 

Aynca günümüzde kamu arazilerinin önce belediyelere, belediyeler aracılığı ile de 
paravan olarak kurulan kooperatifler ile bazı kişilere devrini sağlamaya yönelik 
organizasyonlar da söz konusudur. 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 1580 sayılı Belediye 
Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan 5656 sayılı Yasaya tamamen aykın olarak önceden 
belirlenen kooperatif ve kişilere tahsisler yapılmakta ve bu şekilde büyük oranlardaki kamu 
arazisi elden çıkanlarak önemli rantlar sağlanmaktadır. 

Kamu arazileri önemli bir oranda tescil harici yerlerde, belde belediyeleri yetki 
sınırlan içerisinde yağmalanmaktadır. Aynca tescilli olup yukanda da belirtildiği gibi ilgili 
idarelerce yeterince korunamayan kamu arazilerinin işgali suretiyle de yağmalanması söz 
konusudur. 
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Bu alanlarda zamanında yerel yönetimlerce gerekli imar planlarının yapılamaması ve 
işgalcilere karşı yasaların vermiş olduğu yetkilerin kullanılmaması ile oluşan ortam rant 
amaçlı suç örgütlerinin zeminini oluşturmuştur. 

Diğer taraftan Belde Belediyelerin planlama yapacak personel ve mali olanaklara 
sahip olmamaları nedeniyle de bu taşınmazlar gereği gibi değerlendirilememekte, bu 
koşullarda yapılan çok sayıda ve yetersiz planlar da genel plan bütünlüğünü tamamiyle 
bozmakta, bölge içinde planlama konusunda çok başlılık yaratmakta ve planlama 
konusundaki bu tablo işgal ve tecavüzlerin önünü tamamen açmaktadır. 

5- Çok önemli miktardaki kamu arazisi ilgili kamu idarelerinin aleyhine açılan 
davalar sonucu mahkeme kararlan ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine geçmektedir. Bu 
kişilerce zilyetliğe dayalı tescil davaları açılmakta, genellikle Osmanlı tapularına 
dayanılmaktadır. Ormanlık alanlar ile ilgili olarak da 1940 lı yıllardaki devletleştirmeden 
önceki durumu kanıtlamaya yönelik eski tespitlere dayanılarak genellikle özel orman 
iddiasında bulunulmaktadır. 

Tescil harici alanlardaki kamu arazilerine 20 yıl kesintisiz bir şekilde zilyet olduğunu 
iddia eden kişiler dava açmakta ve büyük çoğunlukla kazanmakta ve mülkiyeti elde 
etmektedirler. 

Zilyetliğe dayalı diğer yoğun davalar ise ormanlık alanlarda açılmakta ve özellikle bu 
alanların orman alanı olmadığı tarım arazisi ya da makilik alan olduğu gibi hususlar iddia 
edilmekte ve zilyetliğe dayanılmaktadır. 

Kamu arazilerinin aleyhine açılan bu davalarda özellikle fen, ziraat ve orman 
bilirkişilerinin raporları çok önemli rol oynamakta ve mahkemeler büyük ölçüde bu raporlar 
doğrultusunda karar vermektedirler. 

Bu davaları savunmakla görevli ilgili idarelerin personel, araç gereç ve ödenek 
yetersizlikleri, mevcut imkanlar dahilinde elden gelen savunma yapılsa bile davaların belli bir 
bölümünün kaybedilmesine neden olabilmektedir. 

Kamu arazileri aleyhine açılan ve zaman zaman çok yüksek tutarları bulan bu davaları 
davacı taraf çok sayıda ve nitelikli avukatlarla ve büyük imkanlarla izlerken, çoğunlukla 
kamu adına tek bir avukat kısıtlı olanaklarla savunabilmektedir. Yargıtay' da ise davacı 
tarafın konuyu bilen aynı avukatları davayı izlerken, kamunun mahallinde davayı savunan 
avukatı yerine Ankara'da yeniden görevlendirilen ve birkaç günlük dosya incelemek suretiyle 
konuyu anlamaya çalışan ayrı bir kamu avukatı mürafaalı duruşmalara girmektedir. 

Kamu avukatlarının çeşitli olanaksızlıklar nedeniyle yeterli savunma yapamamaları 
nedeniyle, önemli miktarlarda kamu arazisi mahkeme kararlanyla gerçek ve özel hukuk tüzel 
kişilerine geçmektedir. Bunun yanında arazi mafyası da dahil olmak üzere içerisinde çeşitli 
kişi ve kuruluşlannda bulunduğu rant gruplanmn girdikleri çeşitli menfaat ilişkilerinin 
geçerli olabildiği davalar sonucunda da özellikle rantın yüksek olduğu ve yapılaşmaya uygun 
büyük kamu arazilerinin mahkeme kararlanyla özel şahıslara geçmesi de söz konusu 
olabilmektedir. 

Kamu arazilerinin mahkeme kararlanyla üçüncü şahıslara geçişlerinde zaman zaman 
söz konusu olabilen menfaat ilişkileri, özellikle dava konusu yerlerin orman yada tanm arazisi 
olup olmadığına, kullanım şekline, öne sürülen bir tapu örneği varsa bu tapunun gerçek olup 
olmadığına yada araziye alan olarak uyup uymadığına ilişkin düzenlenen bilirkişi 
raporlannda geçerli olmakta ve bu raporlar da davanın seyrini önemli ölçüde etkilemektedir. 

6- Özellikle son 10 yılda olmak üzere, bütçeye gelir sağlamak amacıyla büyük 
miktarlarda Hazine arazisi ihale yolu satılmış, uhdesinde kamu arazisi bulunan diğer ilgili 
birimler de yine gelir amacıyla ihale yoluyla satışlar gerçekleştirmişlerdir. 

Normal şartlarda gerçekleştirilen ve ihale bedellerinin rayiç bedeller düzeyinde olduğu 
ihalelerin yanında, kamu arazilerinin satışına ilişkin bazı ihalelere çeşitli baskı gruplanmn 
müdahaleleri de söz konusu olabilmiştir. 
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Arazi mafyası olarak adlandırılan ve baskı kurabilen gruplar kamu arazilerinin satışına 
ilişkin ihalelere genellikle daha önceden anlaştıklan üçüncü kişiler adına girmekte, bu 
grupların ihaleye girdiğini gören diğer kişiler ya ihalelerden çekilmekte ya da fiyat 
artıramamaktadır. Bu yöntemle kamu ihaleleri söz konusu gruplar tarafından düşük fiyatla 
alınmaktadır. İhale alındıktan sonra da önceden anlaşıldığı gibi tapu aşamasında anlaşma 
yapılan üçüncü şahıslara araziler devredilmektedir. 

Söz konusu baskı ve menfaat grupları önceden üçüncü kişilerle anlaşmadan da direk 
olarak ihalelere girip aynı baskı yöntemleriyle ihaleleri alabilmekte ve sonradan bu yerleri çok 
daha yüksek bedellere satabilmektedirler. 

Ayrıca bu mafya grupları kendilerinin girmedikleri kamu arazilerinin ihalelerinde ise 
ihaleye giren herhangi bir kişi lehine çalışabilmekte ve diğer iştirakçileri baskı ve korkutma 
yoluyla sindirebilmektedirler. 

7- Çeşitli siyasi nitelikli kuruluşlar, büyük şirketler, demekler, spor klüpleri, vakıflar 
ve şahıslar sahip oldukları üst düzey ilişkiler, ekonomik güç ve arkalarına aldıkları sosyal 
grupların desteğine güvenerek taşınmaz mal gereksinmelerini en ucuz yoldan kamu 
taşınmazlarını bir şekilde elde ederek çözümleme yoluna gitmektedirler. 

Belirli bir kısmı amaçlarına uygun olarak kullanılsa ve çeşitli sosyal faydalar sağlasa 
bile kamu arazilerinin uzun süreli tahsisi ve kiralamasında demek, kulüp ve vakıfların 
paravan olarak kullanılıp şahsi rant sağlama amacı da söz konusu olabilmektedir. 

Bu tür tahsis ve kiralama talepleri daha çok büyük şehirlerin rantın yüksek olduğu 
sahil şeridi, su havzaları ve ormanlık alanlara yakın bölgelerinde ve diğer sahil şehirlerinde 
geçerli olmakta, elde edilen kamu arazileri amacı dışında kullanılsa bile ilgili idareler 
tarafından yeterli takibi yapılmamakta ve hatta bu tür tahsisler ilgili idarelerin en üst 
birimlerince yapıldığından yerel teşkilatlar etkisiz bırakılabilmektedir. 

8- Orman alanlarının 6831 sayılı Orman Kanunun 2/B maddesi ve 2924 sayılı Orman 
Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun uyarınca orman sınırları dışına 
çıkarılması ve hak sahiplerinin belirlenmesi işlemlerinde uygulamada yasalardaki 
boşluklardan faydalanılmaktadır. Özellikle büyük şehirlerde orman köylüsü olmadığı halde, 
tarım ve hayvancılıkta kullanılması söz konusu olmayan orman alanları sonradan Orman 
Genel Müdürlüğünce yapılan orman kadastro çalışmaları sırasında Anayasada belirtilen 
31.12.1981 tarihinden önce orman niteliğini kaybettiği gerekçesi ile orman sının dışına 
çıkarılmaktadır. Bu yerlerdeki araziler belirli rant gruplannın yönlendirmesiyle parsellenerek 
köy, el senetleriyle ve tapu dışı bir iktisapla orman köylüsüyle hiçbir ilgisi olmayan kişilere 
satılmaktadır. 

Arazi mafyası diye adlandmlan kişiler, rant gruplan ve emlakçılar belirli bir sistem 
içerisinde çalışmaktadırlar. Orman kadastrosunun yapılması sırasında hatta öncesinde devreye 
girmekte, orman kadastro komisyonlanna etki ederek orman sınırlan dışına çıkanlacak 
alanlann belirlenmesinde rol oynayabilmektedirler. 

Orman kadastrosunun kesinleşmesinden sonra söz konusu gruplar 2924 sayılı Yasa ve 
Yönetmeliğinde hak sahipliği için aranan şartlan hazırlamakta, zeminde fiili kullanım durumu 
oluşturularak köy nüfusuna kayıtlar yapılmakta, muhtarlıklardan, köyde oturmadığı halde 
belli kişilerin o köyde oturduğuna dair belgeler alınmaktadır. 

Tüm bu çalışmalar sırasında muhtar, bilirkişiler, kadastro elemanlan, orman kadastro 
çalışmalan sırasında orman kadastro komisyon elemanlan ve 2924 sayılı Yasa ile 
Yönetmeliğinin uygulanmasında hak sahipliği tespit komisyon elemanlan görevlerini 
suistimal edebilmekte ve çok büyük boyutlardaki ormanlık alan bu yolla elden 
çıkanlmaktadır. 

9- Sahil bölgelerinde 3621 sayılı Kıyı Kanununda kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi 
arasındaki alan olarak tanımlanan kıyılarda bu Yasaya aykm işgaller ile yapılaşmalar söz 
konusu olmakta ve bu tür aykmlıklara göz yumulabilmektedir 
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Genel olarak turistik bölgelerde rant yüksek olduğu için buralardaki işgaller mafya 
olarak tanımlanan gruplarca gerçekleştirilmektedir. Bu grupların dışında illegal örgüt 
bağlantılı kişiler, politik, bürokratik ve ticari gücü olanlar da aynı yolla kamu arazilerini işgal 
edebilmektedir. 

10- Yaygın bir yöntem olarak kamu arazilerini işgal eden kişiler belli bir süre sonra 
aynı yeri satın almak için başvurmakta, açılan ihaleyi ise yine büyük oranda o yeri işgal eden 
şahıslar almaktadır. 

Üzerinde başkasına ait muhdesat bulunan kamuya ait bir taşınmaz mal ihaleye 
çıkarıldığında genelde muhdesat sahibinden başkası bu taşınmazı satın almamaktadır. Çünkü 
aksi takdirde muhdesat sahibi ile dava söz konusu olacaktır. Bu nedenle çok büyük bir oranda 
üzerinde muhdesat bulunan taşınmazların satışında muhdesat üçüncü kişilerin ihaleye 
girmesinde olumsuz etki yapmaktadır. 

Ancak özellikle işgal edilen yerin çok kıymetli olması gibi durumlarda daha önce 
belirtilen arazi mafyası olarak adlandırılan gruplar bu ihalelere de müdahalede 
bulunabilmekte, üzerinde muhdesatı bulunan kişilerden ihaleye girilmemesi karşılığında 
menfaat temin edebilmektedirler. 

11- 442 sayılı Köy Kanununa 7 Ek Madde Eklenmesi Hakkındaki 3387 Sayılı Kanun 
ve bu Kanun uyarınca çıkartılan Köy Yerleşme Alanları Uygulama Yönetmeliği ve 
uygulamalar birlikte ele alındığında; 

İlk etapta muhtar ve ihtiyar meclisi tarafından belirlenen, Valilik tarafından 
oluşturulan komisyonca yapılan plan ve Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünce yapılan harita ve 
krokilerin vali tarafından onaylanması ile belirlenen köy yerleşme alanlarında, Yasa maddesi 
uyarınca meralar da dahil olmak üzere Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile 
Hazinenin özel mülkiyetindeki alanlar bile bu vasıflarını kaybederek yer alabilmekte ve satışa 
tabi tutulmaktadır. 

Bu yönden büyük önem arz eden bu konuda mahallindeki uygulamalar öne çıkmakta 
ve Yasanın öngördüğü ve amaçladığı uygulamaların yanında, özellikle rantın yüksek olduğu 
kıyı şeritlerimizdeki alanlardaki bazı uygulamalar ile de bu yol kullanılarak kıymetli arazilerin 
hak sahibi olmayan kişilerin eline geçmesi amaçlanabilmektedir. 

Belirtilen mevzuatta bu alanlardan yer alınabilmesi için aranan şartlar ilgili köy 
muhtarı ile anlaşılarak hak sahibi olmayan kişiler için oluşturulmakta, yerleşim alanlarının ilk 
etapta belirlenmesi, planlanması ve satışı aşamaları en başından organize edilip ranta 
dönüştürme çabalan da söz konusu olabilmektedir. 

1.1.3.8. Alınması Gereken Tedbirler 

1.1.3.8.1. Kısa Vadede Alınması Gereken Tedbirler 

-Taşınmaz mal yönetiminde yetkiye sahip kuruluşlardan özellikle Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Milli Emlak 
Genel Müdürlüğü, belediye gibi kuruluşların uyum içinde çalışmasını sağlayacak yasal 
düzenlemeler yapılmalı, ortaya çıkanlacak koordinasyonla çeşitli kesimlerin gelirlerine 
uygun, planlanmış, alt yapısı tamamlanmış arsalan seri bir şekilde üretmelidirler. Devletin 
ucuz arsa üretmesi, konut maliyetlerini ucuzlaştıncı politikalar üretmesi sonucunda işgal, 
kaçak yapılaşma ve gecekondulaşma hareketleri azalacaktır. 

-Ülkemizde Emlakçilik olayı disiplin altına alınmalıdır. Hazine arazilerinin 
yağmalanması, gecekondulaşmanın artması, tapu işlemlerine ilişkin sahtecilik ve 
dolandıncılık işlemlerinin arkasında hemen hemen her sokakta, genelde organize olmuş ve 
kendisini piyasada emlakçı unvanı ile gösteren taşınmaz mal hukuku ve tapu işlemleri 
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konusunda hiç bilgisi olmayan hatta okuma yazması olmayan bazı niteliksiz kişiler 
bulunmaktadır. Bu kişiler emlakçilik mesleği bir disiplin altına alınmadığı için vekaletli-
vekaletsiz işlemleri izlemekte, hiç vergi ödemeden büyük kazançlar elde etmektedirler. 
Sadece Ankara'da şirket halinde ve kaçak çalışanlar hariç Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 
1180 adet Emlak Komisyoncusu vardır. Maliye Bakanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü tarafından gelişmiş ülkelerdeki yasal mevzuat ve uygulamalar göz önüne alınarak 
taslağı hazırlanan Emlak Müşavirliği ve Komisyonculuğu yasa tasansı çıkarılmalıdır. Bu 
yolla vergi oranlan artırılmadan, yeni vergi getirmeden sadece bu mesleğin disiplin altına 
alınması ile vergi kaybının önüne geçilerek şimdikinden kat kat fazla ve sürekli bir gelir 
kaynağı da elde edilecektir. Bu yolla taşınmaz mallarla ilgili davalar kısa sürede 
sonuçlandırılacak, tapu işlemleri hızlandırılacak, işlemlerle ilgili suiistimaller azalacak, kamu 
taşınmazlarının işgali azalacak, Tapu Sicil Müdürlüklerinde çalışan devlete yük getiren 
personel sayısı azalacaktır. 

-Devlete ait arsa ve arazilerin işgallerini önleyecek düzenleyici ve caydırıcı yasaların 
olmadığı ve mevcut yasaların bu amacı gerçekleştiremediği, bu nedenle kamu taşınmaz 
mallarının korunması, yönetimi (tahsis, kira, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi, ecrimisil vb.) ve 
elden çıkarılmasına (satış, trampa, devir, terk vb.) ilişkin konular tek bir yasada toplanmalı, 
işgaller için verilecek caydırıcı nitelikteki cezalar, uygulanacak işlemler bu yasada yer 
almalıdır. 

-Gerek İller idaresi Kanununda ve gerekse yerel yönetimlerle ilgili yasalarda yapılacak 
değişiklerle Mülki İdare Amirleri ve belediyelere, kamu kurum ve kuruluşlarına ait 
taşınmazların işgallerini önleyici ve yapılan gecekondu ve imara aykırı yapıların yıkımlarını 
sağlayıcı yetkilerle birlikte sorumluluklar da verilmeli ve bunların yerine getirilip 
getirilmediğinin denetlenmesine yönelik yapılar oluşturulmalıdır. 

-Belediye sınırlan içinde hazine arazilerini ve özellikle koruma ve sit alanlan ile 
orman dışına çıkanlan yerleri işgal eden, üzerine inşaat yapan veya yaptıran, bunlardan çıkar 
sağlayanlar ile gecekondu ve arazi mafyası adı verilen ve devlete ait tapulu veya tapusuz 
arazileri satarak haksız kazançlar elde eden kişiler hakkında Türk Ceza Kanununda yeterli bir 
düzenleme olmadığından haklannda kovuşturma yapılamamaktadır. Türk Ceza Kanununda 
yapılacak bir değişiklikle bu tür suçlara getirilecek yeterli ağırlıkta cezalar sorunun 
çözümünde etkili olabilecektir. 

-T.C.K.'nunda "imar suçlan" aynca düzenlenmeli, 3194 sayılı İmar Kanunu ve imar 
mevzuatındaki kavramlarla bu suçlar tanımlanmalı ve caydıncı nitelikte cezalar getirilmelidir. 
Bu düzenlemelerde, memur veya diğer kamu görevlisinin yanı sıra imar mevzuatını ihlal eden 
memur olmayan failler için de cezai sorumluluk öngörülmelidir. 

-3194 sayılı İmar Kanunu'nda kesinleşmiş bir imar planının ne kadar bir süre içinde 
değiştirilmemesi gerektiğine ilişkin bir düzenleme yoktur. Belediyeler planlar üzerinde 
diledikleri gibi değişiklik yapabilmektedir. Bu da büyük yolsuzluk ve kanşıklığa neden 
olmaktadır. Bu nedenle, uygulama imar planlannın nazım imar planlarına uygun olması 
zorunluluğundan dolayı, nazım imar planlannın belli bir süre (istisnalar belirlenerek) 
değiştirilmesi kesinlikle yasaklanmalıdır. Uygulama imar planlan değiştirilirken imar ilke ve 
esaslanna aykın hareket edilmesi halinde cezai müeyyideler uygulanmalı, nazım imar planlan 
yapılmış alanlar için belirli bir süre içinde belediyelerce veya arazi sahiplerince uygulama 
imar planı yapma zorunluluğu getirilmelidir. Aynca mücavir saha ve tahmini gelişim 
alanlanna, nazım imar planlanna uygun olarak kamu-özel hukuk tüzel kişilerince ve gerçek 
kişilerce yaptınlan uygulama imar planlannın kontrol ve onanmasına belirli bir süre içerisinde 
belediyelerce sürüncemede bırakılmadan sonuçlandınlmasım sağlayacak yasal düzenlemeler 
yapılmalıdır. Bu yolla uygulama imar planı öncesi arsa spekülasyonu yapılmasının, haksız 
şekilde özel şahıslann elindeki taşınmazlann el değiştirilmesinin önüne de geçilecektir. 
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-Kent çevresinde çarpık yapılaşma sürerken spekülasyon amacıyla şehir merkezlerinde 
boş tutulan imar haklan verilmiş arsaların yatınm aracı olmaktan çıkarılarak üretime 
döndürülmesi için, imar hakkını kazanmasından sonra belirli bir süre içinde yapı yapma 
koşulu getirilmelidir. Ayrıca belli bir süre içinde yapı yapılmadan satışın yapılması halinde ek 
vergi alınması yönünde de getirilecek yasal düzenlemeye hüküm konulmalıdır. 

-Belediyelerde kaçak yapılan ve gecekondulaşmayı önlemek için "İmar Zabıtası" 
kurulmalıdır. 

-Hazineye ait tanm arazilerinin işgal edildiği halde kiralamasının yapılamadığı, 
şagillerinden ecrimisil alındığı, ancak ikinci kez ecrimisil alınamayacağı yönünde yargı 
kararlannm olduğu da göz önüne alınarak tanm arazilerinin belirli bir süre için şagillerine 
kiraya verilmesinin sağlanması işgalin önüne geçecektir. Burada aynca vurgulanması 
gerekirse öncelik bu arazilerin satışının yapılmasıdır. 

-1163 sayılı Kooperatifler Kanununun yapı kooperatiflerinin amacına ulaşmasında 
yeterli olmaması sebebiyle konut amaçlı yapı kooperatifleri için yeni bir yasal düzenleme 
getirilmeli, bu yasada ucuz arsa sağlamanın yöntemine de yer verilmelidir. 

-Kamu kurum ve kuruluşlannın mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan toplu konut 
yapımına elverişli olanlar satış dışı bırakılarak ve çevrelerindeki diğer kişilere ait araziler de 
katılarak Milli Emlak ve Arsa Ofisi Genel Müdürlükleri ile belediyeler arasında sağlanacak 
işbirliği sonucunda kısa sürede planlanarak ve alt yapılan hazırlanarak konut yapımına hazır 
duruma getirilmeli, toplu konut yapan kooperatiflere, şirketlere, gerçek ve tüzel kişilere peşin 
veya taksit ile satış yapılmalıdır. Arsalan alanlar ise belirli bir süre içinde inşaat yapma 
koşulunun yanında gerekiyorsa belediye tarafından hazırlanacak tip projelerden uygun birisini 
seçme zorunluluğu getirilmelidir. 

-Kentsel arsa üretimi için kurulmuş Arsa ofisi Genel Müdürlüğü sanayi ve toplu konut 
uygulamalannda üst planlara uyulması koşulu ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapma 
ve onaylama yetkisi verilmelidir. Bu planlann üst planlara uygunluğu Büyükşehir 
Belediyelerince denetlenmelidir. Bu yönde yapılacak yasal düzenleme özellikle kamu 
arazilerinin bir an önce kullanıma kazandmlmasını ve yağmalanmasını engelleyecektir. 

-Ormanlan koruyacak ve orman dışına çıkarma işlemlerini ormanlan koruyacak 
şekilde kurallara bağlayan yeni bir yasa çıkanlıp ormanlanmız üzerindeki karmaşaya son 
verilmelidir. 

-İlçe ve belde belediyelerinde nazım-uygulama imar planlannın onay ve kontrol için 
norm kadro gereği personel ve teknik olanaklarını yeterli düzeye getirmeyenlerin yetkileri, 
söz konusu yerel düzeyde örgütlenmiş İl İmar başkanlığınca kullanılması sağlanmalıdır. 

-Ülkemizde taşınmaz mallar son yıllarda büyük değerlere ulaşmıştır. Rantın büyük 
olduğu bu konularda, organize oluşmuş suç örgütleri de yer almaktadır. Bunlar yasalann 
boşluklannda yararlanarak ya da tamamen yasa ve mevzuata aykın işlemler yaparak 
amaçlanna ulaşmaya çalışmaktadırlar. Amaçlanna ulaşmak için her derecedeki ve görevdeki 
kamu görevlilerini kullanmalan söz konusu olabilmektedir. 4422 sayılı yasa kapsamında 
organize olmuş ve kısaca arazi mafyası olarak adlandınlan suç örgütlerinin ortaya çıkanlması 
çok iyi bir istihbarat çalışması yapılması ile mümkündür. Büyük şehirlerde kadastro sırasında 
tescil harici kalmış veya hazine, vakıflar adına tescil edilmiş arazilerin işgale uğrayıp 
uğramadığı," belirli guruplar tarafından tapu dışı yolla harici olarak satışlannm yapılıp 
yapılmadığı, yapılıyor ise kimler tarafından yapıldığı ve satıştan elde edilen paranın nereye 
gittiği güvenlik birimleri bünyesinde araştınlmalıdır. Çünkü, yakın zamanlara kadar, masum 
bir bannma ihtiyacının ifadesi olarak ortaya çıkmış bulunan gecekondu, bugün artık masum 
bir çözüm olma niteliğini tümüyle yitirmiştir. Gecekondu yapımı artık arsa mafyasının ve 
başka güçlerin öncülüğünde gerçekleşmektedir. Bunun önüne geçilmelidir. Bu çalışmalann 
başanya ulaşması, daha önce de belirtildiği gibi bu oluşumlann içinde bulunan kişilerin tabi 
olacağı cezalann açıkça belirtilmesi ve caydıncı olması ile mümkün olur. 

1025 



-2960 sayılı Boğaziçi Kanununun 4. maddesi gereği Boğaziçi alanı içerisindeki orman 
alanlarının korunmasına ve geliştirilmesine özel önem verilmeli, kesinleşen yıkım kararlan 
uygulanmalı, başta kamu binaları olmak üzere bir çalışma yapılarak tasfiyeleri sağlanmalıdır. 

-İstanbul'a içme ve kullanma suyu sağlanması yönünden yaşamsal öneme haiz 
alanların yeterince korunabildiğini ve kaçak yapılaşmanın önlenebildiğim söylemek eldeki 
veriler ve komisyonca yerinde yapılan incelemelerden anlaşıldığı kadarıyla mümkün değildir. 
Özellikle son yıllarda İstanbul'un aldığı göçler sebebiyle su toplama havzalarında kaçak ve 
kontrolsüz yapılaşma önemli ölçüde artmıştır. Su kaynaklarının korunması için, İSKİ görüşü 
alınmadan ruhsat verilmesi kesinlikle önlenmelidir, havza koruması ile görevli birimlerin 
personel ve teçhizat eksiklikleri giderilmelidir. Kaçak yapıların kısa sürede tespiti ve yıkımı 
için İSKİ yanında ilgili Kaymakamlıklar, İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ve belediyelerin 
de etkin bir şekilde ortak çalışmaları sağlanmalıdır. Kaçak yapı ile ilgili özel birimler 
kurularak yapılaşma konusunda müsahama gösterilmemelidir. 

1.1.3.8.2. Uzun Vadede Alınacak Tedbirler 

İl düzeyinde yeni bir idari örgütlenmeye gidilerek tüm ilin planlamasının yapılması 
sağlanmalıdır. Bu yolla farklı birimlerce yapılacak planlar arasındaki uyumsuzluk ortadan 
kaldırıldığı gibi boş alan bırakılmadan tüm arazinin planlaması yapılacaktır. Böylece yasa dışı 
yapılanmanın da önüne geçilecektir. 

Devlet ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlarla ilgili düzenleyici bir "Kamu 
Mallan Yasası" hazırlanmalıdır. 

İmar Kanununa aykın işlem yapmanın suç olduğu ve cezalandınldığı yasalar 
çıkanlmalıdır. Bu bağlamda sadece ruhsatsız yada ruhsat ve eklerine aykın yapılan yapanlar 
değil, yapının üzerinde yapıldığı arsanın mülkiyet belgesini görmeden yapı plan ve projelerini 
çizen, yapının fenni denetimini yapan mimar ve mühendisleri, yapının inşaasını üstlenen 
taşeron veya yüklenicinin de cezalandınlması yönüne gidilmelidir. Çünkü kaçak yapıların bir 
kısmı, plan ve projesi olmayan, değeri çok yüksek binalardır. 

Sonuç olarak; 
Özellikle büyük şehirlerimizin genişleme alanlannda yer alan ve ekonomik değerinin 

çok yükselmesi ve koruma güçlükleri nedenleriyle işgal ve tecavüzlere açık hale gelen tescil 
harici yerlerin (Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler) kapsamlı bir program dahilinde 
kadastro işlemleri tamamlanarak tüm kamu arazilerinin sağlıklı bir şekilde tespiti edilip 
bilgisayar kaydına alınması, 

Uhdesinde kamu arazisi bulunan teşkilatın bu arazileri tespit ve kontrol edebilme 
imkan ve kabiliyetlerinin artınlmasının yanında işgal ve tecavüzleri en kısa sürede 
önleyebilmek amacıyla güvenlik kuvvetlerinin de bu konuda etkin görev almalarının 
sağlanması, 

Hazine arazilerinin satışı ile ilgili son düzenlemeler kapsamında gelecekteki kamu 
yatınmlan için gerekli olan bölümler (Toplu konut alanlan, okul hastane gibi kamu yatırım 
alanlan) nazım imar planlannda aynlarak, planlama unsurunun her zaman ön planda 
tutulması, 

Büyük şehirlerimizdeki su havzalan içerisinde ( özellikle mutlak ve kısa mesafeli 
alanlar) doğal ve tarihi sit alanlan içerisinde, onnan alanlan içerisinde ve İstanbul için 
Boğaziçi Ongörünüm Bölgesinde kaçak yapılaşmanın söz konusu olduğu Hazine arazilerinin 
satış kapsamı dışında tutulması ve büyük önem arz eden bu alanların en iyi şekilde 
korunabilmesi için bu yerlerdeki kaçak yapılann yıkımı konusunda hiçbir taviz verilmemesi, 
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Büyük şehirlere yönelik göçün önlenmesi için sanayi teşvik ve yatırımlarının devamlı 
olarak göç alan büyük şehirlerin yerine belirlenecek ara bölge ve şehirlere yöneltilmesi ve 
büyük şehirlerdeki bazı devlet kurumlarının da yine ara bölge ve şehirlere naklinin 
sağlanması, 

Geniş gecekondu alanlarının çoğunluğu rant amaçlı işgalcilerine yalnızca arsa değeri 
üzerinden satışı suretiyle tasfiyesi şekline dönüştürmeden ve öncelikle belirlenen başka 
bölgelere nakli suretiyle olmak üzere kimseye rant sağlattırmadan tasfiyesi yoluna gidilmesi, 

Çeşitli bakanlıklar ve belediyelerce yoğun bir şekilde yapılan kamu arazilerinin tahsis 
ve kiralama işlemlerinin önemli devlet menfaati ölçü alınarak belirli bir sınırlamaya tabi 
tutulması ve yine uygulamasında önemli suistimallerin söz konusu olduğu ve geniş ormanlık 
alanların elden çıkmasına neden olan 6831 Sayılı Orman Kanununun 2/B maddesi ile 2924 
sayılı Kanun uygulamalarının aşamalı olarak kaldırılmasının sağlanması, 

Daha önce yapılan uygulama yanlışlıklan ve suistimallerin ortaya çıkanlabilmesi için 
kamu arazilerinin belediyelere devri, yapılan tahsis ve kiralamalar ile 6831 sayılı Kanunun 
2/B ve 2924 sayılı Kanunun özellikle büyük şehirlerimiz ile kıyı şeritlerimizdeki 
uygulamalannın ilgili Bakanlık ve kurumlarca özel denetime tabi tutulması, 

Özellikle büyük şehirlerimizin genişleme alanlannda, rantın yüksek olduğu kıyı 
şeritlerimizde yer alan ve büyük çoğunluğunda plan eksiklikleri bulunan ilçe ve belde 
belediyelerinin öncelikle devir yoluyla elde ettikleri olmak üzere tüm taşınmaz mal satış, 
tahsis ve kiralama işlemleri ile kamu arazileri ile ilgili imar uygulamalannın özel denetime 
tabi tutulması, saptanan usulsüzlüklerle ilgili olarak da ceza soruşturmalannın yanında bir 
sonuç elde edilebilmesi için yapılan tahsis ve imar uygulamalannın iptali yoluna da kesinlikle 
gidilmesi, 

Kamu arazileri üzerine yapılan ve tabi olduklan mevzuata (İmar Kanunu, Gecekondu 
Kanunu v.b...) aykın olduklan tespit edilip yıkılması gereken yapılann daha etkin ve süratli 
bir şekilde yıkılabilmesi için bu konudaki yıkım işlemlerinin il düzeyinde tek bir merkezde 
toplanması ve oluşturulacak yeni birimin şu an uygulamada yıkımlann 
gerçekleştirilememesinin gerekçesi olarak ortaya konulan iş makineleri diğer araç gereç ve 
personel konulannda tam olarak yeterli hale getirilmesi ile güvenlik önlemlerinin önceden 
belirlenen bir plan çerçevesinde aksatılmadan aldınlması, 

3194 Sayılı İmar Kanununun 31. maddesi ödünsüz bir şekilde işletilerek yapı 
kullanma belgesi ve iskan ruhsatı almayan yapılara su, elektrik ve kanalizasyon gibi 
hizmetlerin götürülmemesi, aksine davranan yerel idareler ve diğer kamu kuruluşlan için çok 
etkili yaptmmlann (Belediye başkanlan açısından tekrar seçilmeyi engelleyici neden gibi ... ) 
ortaya konulması aynca bunun yanında kaçak yapı yapılmasının bir vatandaşlık suçu olarak 
belirlenerek para cezasının yanında hapis cezasının da öngörülmesi, 

Uygun olacaktır, bu çerçevede; 
Devletin kısa ve uzun vadede gerçek ihtiyaçlannı sağlıklı bir planlama ile tam olarak 

tespit edip,çok büyük miktardaki kamu arazilerinin belli bir kısmının yine öncelikle hiç 
kimseye ilave rant sağlattırmadan belirtilen prensipler dahilinde elinden çıkarması, 

Devletin, elinde kalması gereken kamu arazilerini ise, şu anda en iyi korunan yerlerin 
askeri yasak bölgeler ile mili park alanlan olduğu hususlan da göz önünde tutularak her türlü 
işgal ve tecavüze karşı ödünsüz bir şekilde korumanın tüm önlemlerinin kesin bir şekilde 
alınması, 

Devlet ve kamu kurum ve kuruluşlanna ait taşınmazlarla ilgili düzenleyici bir "Kamu 
Mallan Yasası" hazırlanarak yürürlüğe konulması, bu amaçla ilgili idareler arasında akademik 
çevrelerin de görüşü alınarak ortak bir çalışmanın yapılması yönünde işlemlere başlanılması 
ve bu konuda hazırlanmış taslaklardan yararlanılması, 

İmar ve gecekondu aflan gibi uygulamalar tekrar gündeme getirilmeyerek yasalan 
hiçe sayarak kamu arazilerini işgal eden çeşitli kişi ve çıkar guruplanmn bu yolla çok büyük 
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miktarlara ulaşan rant sağlanmalarının ve aynı zamanda yasalara saygılı vatandaşların önüne 
geçmelerinin önlenmesi, 

Hususlarının değerlendirilmesi; 
Türkiye'nin en önemli sorularından olan göçün sonucu olmaktan çıkıp, son yıllarda 

nedeni haline gelen kamu arazilerine yapılan tecavüzlerin ve gecekondulaşmanın 
önlenebilmesi, imar yolsuzluklarının engellenmesi açısından Anayasa'nm 98. İçtüzük'ün 104. 
maddesi uyarınca Meclis Araştırması açılması kanaatine varılmıştır. 

1.1.4. KAMU VAKIFLARI VE DERNEKLERİ 

1.1.4.1. Spor Federasyonları Vakıfları 
(Ek Özel Rapor 9, sayfa 1099) 

Kısa adı TÜBGEV olan Türk Basketbolünü Geliştirme Vakfı'nm bir kısım 
faaliyetlerine ilişkin olarak Komisyonumuza ulaşan bilgi ve tespitlerin irdelenmesi 
neticesinde, 

1 - Vakfın, önemli rakamlara ulaşan bütçelere hakim olduğunun, 

2-Söz konusu vakfın, Abdi İPEKÇİ Spor Salonunun alt işletmecisi olarak, gerekli mali 
taahhütleri yerine getirmediğinin, 

3-Vakıf Başkanı hakkında, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müfettişleri tarafından 
düzenlenen raporlarda söz konusu şahsın görev ihmali suçunu işlediğinin, önemli hacimlerde 
mal varlığına sahip olduğunun ve TÜBGEV'in düzenli denetimlerinin yapılması gerektiğinin 
belirtildiği tespit edilmiştir. 

Şu an ülkemizde faaliyet gösteren spor federasyonlarının çoğunun, doğrudan veya 
dolaylı şekilde birer vakfa sahip bulunduğu (Türk Eskrimini Geliştirme Vakfı (TEGEV), Türk 
Yelken Vakfı, Türk Basketbolünü Geliştirme Vakfı (TÜBGEV)..., öte yandan bu vakıfların 
zaman içerisinde faaliyet alanlarıyla bağlantılı şekilde önemli mali güç ve kaynaklara 
hükmeder hale geldikleri bilinmektedir. 

Bu tespit altında; 
Spor federasyonlannca yürütülen faaliyetler dolayısıyla tahsil edilen gelirlerin Gençlik 

ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesine dahil olmaları gerekirken, federasyon vakıfları 
bütçelerine aktanlmalan 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine aykındır. Yasaya aykın söz konusu durumun ortadan 
kaldınlması ve spor federasyonlan vakıflannda etkin bir denetimin gerçekleştirilmesi için 
gerekli yasal ve idari tedbirler acilen uygulamaya konulmalıdır. 

Federasyon vakıflannca günümüze değin yürütülen faaliyetler, yapılan harcama ve 
edinilen gelirlerin yasaya uygunluğunun tam olarak tespiti ve konuya ilişkin gerekli 
düzenlemelerin ortaya konulması anlamında, konunun kamu kurum ve kuruluşlanndaki kamu 
vakıflannı da içine alacak şekilde kurulacak bir Meclis Araştırma Komisyonunca ele 
alınması gerekmektedir. 
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1.1.4.2. Diğer Kamu Vakıfları 

(Ek Özel Rapor 10, sayfa 1103) 

I - Yapılan İşlem 

Hemen her kamu kurum ve kuruluşunun bünyesinde bir veya birden fazla vakıf 
kurulmuş bulunmaktadır. Yine benzer şekilde kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde bazı 
derneklerin faaliyet gösterdiği bilinmektedir. 

Bu vakıf ve dernekler hesabına, kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri kamu 
hizmetlerinden bağış adı altında paralar tahsil edilmekte olup, talep edilen bağışın 
verilmemesi durumunda ise vatandaşlarımızın iş ve işlemleri sonuçlandınlmamaktadır. 

Bağış adı altında çoğunlukla vatandaşların isteği dışında alman bu paralar için kamu 
hizmetinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan, ancak kamu kurum ve kuruluşlarının normal 
bütçe prosedürü içerisinde karşılayamadıklan araç, gereç ve malzemenin temini amacı taşıdığı 
savunması getirilmektedir. Oysa, uygulamada toplanan paralar bu amaçla kullanımların 
yanısıra, çalışanların sosyal tesislerine katkı; tefrişat, makam veya servis aracı alımı, ek 
emekli ikramiyesi ve aylığı ödemelerinde de kullanılmaktadır. 

Genelde kurucuları, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, ilgili kurumun üst düzey 
bürokratlanndan oluşan vakıf ve demeklerin etkin denetlendiği de söylenemez. Vakıflar 
Genel Müdürlüğü bu noktada yetersiz kalmaktadır. 

Sonuç olarak; yüksek cirolan, giderek artan personel sayılan, her alana yayılan 
faaliyetleri, yönetim ve denetimlerindeki şaibeleri ile oluşturduklan sorunlar ve farklı hukuki 
durumlan nedeniyle kamu bünyesindeki bu tip mali yapılanmalann ele alınması zorunlu hale 
gelmiştir. 

Sözü edilen vakıflann faaliyet alanlannda ortaya çıkan suiistimaller, bu vakıflara vergi 
muafiyeti tanınması ve zorla bağış alınması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu nedenledir ki, bu 
vakıflarla ilgili kamuoyunda yer alan her haber kamu vicdanını derinden yaralamaktadır. 
Kaldı ki hem zorla bağış, hem vergi muafiyeti vakıf hukukunun özüne aykındır. Öncelikle bu 
iki şikayeti ortadan kaldıracak yasal düzenleme yapılmalıdır. 

Bu başlık ve Spor Federasyonlan Vakıflan başlığı altında izah edilen nedenlerden 
dolayı, Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kurum ve kuruluşları ile taşra birimleri, Spor 
Federasyonları, Üniversiteler, KİT'ler ve Yüksek Yargı Organları bünyesinde kurulu 
tüm kamu vakıfları, dernekler ve yardımlaşma sandıklarının sayı, yer, teşkilat, 
personel, faaliyet alanı, gelir ve gider, yönetim ve denetim gibi bütün yönleriyle 
incelenebilmesi için Anayasa'nın 98 ve İçtüzük'ün 104. maddeleri uyarınca meclis 
araştırması yapılması gerektiği kanaatine varılmıştır. Bu nedenle, halen Genel Kurul 
gündeminin ilk sıralannda bulunan bu konuyla ilgili iki ayn önerge birleştirilerek, mümkün 
olan en kısa zamanda bir Meclis Araştırması açılmalıdır. 
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1.1.4.3. Türkiye Kızılay Derneği 
(Ek Özel Rapor 11, sayfa 1104) 
Tespit Edilen Olayların Özeti 

17 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşen ve Marmara depremi diye adlandırılan büyük 
facia ile aynı yıl Kasım ayı içinde gerçekleşen Düzce depremi sonrasında, kendisinden çok 
şeyler beklenen Kızılay'ın bekleneni verememesi üzerine bütün dikkatler bu kurumun üzerine 
toplanmıştır. Kamuoyundan çok büyük tepkiler alan Kızılay hakkında, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bünyesinde "Türkiye Kızılay Derneğinin sorunları ile faaliyetlerinin araştırılarak 
gelir kaynaklarının daha etkin kullanılması için alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla kurulan 10/73, 74 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu" 
süresi içinde çalışmalarını tamamlamıştır. 

Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurullarınca inceleme ve soruşturmalar 
yaptmlmı ştır. Bu inceleme ve soruşturmalar sonrasında toplam 107 adet rapor 
düzenlenmiştir. 

A- Başbakanlık Başmüfettişlerinin koordinatörlüğünde grup halinde, Türkiye 
Kızılay Derneği Genel Merkezi ve bağlı şubeleri hakkında yapılan inceleme ve soruşturmalar 
sonucunda (12) adet rapor düzenlendiği anlaşılmıştır. 

Düzenlenen raporlardan (4) adedi İnceleme Raporu, (8) adedi ise Soruşturma 
(Tevdii) Raporudur. İnceleme Raporlarından bir adedinde, inceleme konusu hakkında 
yapılacak bir işlem olmadığı kanaat ve sonucuna vanlmış, diğer (3) adedinde ise Kızılay 
Genel Merkezinin düzeltmesi gereken yanlışlıklar, eksiklikler ve bazı tavsiyeler yer almış, 
Türkiye Kızılay Derneği Başkanlığınca da raporlarda belirtilen hususlann yerine 
getirilmesine çalışıldığı anlaşılmıştır. 

Düzenlenen (8) adet soruşturma raporu ise genel hükümlere göre işlem 
yapılmak üzere adli mercilere intikal ettirilmiştir. Bir rapor konusu hakkında, Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığınca TAKİPSİZLİK, bir rapor konusu hakkında da, yine Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığınca 4616 sayılı Kanun uyannca DAVANIN ERTELENMESİNE 
karan verilmiştir. (2) ayn rapor konulan hakkında, Ankara 18.Asliye Ceza Mahkemesince, 
(1) rapor konusu hakkında Ankara 7.Asliye Ceza Mahkemesince, (1) rapor konusu hakkında 
Ankara 7.Ağır Ceza Mahkemesince sanıklan hakkında BERAAT karan verilmiş, (1) adedi 
Ankara 7.Ağır Ceza Mahkemesinde, (1) adedi Ankara 2.Asliye Ceza Mahkemesinde olmak 
üzere iki adet rapor konusu hakkında açılan davalar ise DERDEST'tir. 

B- İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişleri koordinatörlüğünde grup 
halinde, Türkiye Kızılay Derneği Genel Merkezi ve bağlı şubeleri hakkında, son üç yıl 
içinde yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda (95) adet rapor düzenlendiği 
anlaşılmıştır. 

Düzenlenen raporlardan (1) adedi Özel Teftiş Raporu, (1) adedi İnceleme-
Araştırma Raporu, (44) adedi Tazmin Raporu, (48) adedi ise Soruşturma (Tevdii) Raporudur. 
Özel Teftiş Raporunda ve İnceleme-Araştırma Raporunda, Kızılay Genel Merkezinin 
düzeltmesi gereken yanlışlıklar, eksiklikler ve bazı tavsiyeler yer almış, Türkiye Kızılay 
Derneği Başkanlığınca raporlarda belirtilen hususlann yerine getirilmesi için bilgilendirildiği 
ve uyanldığı anlaşılmıştır. Bu raporlarla ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda yer alacaktır. 

Düzenlenen (48) adet soruşturma raporu ise genel hükümlere göre işlem 
yapılmak üzere adli mercilere intikal ettirilmiştir. Adli mercilerce açılan kamu davalanndan 
Pendik 2.Asliye, Pendik 1.Asliye, Ankara 13.Asliye Ceza, Ankara 5.Asliye Ticaret, 
Zonguldak Ağır Ceza, Ankara 8.Ağır Ceza, Kartal l.Ağır Ceza, Ankara 7.Ağır Ceza, Kars 
Ağır Ceza Mahkemelerinde birer adet, Ankara 1 .Ağır Ceza iki adet olmak üzere (11) adet 
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dava DERDEST olup yargılama sürmektedir. (7) adet dava konusunda sanıklar BERAAT 
etmişlerdir. (14) adet dava konusu 4616 sayılı Kanun uyarınca ERTELENMİŞTİR. (2) rapor 
konusu hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca TAKİPSİZLİK, karan verilmiştir. (5) 
dava konusu hakkında yargı mercilerince, zamanaşımı nedeniyle DAVANIN ORTADAN 
KALDIRILMAS İN A karar verilmiştir. (1) dava konusunda ise, Ankara 7. Ağır Ceza 
Mahkemesince sanıklar hakkında 2'şer yıl 11 'er ay ceza verilmiştir. 

Yolsuzluğun Boyutu ve Etkileri 

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişlerince son üç yılda düzenlenen (44) 
adet Tazmin Raporu ile ; Türkiye Kızılay Derneğini toplam olarak 438.126.006.006.- TL 
zarara uğratan ilgililerden, Borçlar Kanununun 41. ve 61. maddeleri hükümleri doğrultusunda, 
söz konusu zararların tazmin edilmesi istenmiştir. Türkiye Kızılay Demeği Yönetim 
Kurulunca da bu zararların tazmini maksadıyla dava açılması kararlaştırılmıştır. 

(40) adedi Ankara Asliye Ticaret Mahkemelerinde, (1) adedi Çatalca Asliye Ceza 
Mahkemesinde, (1) adedi de Ankara 13. Sulh Hukuk Mahkemesinde olmak üzere, toplam 
(42) adet tazminat davası açılmıştır. Açılan davalardan (1) adedi 1.690.016.603.-TL tutarında 
olup, Ankara 2Asliye Ticaret Mahkemesinde T. Kızılay Derneği lehine sonuçlanmıştır. 
112.194.146.-TL tutarındaki tazmin davası da Ankara 13.Sulh Hukuk Mahkemesinde, kısmen 
Kızılay, kısmen de davalılar lehinde sonuçlanmıştır. Çatalca Asliye Mahkemesinde açılan 
dava ise 4616 sayılı Kanun uyarınca ertelenmiştir. 

Diğer (39) adet dava ise Ankara 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9. Asliye Ticaret Mahkemelerinde 
halen DERDEST'tir. Yargılaması halen süren bu davaların toplam tutan 276.392.501.350.-TL 
dır. 

(2) Tazmin Raporunun konusu olan ve toplam 159.931.293.907.-TL tutan hakkında 
ise henüz dava açılmadığı, ancak Yönetim Kurulunca karar alındığı ve dava açılma 
aşamasında olduğu öğrenilmiştir. 

Sistemde Yolsuzluğa Zemin Oluşturan Zaaflar 

Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurullan bünyelerinde yaptınlan incelemeler 
ve soruşturmalar sonrasında düzenlenen raporlann incelenmesi sonucunda ; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde oluşturulan "Türkiye Kızılay Derneğinin 
sorunları ile faaliyetlerinin araştırılarak gelir kaynaklarının daha etkin kullanılması için 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan 10/73, 74 esas numaralı 
Meclis Araştırma Komisyonu"nca düzenlenen Araştırma Raporunda yer alan hususlardan 
henüz yerine getirilmeyenlerin başlıcalan şunlardır. 

1 - Gönüllü Her Vatandaş Üye Olabilmelidir. 
Zira ; Kızılay'a üyelik konusunda, hem Atatürk'ün "Hilal-i Ahmer aza adedinin 

memleketin rüşt-ü icmaisile mütenasip bir derceye varmasını ve bütün milletin bir tenasüb 
temin etmesini temmeni eylerim." arzusunun yerine getirilmesi, hem dernek gelirlerinin 
arttınlması, Kızılay üyeliği şerefinin tüm yurttaşlanmıza açık hale getirilmesi ve hem de 
kamuoyunda üyeliğin sınırlandınldığı ve buna dayalı olarak da belirli bir grubun, dernek 
üzerindeki etkinliğinin kınlamadığı iddialannı ortadan kaldınlmak, üyeliği serbest hale 
getirmek ve özendirmek için tedbirler alınması gerektiği değerlendirilerek, bu çerçevede 
üyelik müracaatlannın bir hafta içinde sonuçlandınlması, itirazlann mahalli mülki amirlerin 
vereceği kararlarla çözümlenmesi imkanı getirilmesi tavsiye olunmasına rağmen; bu hususta 
hiçbir iyileşme yapılmadığı veya yapılması yönünde bir gayret sarf edilmediği görülmüş 
olup,bu husus yerine getirilmelidir. 
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2- Yıllık üyelik aidat miktarı arttırılmalıdır. 
Zira; halen üyelik aidatının yıllık 1 OO.OOO-TL olduğu, üye sayısının artırılması 

yönünde hiçbir ciddi gayret içinde bulunmamanın iyi niyetle bağdaşmayacağı, yıllık 1 OO.OOO-
TL aidat ödeyen üyelerin Kızılay'ın delegelerini belirleyeceği bu delegelerin seçeceği merkez 
kurulları ve yönetim kurulu üyelerinin de trilyonlarca liralık mal ve paraya hükmedeceği de 
düşünüldüğünde üyelik aidatlarının bir an önce makul bir seviyeye çekilmesi gerektiği açıktır. 

3- Teşkilat Yeniden Yapılandırılmalıdır. 
Bu konudaki TBMM araştırma komisyonu raporunda belirtilen hususlarla ilgili somut 

bir adımın atılmadığı, tavsiye edilen hususlarla ilgili olarak bir kısım bilimsel kurumlara 
araştırmalar yaptırıldığı görülmekle birlikte, Kızılay'ın yeniden yapılandırılması konusunda 
mevcut yönetimin pek istekli davranmadığı ve mevcut yapıyı korumaya çalıştığı 
değeri endirilmektedir. 

4-Bürokratik Yapı ve Mevzuatı da Değiştirilmelidir. 
Kızılay bugünkü hali ile tam bir merkeziyetçi yönetim anlayışına sahiptir. Doğal 

alarak da, bu yönetim bilinen bütün rahatsızlıkları ile malul durumdadır. Öte yandan, 
Kızılay'ın çalışmalarına dayanak teşkil eden mevzuat alt yapısı yeniden gözden geçirilmeli, 
ancak bu işlem yapılırken, İSO Kalite Belgesi standartlarına yaklaşmayı amaçlayacak ve 
personel ile birimlerin görev tanımlarını çok açık belirleyecek tarzda özen gösterilmelidir. 

5-Kızılay Kütüphanesi ve Müzesi Oluşturulmalıdır. 
"Kızılay'ın tarihi misyonu itibariyle sahip olduğu bilgi ve belgelerin özellikle 

akademisyenlerin istifadesine sunulmasına yarayacak kütüphane ve müze bulunmayışıdır. 
Aslında, bu hizmet için tarihi bir mekanda mevcuttur. Bahse konu mekan Renda Köşkü olarak 
bilinen Ankara'daki Kızılay mülküdür." Denilmiş olmasına rağmen, bu konuda elle tutulur 
ciddi bir girişimin varlığı tespit edilememiştir. 

6-Yeni Personel Rejimine İhtiyaç Duyulmaktadır: 
7- Sınavsız Eleman Alınmamalıdır; 
Kızılay yöneticilerinin istedikleri kişilerin yakınlarını işe alma noktasında ; En azından 

yapılan sınavların göstermelik olması engellenmelidir. 
8- Kızılay'da Denetime Önem Verilmelidir: 
Yapıldığı ifade edilen rutin denetimlerin, etkin denetim haline dönüştürülmesi 

sağlanmalıdır. 
9- Kızılay'ın Savaş Halindeki Fonksiyonu Ne Olmalıdır? 

6020 Sayılı Yasanın Kızılay'a Yüklediği Hizmetlere Ait Planda; "10.000 bin 
mültecinin her türlü ihtiyaçlarının Kızılay tarafından karşılanabileceği" farz ve kabul 
edilmiştir. Aradan geçen 50 yıl zarfında gerek Ülkemizin imkan ve kabiliyetleri ve gerekse 
Kızılay'ın donanımlarında genişleme dikkate alınarak ve özellikle Kuzey Irak'ta , Balkanlarda 
yaşanan bunalım sürecinde, Kızılay'ın, kabul edilen 10.000'den fazla mülteciye verdiği 
hizmetler göz önüne alındığında, bu sayının yeniden gözden geçirilmesi gerektiği 
değerlendirilmiştir. 

10- Devlet ve Kızılay Afet Müdahale Sistemini Revize Etmelidir: 
11-Sosyal Amaçlı Faaliyetler Yeniden Değerlendirilmelidir: 
Kreşlerin Kızılay'ın amaçlarına uygunluğu şüphelidir. Bu nedenle kreş 

uygulamasından vazgeçilmesinde yarar olduğu düşünülmektedir. Burslar gerek verilen 
miktarlar açısından ve gerekse Ülke genelinde verilecek kişilerinin dağılımı noktasında 
yeniden değerlendirilmesi gereken bir yapı arz etmektedir. 

12- Yeni Gelir Kaynaklan Bulunmalıdır: 
Kızılay yönetiminin bir yandan ciddi anlamda gider azaltıcı tasarruf tedbirlerine öte 

yandan faiz gelirleri dışındaki gelir kalemlerini de artıcı yönde işlemlere başvurması ve 
Kızılay Derneği Genel Müdürlüğünün nakit mevcutlannm daha iyi şartlarda 
değerlendirilmesini sağlamak için diğer kamu bankalanyla da görüşmeler yapılması uygun 
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olacaktır. Denmesine rağmen;Kızılay'ın bu tenkit konusu hususla ile ilgili bir çalışma 
yapılmadığı anlaşılmıştır. 

13- Kurban Derisi Toplama Yetkisi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 
verilmelidir. 

14- Gayrimenkuller Daha Rasyonel Değerlendirilmelidir: 
Mevcut yasal düzenlemeler göz önünde tutularak Kızılay mülklerinde kira konusunun 

yeniden değerlendirmeye tabi tutulması ve bu şekilde gelir artışı sağlanması konusunda 
çalışmalar yapılmalıdır.Emlak Müdürlüğünde ciddi revizyona gidilerek, gayri menkul kira 
gelirlerinin esaslı bir biçimde takibini sağlayacak, keyfi uygulamalara izin vermeyecek yeni 
bir yapılanma gerekmektedir. 

15- İhale Yönetmeliği Değiştirilmelidir: 
Devlet İhale Kanunu paralelinde düzenlenen Kızılay Derneği Alım ve İhale İşleri 

Yönetmeliğinin 1999 yılında yeniden hazırlandığı, ancak bu Yönetmeliğin birçok eksiklik ve 
çelişkilerle dolu olduğu ve kaldı ki, Kızılay Yönetimi kendi çıkardığı bu Yönetmeliğe dahi 
birçok yönden uymadığı anlaşılmıştır. 

Alınması Gereken Tedbirler 

17 Ağustos 1999 depreminden sonra Kızılay'ın misyonundan bekleneni verememesi 
üzerine kamuoyunda büyük bir infial oluşmuş, adeta Kızılay'ın varlığı tartışılır hale gelmiştir. 
Bu nedenle, önceki bölümlerde içeriği de belirtilen, Başbakanlık Başmüfettişlerinin 
koordinatörlüğünde, Türkiye Kızılay Derneği Genel Merkezi ve bağlı şubeleri hakkında 
yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda (12) adet rapor, İçişleri Bakanlığı Mülkiye 
Başmüfettişleri koordinatörlüğünde ise (95) adet rapor düzenlenmiştir. 

Bu açılan davaların çoğunun ya ertelendiği, ya takipsizlik karan aldığı, ya 
zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırıldığı, ya da beraatla sonuçlandığı görülmektedir. 

Nitekim, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının 31.07.2001 tarih ve Teftiş.M.134 
sayılı Olurlarında "Kızılay Genel Başkanı Ertan GÖNEN ve yönetici pozisyonundaki bazı 
isimlerin, haklarında Kızılay'a karşı suç işledikleri iddiaları ile muhtelif Ceza 
Mahkemelerinde derdest davalar bulunduğu, bu şahısların derdest davaların seyrini 
etkileyebilecek konumda oldukları raporun sonuç bölümünün 4.maddesinde yer alan teklifin 
10.02.2000 tarih ve Teftiş.M.025 sayılı onay emirlerinin yerine getirilmediği anlaşılmış, bu 
teklifin 1.maddesi ile birlikte ele alınarak, değerlendirilmesi 2908 sayılı Dernekler 
Kanununun 71/2 a maddesi gereğinin ifası için Başbakanlık Müsteşarlığına gönderilmesini 
takdirlerinize Saygı ile arz ederim" denilmiştir. O dönemin Başbakanı Sayın Bülent 
ECEVİT'in de oluruna rağmen Bakanlar Kurulundan mevcut yönetimin görevden alınması ile 
ilgili olarak bir Kararname çıkarılmadığı anlaşılmıştır. 

1 - Gerek "TBMM T.Kızılay Derneğinin sorunları ile faaliyetlerinin araştırılarak gelir 
kaynaklannın daha etkin kullanılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
kurulan 10/73, 74 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu" ve gerekse Başbakanlık ve 
İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurullannın koordinatörlüklerinde Türkiye Kızılay Derneğinde 
yürütülen çalışmalar sonunda düzenlenen raporlarda eleştirilen ve tavsiye edilen hususlara, 
somut adımlar atmaktan ziyade tüm Teftiş Raporlanna temennide bulunma şeklinde cevaplar 
verilmesi ve daha öncede belirtildiği üzere Kızılay Yönetiminin yapılan teftişlerin 
objektifliğinden şüphe duyduğunu belirten yazılar yazması, Kızılay Yönetiminin eleştirilere 
tahammül edemeyen bir yapıya sahip olduğunu ve Kurumun iyileştirilmesi yolundaki 
tenkitlere uymak yerine bunlan hiçe saymaya kalkan bir tutum içerisinde olduğunu 
göstermektedir. 
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2- Müfettiş Raporlarının ilgili bölümlerinde detaylı olarak açıklandığı üzere; 
alım satım ve ihale işlerindeki düzensizlik, personel alımlarındaki kayırmacılık, 
gayrimenkullerin değerlendirilmesindeki savurganlık, gerek demokratik gerekse bürokratik 
yapıdaki yetersizlik Türkiye Kızılay Derneğinin iyi yönetilmediği sonucunu ortaya 
koymaktadır. 

Ayrıca derneğe yeni üye kaydında gösterilen isteksizlik, delege belirlenmesi ve genel 
kongrelerdeki usulsüzlük ile yöneticilerinin kendi içlerindeki çekişmeleri, yönetimin 
hukukiliği ve meşruluğu tartışmalarım gündeme getirmekte olup Kızılay Derneğini 
kamuoyunda ağır şekilde yaralamakta ve Kızılay Kurumu olası bir afet durumunda görev 
yapamaz konuma gelmektedir. Bu nedenle Türkiye Kızılay Derneğinin sağlıklı bir yapıya 
kavuşturulması ve kendisine yüklenen görevleri başarıyla yürütebilmesi için 2908 sayılı 
Dernekler Kanununun 4552 sayılı Kanunla değişik 71. maddesinin; 

"Türkiye Kızılay Derneği kuruluş amacına ve uluslararası anlaşmalarla tayin edilen 
nitelik ve durumuna göre; Türk Hava Kurumu ise kuruluş amacına göre düzenlenen 
tüzüklerine ve kanunların verdiği görev ve yetkilere uygun olarak teşkilatlanır ve yönetilir. 

Bakanlar Kurulu, Türkiye Kızılay Derneği ve Türk Hava Kurumunun; 
1. Genel kurullarının kararı üzerine tüzüklerini onaylamaya, 
2.Denetleme yetkileri bulunan mercilerin raporları üzerine, 
a)Organların görevlerine son vermeye ve bunların görevlerini yerine getirmek 

üzere geçici kurullar oluşturmaya, 
b)Tüzüklerini değiştirmeye, yürürlükten kaldırmaya ve yeniden düzenlemeye, 
Yetkilidir. 

Türkiye Kızılay Derneği ile Türk Hava Kurumunun mal ve paraları Devlet malı 
sayılır. Bunlara karşı suç işleyenler Devlet memuru gibi cezalandırılır. " 

Hükmü gereğince, müfettiş raporları dikkate alınarak, Türkiye Kızılay 
Derneğinin mevcut organlarının görevlerine Bakanlar Kurulunca son verilerek, 
bunların görevlerini yerine getirmek üzere geçici kurullar oluşturulması, 

Tüzüğün tamamen veya kısmen Bakanlar Kurulunca Yürürlükten kaldırılarak; 
Kızılay'ın üye kaydını, delege seçimini yeniden düzenleyen, belli bir grubun Kızılay'ın 
organlarına tek başına hakim olmasını önleyen tedbirleri içeren ve Kızılay'ın gayesini en iyi 
şekilde gerçekleştirmesine yönelik yeniden yapılanma çalışmalarına kolaylık sağlayacak, 
norm kadro çalışması yapılarak çalışanların görev ve yetkilerini belirleyecek, yeni bir tüzük 
hazırlanarak en kısa zamanda yürürlüğe konulmasının uygun olacağı, 

Ayrıca, demokratik organların aldıklan kararlan uygulama konumunda bulunan 
bürokratik yapının üst kademesinde bulunan Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının 
da yanlış ve taraflı personel politikası nedeniyle görevinde ehil kişilerden değil belirli kişi ya 
da çevrelerin tavsiyesi ile görev aldıklan ve bu nedenle kuruma faydalı olamadıklan ve 
demokratik yapıya yeterli bürokratik destek sağlayamadıklan için seçilmiş organlarla birlikte 
bürokratik yapının üst kademesinde bulunan Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılannm 
da değiştirilmesinin uygun olacağı hususunun, 

Değerlendirilmek üzere, Başbakanlık Makamına sunulmasına karar verilmiştir. 
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1.1.5. DİĞER İHALE İŞLERİ 

1.1.5.1. Türkiye Emlak Bankası Ataköy Spor Tesislerinin Kiralanması 
(Ek Özel Rapor 12, sayfa 1109) 

Türkiye Emlak Bankası'na ait olan İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Ataköy 11. Kısım, 
51 pafta, 1194 ada, 1 parselinde kayıtlı lokal, kapalı spor salonu, açık yüzme havuzu, mini 
futbol sahası ve tenis kortlarından oluşan tesisler 01.10.1992 tarihinde Emlak Bankası 
Spor Kulübüne kiralanmış, daha sonra çeşitli tarihlerde alınan Yönetim Kurulu 
kararlanyla kira süresi uzatılmıştır. Her yıl Yönetim Kurulunca belirlenmesi gereken kira 
bedelleri 1997, 1998, 1999 ve 2000 yıllarında belirlenmemiştir. 

Söz konusu spor tesislerinin Ziraat Bankası'na devrinden sonra 2001 yılında ödenen 
9.579.653.000.-TL kiranın çok düşük olduğu dikkate alınarak, kiranın protokol hükümleri 
çerçevesinde yeniden belirlenmesi kararlaştırılmış ve yapılan kira ekspertizi sonucunda tesis 
için, aylık 120.000.000.000.-TL, yıllık 1.440.000.000.000.-TL kira tespiti yapılmıştır. Ancak, 
Emlak Spor kulübünün tespit edilen kira bedelini ödememesi üzerine alacağın tahsili için 
dava açılmıştır. 

Yönetim Kurulu kararına rağmen, 1997, 1998, 1999 ve 2000 yıllarında kiranın 
belirlenmemesi, 2001 yılında belirlenen kira bedelinin çok düşük olarak tespit edilmesi 
işleminden 1997-2001 tarihleri arasında görev yapan T. Emlak Bankası yetkililerinin sorumlu 
olduğu düşünüldüğünden, söz konusu işlemde sorumluğu bulunan yetkililer hakkında gerekli 
işlemlerin yapılabilmesi için, konu Komisyonumuzun 10.06.2003 tarih, 476 sayılı yazısı ile 
Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'na iletilmiştir.Başbakanlık Makamının 25.06.2003 
tarih, TEFTİŞ.M:162 sayılı oluru gereğince Müfettiş görevlendirilmiştir. 

Ali KÜÇÜKAYDIN 
Adana Milletvekili 

Komisyon Üyesi 
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2. ÖZEL RAPORLAR 
2.1. TURİZM BAKANLIĞI UYGULAMALARI 

2.1.1. Turizm Bakanlığı Dia Pozitif, Film ve Fotoğraf Üretim Projesi İhalesinde 
Yapılan Yolsuzluk: 
(Özel Rapor 1, Ek A) 

1.Yapılan İşlemler ve Doğan Zarar : 

Turizm Bakanlığının çeşitli etkinliklerinde kullanılmak üzere, DİA POZİTİF,FİLM 
VE FOTOĞRAF ÜRETİM PROJESİ ADI ALTINDA, bir dia pozitif, film ve fotoğraf 
arşivi oluşturulması amaçlanmıştır. Ancak bu amacın gerçekleştirilmesi için yurtiçinde 
ihale açılması gerektiği halde, iş sanki dış ülkelerdeki kuruluşların yerel ihtiyacı imiş gibi 
gösterilerek, Dış Ülkelerdeki Kuruluşların Yerel İhtiyaçlarının Sağlanmasına Ait 
Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, 2.378.213 $ bedel üzerinden dDf International 
isimli bir Türk firmasına pazarlık usulüyle ihale edilmiştir. Oysa söz konusu hizmet alımı, 
dış ülkelerdeki kuruluşların yerel ihtiyacı mahiyetinde olmayıp, Dış Ülkelerdeki 
Kuruluşların Yerel İhtiyaçlarının Sağlanmasına Ait Yönetmelik hükümlerine göre ihale 
edilmesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Yapılan 
ihale, ihale tarihinde yürürlükte bulunan 2886 sayılı Kanuna aykırı olduğu gibi, yapılan 
ödemeler de alınan hizmete nazaran aşın yüksektir. İhale konusu sektörde görev yapan 
bazı kişilerce, örneğin sadece 1000 adet dia pozitif çekim bedeline ödenen 423.823 $ ile 
toplam ödenen 2.378.213 $'ın yapılan işe mukabil çok yüksek bir bedel olduğunun ifade 
edilmesi noktasından, konunun uzmanlarınca fiyat araştırılması yapılması, oluşan kamu 
zarannın da sorumlulanndan tazmini gerekmektedir. İşin pazarlıkla ihale edildiği dDf 
International firmasının da, niçin tercih edildiği, işi ihale edenlerle maddi bir ilişkinin söz 
konusu olup olmadığının aynca araştınlması gerekmektedir. (EK: 1/1-210) 

2. Sorumluluğun Tespiti: 

Londra Tanıtma Müşaviri Mustafa MEMİŞOĞLU, Moskova Tanıtma Müşaviri Sezai 
ÇETİNER, Frankfurt Tanıtma Ataşe Vekili Hüsnü GÜMÜŞ'ten oluşan ihale komisyonu 
(1/198-202, 1/203) ile 30.04.2002 gün ve 342-786-3073 sayılı onayı ile ihaleyi uygun gören 
(EK. 1/205-208, 1/189-190) Turizm Bakanı Mustafa TAŞAR, 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununa aykın davranmak suretiyle görevlerini kötüye kullandıklan kanaatine vanlmıştır. 

3.Öneri: 

Memur konumunda olan Londra Tanıtma Müşaviri Mustafa MEMİŞOĞLU, Moskova 
Tanıtma Müşaviri Sezai ÇETİNER, Frankfurt Tanıtma Ataşe V. Hüsnü GÜMÜŞ haklannda, 
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Görevlilerin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre 
ön inceleme yaptınlması, eski Turizm Bakanı Mustafa TAŞAR hakkında ise Anayasa'nın 
100. İçtüzük'ün 107 maddesi uyannca Meclis Soruşturması açılması gerektiği kanaatine 
vanlmıştır. Aynca oluşan zararlann da net olarak belirlenip, açılacak tazmin davası ile 
ilgililerden tahsil edilmesi gerekmektedir. 

4.Dizi Pusulası: 
1/1 ile 1/210 arasında yer alan 210 parça evraktan müteşekkil (1) klasör. 
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2.1.2. Turizm Bakanlığı Kiosk İhalesinde Yapılan Yolsuzluk 
(Özel Rapor 2, Ek B)) 

1 .Yapılan İşlemler ve Doğan Zarar : 

1.160.000 S+KDV tutarındaki KIOSK (50 adet Enformasyon Noktası) ihalesi işi, 
30.01.1987 tarih ve 19357 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dış Ülkelerdeki 
Kuruluşların Yerel İhtiyaçlarının Sağlanmasına Ait Yönetmelik hükümlerine göre, 
yurtdışında faaliyet gösteren Filco firmasına ihale edilmiştir. Oysa ihale konusu 
malzemeler sadece yurtdışı kuruluşlarının değil yurtiçi kuruluşlarının da kullanımı için 
alınmıştır. Yurtiçindeki 23 kurulum noktasına (2 adet Marmaris Danışma Md. emrine, 
2 adet Bodrum Danışma Md. emrine, 2 adet Kapadokya Danışma Md. emrine, 2 adet 
Efes Danışma Md. emrine, 5 adet İstanbul İl Turizm Md. emrine, 5 adet Antalya İl 
Turizm Md. emrine, 2 adet Gaziantep İl Turizm Md. emrine, 1 adet Adana İl Turizm 
Md. emrine, 1 adet Trabzon İl Turizm Md. emrine, 1 adet Erzurum İl Turizm Md. 
emrine, 1 adet Diyarbakır İl Turizm Md. emrine, 1 adet Van İl Turizm Md. emrine, 2 
adet Ankara İl Turizm Md. emrine olmak üzere toplam 23 turizm noktasma) kurulacak 
kiosklar da bu ihale ile karşılanmış olup, bu nedenle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa 
aykırılık teşkil etmektedir. 

Diğer taraftan söz konusu kiosklann fiyatı da çok yüksek tutularak Devlet zarara 
uğratılmıştır. Örneğin en fazla 2.000 $'a temin edilebilecek bir bilgisayar aksamı için 22.500 
$ ücret Ödenmiştir. Diğer yandan Kablolu TV esasına göre, yurtiçinde kurulması için alınan 
kiosklann altyapısı yoktur. Bazı noktalar için Türk Telekom, söz konusu alt yapıyı 
kuramayacağını beyan etmiştir. Bu durumda bir kaynak israfı söz konusudur. Esasen söz 
konusu kiosklann yapımında kullanılan teknoloji de çağdışıdır. İnternet üzerinden bağlantı 
yapılan enformasyon noktalannın hem daha ekonomik, hem de daha kullanışlı olduğu 
yönündeki görüşlerin de bir uzman bilirkişi tarafından incelenmesi gerektiği kanaatine 
vanlmıştır. Zira kurulan kiosklardan daha işin başında şikayetler olduğu anlaşılmaktadır. 
Örneğin, Zürih Tanıtım Ataşeliği, kurulan kioskun çok yüksek sesle çalıştığını, bu durumu 
bildirdikleri Filco firmasının ise sesin ancak bu kadar minimize edilebildiğini belirttiğini, 
şikayet yollu bildirmiştir. Alınan malzemelerin tamamı teknik malzeme olmasına karşın 
Muayene ve Kabul Komisyonunda teknik elemana yer verilmemesi de dikkat çekicidir. (Ek: 1-
137) 

2. Sorumluluğun Tespiti: 

İşin ihalesini de gerçekleştiren, aynı zamanda bu işle ilgili Muayene ve Kabul 
Komisyonunu oluşturan Moskova Tanıtma Müşaviri Sezai ÇETİNER, Londra Tanıtma 
Müşaviri Mustafa MEMİŞOĞLU, Frankfurt Tanıtma Ataşesi Hüsnü GÜMÜŞ ile Filco 
firmasına işin ihale edilmesi yönünde 21.08.2002 tarih ve 659-1888-6042 sayılı 17.09.2002 
tarih ve 715-2092-671T sayılı Bakan onaylannı veren eski Turizm Bakanı Mustafa TAŞAR, 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununa aykın davranmak suretiyle görevlerini kötüye 
kullandıklan kanaatine vanlmıştır. 

3. Öneri 

Memur konumunda olan Londra Tanıtma Müşaviri Mustafa MEMİŞOĞLU, Moskova 
Tanıtma Müşaviri Sezai ÇETİNER, Frankfurt Tanıtma Ataşe Vekili Hüsnü GÜMÜŞ 
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haklannda, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Görevlilerin Yargılanması Hakkında Kanun 
hükümlerine göre ön inceleme yapılması, eski Turizm Bakanı Mustafa TAŞAR hakkında 
ise Anayasa'nın 100. İçtüzük'ün 107 maddesi uyarmca Meclis Soruşturması açılması 
gerektiği kanaatine varılmıştır. Ayrıca oluşan zararların da net olarak belirlenip, açılacak 
tazmin davası ile ilgililerinden tahsil edilmesi gerekmektedir. 

4. Dizi Pusulası 

1/1 ile 1/137 arasında yer alan 137 parça evraktan müteşekkil (1) adet klasör. 

2.2.TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI UYGULAMALARI 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde denetim hizmetlerini yürüten 7 Teftiş 
Kurulu ve 1 Denetleme Daire Başkanlığının, son 5 yıl içerisinde düzenlemiş oldukları 
denetim raporlarının incelenmesi neticesinde, yapılan tespitler Araştırma Komisyonu 
Başkanlığına takdim edilmiş, boyutları itibariyle komisyon çalışmasını gerektirmeyen 
konular, gereğinin ifası için ilgili birimlere intikal ettirilmiş olup, aşağıda özetlenen olayın, 
doğması muhtemel sonuçlan itibariyle bu raporda yer almasında fayda görülmüştür. 

2.2.1. Deli Dana (BSE) Hastalığı Görülen Avrupa Ülkelerinden Hastalık Riski 
Taşıyan Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Yurdumuza İthalatına İzin 
Verilmesi 
(Özel Rapor 3, Ek C) 

Ülkemize ithal edilecek her türlü canlı hayvan ve gıda maddesi için, bu hayvan ve 
ürünlerin kaliteli ve sağlıklı ürünler olduğuna dair, giriş gümrüğünde firma tarafından ibraz 
edilmesi gerekli kontrol belgesini düzenlemekle görevli Tanm ve Köyişleri Bakanlığı 
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, bu görevi gerektiği gibi ifa etmemiş, bir kısım 
firmalara, hastalığın baş gösterdiği ve ihracatları durma noktasma gelmiş Avrupa 
ülkelerinden çok düşük fiyatlar ile canlı hayvan ve hayvansal ürün ithalatı yapabilme 
imkanı vererek, kamu sağlığı tehlikeye atılmıştır. Hastalık, tedavisi bu gün için mümkün 
olmayan ve kuluçka süresi 10 yıl gibi uzun bir periyodu kapsayan ölümcül bir hastalıktır. Bu 
nedenle, önümüzdeki yıllarda nasıl bir tablonun ortaya çıkacağını şimdiden kestirmek 
mümkün değildir. 

Konu, bir müfettiş heyeti tarafından tespit edilmiş ve Teftiş Kurulu Başkanlığına 
30.01.2002 tarih ve 55/3 sayılı yazı ile suç duyurusu şeklinde intikal ettirilmiştir. Bahse konu 
suç duyurusu yazısında yer alan hususlar özetlenecek olursa; 

Alınan kararda ithalat değil, kontrol belgesi düzenlenmesi yasaklanmıştır. 1996 
yılında Avrupa ülkelerinde görülen BSE (Deli dana) hastalığıyla ilgili olarak Tanm Bakanlığı 
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce Bakan oluruna dayandırılarak konulan yasak 
kararında, (Ek:l) '"''hastalık görülen ülkelerden canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin 
ithalatının yasaklanması" ifadesi yerine, "Canlı hayvan ve hayvansal ürünler ile ilgili kontrol 
belgesi düzenlenmemesi" ifadesine yer verilerek ithalat değil, kontrol belgesi 
düzenlenmesine yasak konulmuştur. Düzenlenen kontrol belgeleri 6 ay süre ile 
geçerlidir. Dolaysıyla yasak konulmadan bir gün önce kontrol belgesi almış olan 
firmalar, yasağın konulduğu tarihten itibaren 6 ay süresince hasatlık riski taşıyan 
ürünleri ithal edebilme imkanı bulmuşlardır. 
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Bu olayda, yasak konulduğu tarihten geriye doğru 6 aylık periyot içerisinde kontrol 
belgesi almış firmalara, BSE hastalığı çıkan ve hayvansal ürün ihracatları durma noktasına 
gelen ülkelerden çok düşük fiyatlar ile hastalık riski son derece yüksek canlı hayvan ve 
hayvansal ürün ithal edebilme imkanı tanınırken kamu sağlığı açık şekilde ihmal edilmiştir. 

Sığır eti yasak kapsamında yer alırken, bir başka Bakan oluru ile,(Ek:2) 
içerisinde mutlaka et ihtiva eden ve gıda sanayinde kullanılan sığır gövde yağı, yasak 
kapsamı dışına çıkarılmıştır. Yukarıda değinilen yasağın konuluş tarihinden yaklaşık 3 ay 
sonra Uluslararası Salgın Hastalıklar Ofisinin almış olduğu kararda yer alan ve hastalık riski 
taşımayan, ticareti serbest ürünler arasında sıralanan don yağı (eritilip içerisindeki et ve her 
türlü madde ayrılmış yağ) sığır gövde yağı olarak değerlendirilmiş ve hatalı olarak bakan 
oluru ile yasak kapsamından çıkarılmıştır, ithale konu sığır gövde yağı her zaman içerisinde et 
ihtiva eden, ve bu et oranı zaman, zaman %30- %40'lara varan bir üründür. Dolayısıyla, sığır 
etinden yasak kalkmadan sığır gövde yağının yasak kapsamından çıkarılması imkansızdır. 
Ancak iç yağ ticareti ile uğraşan firmalar lehine hareket edilerek gıda sanayinde 
kullanılan, sığır gövde yağı yasak kapsamından çıkarılarak, bu firmalara, hastalık 
görülen ülkelerden düşük fiyatlar ile sığır gövde yağı ithal edebilme imkanı tanınmış, bu 
yolla kamu sağlığı tehlikeye atılmıştır. Bu olaydan üç yıl sonra yapılan hata anlaşılmış ve iç 
yağ ithalatı yeniden yasak kapsamına alınmış, ancak bu süre içerisinde ithalatı gerçekleşen 
binlerce ton iç yağı ülkemiz insanı tarafından tüketilmiştir. 

Konu bu yönleri ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal 
ettirilmiş, ancak ayrı bir heyet marifetiyle düzenlenen inceleme raporunda herhangi bir suç 
unsuru olmadığı dile getirilerek raporun hıfza kaldırılması yönünde bakan oluru 
alınmıştır. 

Bu aşamadan sonra, olayın örtbas edildiği iddiası ile konu Başbakanlık ve Tarım 
Bakanlığı Teftiş Kurullarına yeniden ihbar ettirilmiş, görevlendirilen Başbakanlık Müfettişi 
konuyu ve düzenlenen raporu inceleyerek eksik inceleme yapıldığından bahisle dosyayı 
Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına göndermiştir. Tarım Bakanlığı Teftiş Kurulu 
Başkanlığı, eksik inceleme konusunda soruşturmanın Başbakanlık Teftiş Kurulunca 
yürütülmesinin daha doğru olacağı düşüncesinden hareket ile dosyayı bir kez daha 
Başbakanlık Teftiş Kuruluna iade etmiş olup, konu bir Başbakanlık iki Bakanlık Müfettişi 
marifeti ile incelenmektedir. 

Halen Başbakanlık Teftiş Kurulunca incelenmekte olan konu, yolsuzlukların ülke 
ekonomisine olumsuz etkileri yanmda kamu sağlığının ne ölçüde tehlikeye sokulmuş 
olabileceğinin ortaya konmasının sağlanması açısından önemli bulunmuş, yürütülmekte 
olan soruşturmanın sonucunun Başbakanlık Teftiş Kurulundan takip edilerek 
neticesinden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bilgi verilmesi gerektiği 
kanaatine varılmıştır. 

Ekler : 
1- 27.03.1996 tarihli Bakan Olur'u (1 sayfa) 
2- 15.06.1996 tarihli Bakan Olur'u (1 sayfa) 
3- İthalatı yasaklı mallar listesinden çıkarılan mallan gösterir liste (1 sayfa) 
4- İthalatı yasaklı mallan gösterir liste (1 sayfa) 
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2.3. YEREL YÖNETİM UYGULAMALARI 
Komisyonca öncelikli olarak ilgili Bakanlıklardan yolsuzlukla ilgili bilgiler istenmiş, 

Bakanlıklarca hazırlanan dosyalar Komisyona gönderilmiş, bu dosyalan incelenmiş, 
müteakiben Komisyon üyeleri ve alt komisyonda görevli uzmanlarca Komisyona intikal 
ettirilen münferit olayların bizzat yerinde incelenmesi yapılarak bir kanaate ulaşılmaya 
çalışılmıştır. 

Komisyonumuza intikal ettirilen iddialar nedeniyle, Komisyon üyeleri olarak İstanbul 
İlinde bulunan Ömerli ve Orhanlı Belediyeleri ile Kemer Golf Country Club ile ilgili olarak 
yerinde inceleme yapılarak Özel Raporlar düzenlenmiştir. 

2.3.1. Ömerli Belediyesi İmar Uygulamaları 
(Özel Rapor 4, Ek D) 

1. YAPİLAN İŞLEMLER VE DOĞAN ZARAR 

Komisyona intikal eden Erdoğan ÇİNAR (Yüksek Mimar) ile Cemal YİLMAZ (Adalet 
ve Kalkınma Partisi Ömerli Belde Başkanı.) 'a ait dilekçe ve benzer içerikli isimsiz adressiz, 
imzasız dilekçede yer alan 

1.1 - Ömerli Belediyesince Ana Plân Kararlan, İmar Yasası ve kamu kurum ve 
kuruluşlan görüşlerine aykın olarak, onaylı imar plânlan imha edilerek verimli tanm 
arazilerinin imara açıldığı, 

1.2 - İ. Etap ve II. Etap İmar Plânlannı kanunsuz ve hukuksuz olarak yakmak suretiyle 
imha edildiği, yerine aynı gün ve sayılı sahte evrak niteliğinde imar plânlannı uygulamaya 
koyulduğu, 

1.3 - İçişleri Bakanlığı Kontrolörlerinin suça iştirak ettikleri, 
1.4 - Ömerli Belediyesinin sahtecilik suçunu mahkeme önünde ikrar ettiği, 
1.5 - Uygulamanın devam ettirilerek, Ümraniye Kaymakamı Ali Yılmaz 'in, suçluları 

savunduğu, 
1.6 - Ümraniye Başsavcılığının konuya duyarsız kalıp, dava dahi açmadığı, 
1.7 - Ömerli Belediyesinin gerçek imar plânlan üzerinden üçüncü kişilere imar 

durumu verdiği, EMTA adlı şirketin imar haklannın aza indirildiği, 
1.8 - 3194 sayılı İmar Kanununun 18'inci maddesi gereğince yapılan uygulamada 

usulsüzlük yapıldığı, tanm arazilerinin köylülerin elinden alınıp, bazı çevrelere menfaat 
sağlandığı, 

1.9 - Uygulamaya sahasında kalan Hazine ve Orman sahalanyla ilgili usulsüz 
uygulama yapıldığı, 

1.10 - Münferit iddialar 
1.11 - 595 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Muhalefet 

edildiği, İ. Etapta KORAY İnşaata birçok yapının yapı denetiminden ve yapı denetim 
harcından kaçınldığı, 

1.12 - Ömerli Belediye Başkanı Dr. Erdal Yılmaz 'in mal varlığı fazlalığı, 
hususlan incelemenin konulannı oluşturmuştur. 
Heyetimizce yapılan inceleme sonucunda: 
Ömerli Belediyesinde üç etap halinde yapılan imar planlannın herhangi bir geçerliliği 

olmaması sebebiyle, planlann iptal edilmesi ve bu planlara istinaden yapılan 18. madde 
uygulamalannın, imar durumu, yapı ruhsatı, iskan vb. imar uygulamalannın iptal edilmesi 
gerektiği, 
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24.03.1999 tarih ve 1996/26 sayılı İl İdare Kurulu Karan ile onaylanan mevzii imar 
planının, 15.11.1995 tasdik tarihli 1/50.000 ölçekli İstanbul Metropolitan Alanı Alt Bölge 
Nazım İmar Planının iptal edilmiş olması nedeniyle iptal edilmesi gerektiği, 

23.12.1998 tarih ve 1998/151 sayılı İl İdare Kurulu Karan ile 17.02.1999 tarih ve 
1999/11 sayılı İl İdare Kurulu Karan ile onaylanan imar planlanmn iptal edilmesi gerektiği, 

Geçersiz olan bu planlara göre ruhsat verilmesi vb. herhangi bir işlem yapılmaması 
gerektiği, 

Bir kısım tanm toprağının Tanm Alanlannın Tanm Dışı Amaçla Kullanılmasına Dair 
Yönetmelik hükümlerine aykın olarak imara açılması ve imar planlanmn onaylanması 
sebebiyle sorumlular hakkında idari ve adli kovuşturma yapılması gerektiği, 

Bazı imar planlanmn değiştirildiği ve sahte olduğu sonucuna vanlması sebebiyle 
Kaymakam, Belediye Başkanı, katip üyeler, diğer kamu görevlileri ve plan müellifinin idari 
ve cezai sorumluluğunun İçişleri Bakanlığınca yaptınlacak bir inceleme ve/veya soruşturmada 
belirlenmesi gerektiği, 

Bahsedilen planlar ile tanm arazilerinin Köy Hizmetlerinin uygun görüşü alınmadan 
imara açıldığı, bu yolla başta İş-Koray adlı şirket olmak bir takım şirketlerin tanm arazileri 
üzerinde yapılaşmalannın sağlandığı, diğer bir anlatımla rant sağlandığı iddialanmn gerçeklik 
kazandığı, sağlanan rantın değerinin iki milyar dolardan fazla olduğu iddiasının doğru olduğu, 

Belediye Başkanı ve diğer kamu görevlilerinin bu uygulamalarla kendilerine rant 
sağlayıp sağlamadıklannın mal beyanlannm 3628 sayılı Yasa uyannca yapılacak bir 
soruşturma ile tespitinin sağlanması gerektiği, 

İş-Koray adlı şirket tarafından inşaat ruhsatı aşamasında yapı denetimi dışında 
bırakılarak TUS kapsamında inşaatın yapımının sağlanarak inşaat maliyetlerinin şirket lehine 
yasaya aykın olarak azaltıldığı iddiası ile ilgili olarak eldeki belgeler ışığında soruşturma 
yapılması gerektiği, 

Kaymakamlıkça yaptınlan ön incelemelere esas teşkil eden muhakkik ve teknik heyet 
raporlarının yerinde yapılacak daha detaylı incelemede raporlan düzenleyenler ve 
Kaymakamla ilgili yeni bilgilerin aynca değerlendirilmesi gerektiği, 

2001/3252 sayılı hazırlık dosyasının 6.9.2002 tarihine kadar hiçbir işlem yapılmadan 
işlemsiz bekletilmesi sebebiyle görevliler hakkında disiplin yönünden gereğinin yapılması 
için Adalet Bakanlığına suç duyurusunda bulunulması gerektiği, 

İmar planlanmn geçerli olmadığının Belediye Başkanlığına bildirilmiş olmasına 
rağmen kanuna aykın olarak ruhsat düzenleyen görevliler hakkında idari ve adli soruşturma 
yapılması gerektiği, 

Tapu ve kadastro uygulamalannın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Müfettişleri 
tarafından yapılacak aynntılı bir denetim ile belirlenmesi gerektiği, 

Hukuki geçerliliği olmayan 18. madde uygulamalannın iptal edilmesi tescil gören 
parsellerin tapu kütüğü sayfasının beyanlar hanesine bu husustaki belirtinin (şerhin) yapılması 
gerektiği, 

2/B sahalan ile uygulamalann Çevre ve Orman Bakanlığı ile Milli Emlak Genel 
Müdürlüğü müfettişlerince aynntılı inceleme sonrası ortaya çıkanlması gerektiği, 

Münferit konulann İçişleri Bakanlığınca değerlendirilmesi gerektiği, 
Kanaat ve sonucuna vanlmıştır. 

2. SORUMLULUĞUN TESPİTİ 
2.1. Usulsüzlük ve Yolsuzluk Yapıldığı İddia Edilen Kurum 
İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Ömerli Belde Belediyesi. 

2.2. İddia Sahipleri 
Erdoğan ÇİNAR (Yüksek Mimar) 
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Cemal YILMAZ (Adalet ve Kalkınma Partisi Ömerli Belde Başkanı.) 

2.3. Usulsüzlük ve Yolsuzluk Yapıldığı İddia Edilen Kişiler 
Ömerli Beldesi Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri, diğer kamu görevlileri ve 

plan müellifleri. 

2.4. İddia Konulan 
2.4.1 - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından onaylı 1/50.000 ölçekli Çevre 

Düzeni Plânında (Ana Plânda) tarım alanı olarak bırakılan, ayrıca İstanbul Valiliği Tanm İl 
Müdürlüğünün 25.10.1999 tarihli görüş yazısında, söz konusu bölgenin yılda birkaç kez ürün 
veren polikültür tanma uygun mikro klima özelliğinde olduğu belirtilen yerlerin, Ömerli 
Belediyesince Ana Plân Kararlan, İmar Yasası ve kamu kurum ve kuruluşlan görüşlerine 
aykın olarak, onaylı imar plânlan imha edilerek verimli tanm arazilerinin imara açıldığı, 

2.4.2 - İ. Etap ve II. Etap İmar Plânlanm kanunsuz ve hukuksuz olarak yakmak 
suretiyle imha ettiği, yerine aynı gün ve sayılı sahte evrak niteliğinde imar plânlanm 
uygulamaya koyduğu, 

2.4.3 - İçişleri Bakanlığı Kontrolörlerinin suça iştirak ettikleri ve sahte üst plan 
(1/50.000) tanzimine ilişkin yolsuzluğun büyük bölümünün üzerindeki yolsuzluğu örttükleri, 
eski tarihli sahte belge düzenlenmesine ön ayak olduklan, Belediyenin Ana Plan kararlanna 
aykın plânlanm bir başka sahte planla hukuka uygun hale getirmeye çalıştıklan iddiası, 

2.4.4 - Sahte evrak tanzimi ile mahkemenin yanıltıldığı, belediyenin 1/50.000 ölçekli 
plân yapamayacağı ve Ömerli Belediyesinin sahtecilik suçunu mahkeme önünde ikrar ettiği, 

2.4.5 - Uygulamanın devam ettirilerek, Ümraniye Kaymakamı Ali YİLMAZ'ın, 
suçlulan savunduğu, 

2.4.6 - Ümraniye Başsavcılığının konuya duyarsız kalıp, dava dahi açmadığı, 
7 - Ömerli Belediyesinin gerçek imar plânlan üzerinden üçüncü kişilere imar durumu 

verdiği, EMTA adlı şirketin imar haklannın aza indirildiği, 
2.4.8 - 3194 sayılı İmar Kanununun 18'inci maddesi gereğince yapılan uygulamada 

usulsüzlük yapıldığı, tanm arazilerinin köylülerin elinden alınıp, bazı çevrelere menfaat 
sağlandığı, 

2.4.9 - Uygulamaya sahasında kalan Hazine ve Orman sahalanyla ilgili usulsüz 
uygulama yapıldığı, 

2.4.10 - Beykoz, Bozhane Köyünde yaşayan Saadettin YİLMAZ'a, yerinin yeşil 
alanda kaldığı söylenerek kandınldığı, Sadettin Yılmaz isimli köylü vatandaşın Belediye 
Meclis Üyesi Aydın Şentürk ve Belediye İmar Danışmanı İshak Kanıtaş 'in dolandırıldığı, 
Saadettin YİLMAZ'ın bu yeri ucuz fiyata Belediyenin İmar Danışmanı olan İshak 
KANTAŞİ'na satmasına sebep olduğu, İshak KANTAŞİ'nın ise bu yeri çok yüksek bir fiyata 
başkasına satarak rant elde ettiği, 

2.4.11 - 595 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye 
Muhalefet edildiği, İ. Etapta KORAY İnşaata birçok yapının yapı denetiminden ve yapı 
denetim harcından kaçınldığı, 

2.4.12 - Ömerli Belediye Başkanı Dr. Erdal YİLMAZ'ın mal varlığı fazlalığı 
ile ilgili hususlar incelemenin konulannı oluşturmaktadır. (Ek: 1) 

2.5. İnceleme Görevi ve Heyeti 
Komisyona intikal eden Erdoğan ÇİNAR (Yüksek Mimar) ile Cemal YİLMAZ (Adalet 

ve Kalkınma Partisi Ömerli Belde Başkanı.) 'a ait dilekçe ve benzer içerikli isimsiz adressiz, 
imzasız dilekçede yer alan hususlar inceleme görevinin konusunu oluştunnuştur. 

İnceleme Heyetinde İstanbul Milletvekili Nimet Çubukçu, Artvin Milletvekili Yüksel 
Çorbacıoğlu, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Özcan Bademci, Adalet Bakanlığı 
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Başmüfettişi Zeki Yiğit, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Başmüfettişi Hüseyin Koçak, 
Çevre ve Orman Bakanlığı Müfettişi Süleyman Değerli ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
Müfettişi Dr. Faruk Tuncer Dilek yer almıştır. (Ek:2) 

2.6. İnceleme ve Değerlendirme 
İddia konulan ile ilgili olarak Ömerli Belediye Başkanı Dr. A. Erdal Yılmaz 

tarafından Yolsuzluklarla Mücadele Komisyonuna, iddialann gerçeklik kazanmadığına ilişkin 
bazı belgeler ile konuya ilişkin bazı yargı kararlan ve ön inceleme evrakı dosya halinde 
gönderilmiştir. Dosya muhteviyatının incelenmesinden, İçişleri Bakanlığı Kontrolörleri Halil 
Memiş ve M. Arif Yordam tarafından bilirkişi görevlendirilmiştir. Bilirkişiler İstanbul 
Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Yüksek Şehir Plancısı Mersiye Öztürk ve Mimar İşıl 
Kıvılcım tarafından düzenlenen 23.08.2001 tarihli raporuna istinaden, Tanm Alanlannın 
Tanm Dışı Gaye İle Kullanılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine aykın olarak, Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü 'nün olumlu görüşü alınmadan bir kısım tanm alanım 
28.10.1999 tarih ve 47 sayılı Meclis Karan ile imara açan Belediye Başkam ve Belediye 
Meclis Üyeleri hakkında ön inceleme yapılması gerektiği kanaati 19.09.2001 tarih ve 
39/37,109/37 sayılı Kontrolör Tevdi Raporunda belirtilmiştir. Bu Rapora istinaden Ümraniye 
Kaymakamlığınca Ön İncelemeci olarak görevlendirilen Ümraniye Kaymakamlığı Yazı İşleri 
Müdürü N. Nihal Mert, Ümraniye Belediye Başkanlığı İmar Müdürü İsmail Tellal, Ümraniye 
Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürü Celal Aydın tarafından tarihsiz Ön İnceleme 
Raporu düzenlenmiştir. Bu raporda 3194 sayılı İmar Kanununa göre imar planı ve 
değişikliklerini yapmak ve yaptırmanın Belediyelerin yetkisinde olduğu, Ömerli 
Belediyesince kabul edilen İ. Etap Planlannın yasalara uygun yapıldığı, yol ve yeşil alanlann 
terkinin yapıldığı, Tanm Arazilerinin Tanm Dışı Amaçla Kullanılmasına Dair Yönetmeliğin 
7. ve 8. maddeleri uygulamalan yapıldığı, İçişleri Bakanlığı Kontrolörlerince ve Ümraniye 
Kaymakamlığınca yaptınlan bilirkişi incelemesinde imar planlannın uygun olduğunun 
belirlendiği, Danıştay 6. Dairesinin ilgili kamu kuruluşlanndan görüş alınmamış olmasının 
işlemi sakatlamayacağına dair emsal karan bulunduğundan bahisle soruşturma izni 
verilmemesi kanaati belirtilmiştir. Ümraniye Kaymakamlığınca görevlendirilen İnşaat 
Mühendisi Aydın Sevim, Şehir Plancısı Özgün Bekar ve Ümraniye Belediyesi İmar Müdürü 
İsmail Tellal tarafından düzenlenen 16.05.2001 tarihli inceleme raporunda plan yapımında 
kamu kuruluşlannın görüşlerinin alındığı, planlamanın şehircilik ilkelerine ve imar planı 
esaslanna uygun olduğu, sahte evrak düzenlenerek ruhsat verildiği iddialannın asılsız olduğu 
belirtilmiştir. Bu raporlara istinaden Ümraniye Kaymakamı Ali Yılmaz tarafından 26.11.2001 
tarih ve 2001/51 sayılı karar ile soruşturma izni verilmemesine karar verilmiş, ancak itiraz 
üzerine Bölge İdare Mahkemesi tarafından usul yönünden Kaymakamlık karan bozularak 
iade edilmiş, müteakiben 01.07.2002 tarih ve 2002/21 sayı karar ile ilgililer hakkında 
soruşturma izni verilmemesi karan verilmiştir. İtiraz üzerine konuyu inceleyen İstanbul Bölge 
İdare Mahkemesince 05.11.2002 tarih ve E.2002/549, K.2002/763 sayı ile itirazın reddine 
karar verilmiştir. Kararda imar planlanna ilişkin belediye meclis kararlanmn idari yargı 
denetimine tabi olduğu, iptal davasına konu edilerek dava açılması, bu dava sonunda hukuka 
aykın olduklanna karar verilmesi gerektiğinden bahisle, bu yönteme başvurulmadan yapılan 
şikayet üzerine başlatılan ön inceleme sonucunda adı geçen belediye başkan ve meclis üyeleri 
hakkında soruşturma izni verilmesini gerekli kılacak yeter kanıt elde edilemediğinden itirazın 
reddine karar verilmiştir. Ümraniye Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan başvuru üzerine 
31.01.2003 tarih ve H.2002/4854, K.2003/370 sayı ile yukanda belirtilen olaylardan ve kanun 
yollannın tüketildiğinden bahisle takipsizlik karan verilmiştir. İstanbul Şehir Plancılar 
Odasının planlann iptali için açtığı üç davada süre yönünden reddedilmiştir. İstanbul 6. İdare 
Mahkemesinin 30.10.2002 tarih ve E.2002/165 sayılı karanna istinaden Ömerli Belediye 
Başkanı Dr. A. Erdal Yılmaz tarafından İmar İşleri Müdürlüğüne yazılan 03.01.2003 tarih ve 
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01/01 sayılı yazı ile sehven kaşelenip imzalandığı belirtilen 1/50.000 ölçekli plandaki 
"28.10.1999 tarih ve 47 sayılı Belediye Meclisi Kararı incelendi, 3194 sayılı İmar 
Kanununun 8/b maddesi uyarınca onandı" ibareli 02.11.1999 günlü işlemin iptaline ve 
1/50.000 ölçekli planın geri alınmasına karar verildiği bildirilmiştir. (Ek:3,4) 

Şikayet dilekçesinde yer alan iddia konulan sırası ile değerlendirildiğinde: 

1 - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından onaylı 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni 
Plânında (Ana Plânda) tarım alanı olarak bırakılan, ayrıca İstanbul Valiliği Tarım İl 
Müdürlüğünün 25.10.1999 tarihli görüş yazısında, söz konusu bölgenin yılda birkaç kez ürün 
veren polikültür tarıma uygun mikro klima özelliğinde olduğu belirtilen yerlerin, Ömerli 
Belediyesince Ana Plân Kararlan, İmar Yasası ve kamu kurum ve kuruluşlan görüşlerine 
aykın olarak, onaylı imar plânlan imha edilerek verimli tanm arazilerinin imara açıldığı 
iddiası; 

Ömerli Köyünde belediye kurulması için köy sınırlannı gösteren harita çizilmesinin 
talep edilmesi üzerine İstanbul Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce 11.07.1995 tarih ve 6498 
sayılı yazı ile köye ait sınırlar 1/25.000 ölçekli haritaya çizilerek İstanbul Mahalli İdareler 
Müdürlüğüne gönderilmiştir. (Ek:5) 

Ömerli Belediyesi kurulduktan sonra Ümraniye Kadastro Müdürlüğünce Ömerli 
Belediyesinin hudut haritası dijital olarak sayısallaştınlıp oluşan koordinatlara göre 
düzenlenen kroki Ümraniye Kaymakamlığına gönderilmiştir. (Ek:6) 

Ömerli yerleşmesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.10.1995 tarih ve 
1995/555 sayılı onama karan ile 15.11.1995 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 
tasdik edilen 1/50.000 ölçekli İstanbul Metropoliten Alan Alt Bölge Nazım İmar Planında 
yoğunluğu denetim altında tutulacak alanlar içinde orman içi ve ormana bitişik köy kırsal 
alanlan içerisinde yer almaktadır. (Ek:7, Bkz. Harita 11 ve sayfa 20). (Ek:8) Bu plan istanbul 
6. İdare Mahkemesinin 30.04.1997 tarih ve E. 1996/511, K. 1997/716 sayılı karan ile 
yetkisizlik nedeniyle iptal edilmiştir. Temyiz edilen bu karar Danıştay 6. İdare Dairesince 
03.12.1998 tarih ve E.1997/4643, K.1998/5965 sayı ile onanmıştır. (Ek:9) Bu planın Ömerli 
Belediyesi 1/5000 ve 1/1000 plan yapılmasında ve değişikliklerinde altlık olarak kullanılması 
imkanı kalmamıştır. Ancak, Ömerli Belediyesinde üç etap halinde yapılan ve 28.10.1999 tarih 
ve 47 sayılı, 28.02.2000 tarih ve 17 sayılı, 04.07.2000 tarih ve 35 sayılı Meclis Kararlanyla 
(Bkz. Ek:7 ekleri) onaylanan İ., II. ve IIİ. Etap imar planlannda bu planın altlık olarak 
kullanıldığı belirtilmiştir. (Bkz. Ek:7 sayfa:23). 

Ömerli Köyü Muhtarlığının 25.11.1997 tarihli Ömerli Köyünün Ümraniye Belediyesi 
Mücavir Alanında kalan kesiminin mücavir alan sınırlanndan çıkanlarak Valilik denetimine 
verilmesi talebi 3194 sayılı İmar Kanununun 45. maddesi uyannca onandığı, onanlı 1/25.000 
ölçekli planın gönderildiği Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama 
Genel Müdürlüğünün 21.08.1998 tarih ve 11672 sayılı yazısı ile İstanbul Bayındırlık ve İskan 
Müdürlüğüne bildirilmiştir. (Ek: 10) 

15.11.1995 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanlığınca tasdik edilen 1/50.000 
ölçekli İstanbul Metropoliten Alan Alt Bölge Nazım İmar Planının yargı karan ile iptal 
edilmesi sebebiyle Ömerli Belediyesi Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 29.07.1980 tarihinde 
onanlı 1/50.000 ölçekli İstanbul Metropolitan Alan Nazım Planı sınırlannda kalmaktadır. Bu 
planda Ömerli Belediyesinin bulunduğu alan tanmsal karakteri korunacak alanlar kapsamında 
kalmaktadır. Plan lejantında tanmsal karakteri korunacak alanlarda en küçük ifraz 20.000 m2, 
en küçük KAKS:0.05, en büyük irtifa:6.50 m., en büyük toplam inşaat alanı: 250 m2 geçemez 
hükümleri yer almıştır. (Ek:l 1) Bu durumda burada yapılacak planlamalann 1/50.000 ölçekli 
planlarda Bakanlıkça herhangi bir leke tadilatı yapılmadıkça bu plan kararlanna uygun olması 
gerekmektedir. 
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Ömerli Belediyesinde üç etap halinde yapılan ve 28.10.1999 tarih ve 47 sayılı, 
28.02.2000 tarih ve 17 sayılı, 04.07.2000 tarih ve 35 sayılı Meclis Kararlarıyla (Bkz. Ek:7 
ekleri) onaylanan İ., II. ve IIİ. Etap imar planlan 19.02.2001 tarih ve 184 sayılı yazı ekinde 
Kaymakamlık Makamına, Kaymakamlıkça Valiliğe, daha sonrada Bayındırlık ve İskan 
Müdürlüğünün 27.06.2001 tarih ve 8266 sayılı yazısı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığına 
gönderildiği anlaşılmaktadır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama 
Genel Müdürlüğü 'nün 26.04.2002 tarih ve 833-7921 sayılı yazısında, Ömerli Belediye 
Başkanlığının, Belediye Sınırlan içerisinde yer alan 15.11.1995 tasdik tarihli 1/50.000 ölçekli 
İstanbul Metropolitan Alan Alt Bölge Nazım İmar Planı ve 1/25.000 ölçekli Ömerli Barajı 
İçme Suyu Havzası Çevre Düzeni Planlannda yetkisiz olmasına rağmen 28.10.1999 tarih ve 
47 sayılı Belediye Meclis Karan ile plan değişiklikleri yaptığı ve bu planlara göre hazırladığı 
1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlannı da 02.08.2000 tarih ve 17, 04.07.2000 tarih ve 35 
sayılı Belediye Meclis kararlan ile onayladığından bahisle, 1/50.000, 1/25.000, 1/5000 ve 
1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar planlannın yasal bir geçerliliğinin olmadığım, anılan 
alanlara ilişkin 1/50.000 ve 1/25.000 ölçekli plan değişikliği teklifinin Valilik görüşü ile 
birlikte Bakanlığa bildirilmesi gerektiği İstanbul Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne 
bildirmiştir. İstanbul genelindeki plan revizyonu talepleri il bütününde incelenmek ve 
değerlendirilmek üzere İstanbul Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne gönderilmiştir. (Ek: 12) 

Ömerli Belediyesince üç etap halinde yaptınlan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli uygulama 
imar plânlanna altlık teşkil eden ve daha önce İstanbul Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce 
çeşitli tarihlerde onaylanan mevzi imar planlannın durumu incelendiğinde: 

24.03.1999 tarih ve 1996/26 sayılı İl İdare Kurulu Karan ile onaylanan mevzii imar 
planının Ümraniye İlçesi Ömerli Köyü Ayvalı Çiftliği mevkiinde bulunan 1 pafta, 1-14-23-
47-56-57 adalar, 2 pafta, 1-2-14-43-44-45-46-47-55-88 adalar, 3 pafta, 1-47-46 adalar, 4 pafta 
43 adayı kapsayan alan ile ilgili olduğu, planın 15.11.1995 tasdik tarihli 1/50.000 ölçekli 
İstanbul Metropolitan Alanı Alt Bölge Nazım İmar Planı içinde kaldığı, IIİ. Etap uygulama 
imar planlan için plan notlannda Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün olumlu görüşü 
alınmadan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılamaz hükmünün getirildiği görülmüştür. 
(Ek: 13) Bu alana ilişkin Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 10.07.1998 tarih ve 5199 sayılı 
yazısı ve eki raporda 1306.3 dekar sulu tanm kullanımlı II. sınıf tanm arazisinin istenilen 
amaçla kullanılmasının mümkün görülmediği, 1050 dekar kuru tanm kullanımlı İV. Sınıf 
arazinin istenilen amaçla kullanılmasının uygun görüldüğü bildirilmiştir. İtiraz üzerine 
yapılan inceleme sonucu Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 23.09.1998 tarih ve 8070 
sayılı yazısında ise 1194,66 dekar yüzölçümlü II. sınıf yağışa bağlı arazinin istenen amaçla 
kullanılmasının mümkün görülmediği, 896,66 dekar yüzölçümlü yağışa bağlı İV. sınıf arazi 
ile 160,390 dekar yağışa bağlı IIİ. sınıf arazinin istenen amaçla kullanılmasının uygun 
görüldüğü bildirilmiştir. Tanm İl Müdürlüğünün 26.10.1999 tarih ve 7478 sayılı yazısı eki 
25.10.1999 tarihli raporda Ayvalı Çiftliği mevzii iskan imar planı hazırlanmış olmasının 
isabetsizlik olduğu belirtilmiştir. (Ek: 14). 15.11.1995 tasdik tarihli 1/50.000 ölçekli İstanbul 
Metropolitan Alanı Alt Bölge Nazım İmar Planının iptal edilmiş olması ve bu planın 
24.03.1999 tarih ve 1996/26 sayılı İl İdare Kurulu Karan ile onaylanan plana altlık teşkil 
etmesi nedeniyle bu mevzii imar planının da geçerliliği olmadığı anlaşılmıştır. 

Muhtelif ada parsellere ilişkin İl İdare Kurulu kararlan Ömerli Belediyesinin 
kurulması sırasında Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden Ömerli Belediyesine intikal 
ettirilmiştir. Bunlara ilişkin tanm raporlan arazinin istenen şekilde kullanılmasına izin 
vermektedir. (Ek: 15) 

İstanbul İli Ümraniye İlçesi Ömerli Köyü 5 pafta, 15 ada 3, 4, 10, 12 no.lu parseller, 5 
pafta, 5 ada 9, 10, 11, 12, 53, 56, 66, 31, 16 parseller ve 58 ada 2, 3, 4, 5 sayılı parsellerin 
1/50.000 ölçekli spor konaklama ve rekreasyon alanına dönüştürülmesi talebinin Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığına sunulduğu, Bakanlık Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü 
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'nün 21.10.1998 tarih ve 14385 sayılı yazısı ile 1/50.000 ve 1/25.000 ölçekli planların Kent 
Bütünü Planlan olduğundan bu planlarda ilgili kurum görüşleri alınmak kaydı ile Belediye ve 
Mücavir alan sınırlan içinde Belediyelerce, Belediye ve Mücavir alan sınırlan dışında 
Valilikçe plan değişikliği yapılabileceğinin belirtilmiş ve bu husus İstanbul Valiliğine talimat 
olarak gönderilmiştir. İmar Kanununda Kent Bütünü Planı olarak tanımlanan bir plan 
bulunmamaktadır. Bu nedenle bu talimatın hukuki bir geçerliliği bulunmamaktadır. İmar 
Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre 1/50.000 ve 1/25.000 ölçekli planlann onama yetkisi 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığmdadır. Bu yetkinin devredilmesi Kanun çerçevesinde mümkün 
görülmemektedir. Diğer taraftan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 'nün 20.01.1998 tarih ve 
0209 sayılı yazısında Ömerli Köyü 5 pafta, 15 ada 3, 4, 10, 12 no.lu parseller ile 5 pafta, 5 ada 
9, 10, 11, 12 parsellerde yapılan inceleme sonucu toplam alanlan 10 dekar olan II. Sımf 
yağışa bağlı tanm arazilerinin tanm dışı amaçla kullanılmasının mümkün görülmediği, 
toplam alanlan 58,910 dekar olan IIİ. Sınıf kuru tanm ve çayır arazilerinin tanm dışı amaçla 
kullanılmasının uygun görüldüğü İstanbul Valiliğine (Ümraniye Kaymakamlığı) bildirilmiştir. 
Ümraniye Kaymakamlığınca rapor 22.01.1998 tarih ve 27-19 sayılı yazı ekinde İstanbul 
Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne gönderilmiştir. Tanm raporunda bir kısım arazinin tanm 
dışı amaçla kullanılması uygun görülmemişken söz konusu arazinin tamamı 23.12.1998 tarih 
ve 1998/151 sayılı İl İdare Kurulu Karan ile 1/50.000 ölçekli imar planında bu alan spor 
konaklama ve rekreasyon alanı olarak değiştirilmiştir. 17.02.1999 tarih ve 1999/11 sayılı İl 
İdare Kurulu Karan ile söz konusu parsellere ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli mevzii imar 
planlan onaylanmıştır. Bu durumda hukuki geçerliliği olmayan bir talimatla yetkisiz 
makamlarca onaylanan bu imar planı değişikliğinin ve imar planlanmn hukuki bir geçerliliği 
yoktur. Bir kısım tanm toprağının Tanm Alanlanmn Tanm Dışı Amaçla Kullanılmasına Dair 
Yönetmelik hükümlerine aykın olarak imara açılması ve imar planlanmn onaylanması 
sebebiyle sorumlu Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü personeli ve İl İdare Kurulu üyeleri 
hakkında idari ve adli kovuşturma yapılması gerekmektedir. Plan müellifi Billur Çınar (Y. 
Belge No:2268) hakkında İmar Planlanmn Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif 
Kuruluşlann Yeterlilik Yönetmeliğinin 16. maddesi gereği Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 
işlem yapılması gerekmektedir. (Ek: 16) 

Yukanda açıklanan nedenlerle Ömerli Belediyesinde üç etap halinde yapılan ve 
28.10.1999 tarih ve 47 sayılı, 28.02.2000 tarih ve 17 sayılı, 04.07.2000 tarih ve 35 sayılı 
Meclis Kararlanyla (Bkz. Ek:7 ekleri) onaylanan İ., II. ve IIİ. Etap 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 
imar planlanmn İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre hukuki bir altlığı olmaması 
sebebiyle geçerlilikleri de bulunmamaktadır. (Ek: 17) Kaldı ki, 24.03.1999 tarih ve 1996/26 
sayılı İl İdare Kurulu Karan ile onaylanan mevzii imar planının Ümraniye İlçesi Ömerli Köyü 
Ayvalı Çiftliği mevkiinde bulunan 1 pafta, 1-14-23-47-56-57 adalar, 2 pafta, 1-2-14-43-44-
45-46-47-55-88 adalar, 3 pafta, 1-47-46 adalar, 4 pafta 43 adayı kapsayan planın IIİ. Etap 
uygulama imar planlan için plan notlannda Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün olumlu 
görüşü alınmadan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılamaz hükmünün getirilmesine, 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 10.07.1998 tarih ve 5199 sayılı yazısı ve eki raporda, 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 23.09.1998 tarih ve 8070 sayılı yazısında, Tanm İl 
Müdürlüğünün 26.10.1999 tarih ve 7478 sayılı yazısı eki 25.10.1999 tarihli raporda bir kısım 
arazinin tanm dışı gaye ile kullanılmasına izin verilmemesine rağmen, 28.10.1999 tarih ve 47 
sayılı Ömerli Belediyesi Meclis Karan ile imar planlanmn onaylandığı, bu hususta Ömerli 
Çevre Düzeni Planı Plan açıklama notlannda ve İ. Etap plan açıklama notlannda Tanm 
Alanlanmn Tanm Dışı Gaye İle Kullanılmasına Dair Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen 
"daha uygun alternatif alanlar tespit edilemediği durumlarda genel maksatlar için sınıf tefriki 
yapılmaksızın ihtiyaca cevap verilecek miktardaki, yağışa bağlı tanm arazileri tanm dışı 
faaliyetlere tahsis edilebilir" görüşü ve "b" maddesindeki "konut alanlan için belediye ve 
mücavir alan sınırlan içindeki mevcut yerleşim alanlanna ilave olarak iskana açılmak istenen 
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yerlerde tarım dışı faaliyetlere tahsis edilebilir" hükümlerinden hareketle Ömerli 
Belediyesince üç etap halinde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının onaylandığı 
belirtilmiştir. Ancak, bu raporda ve imar planlanmn yapılması ve onaylanması sırasında 
Tarım Alanlarının Tarım Dışı Gaye İle Kullanılmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesinin yani 
Bakanlıktan (Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden) izin alınması gerektiği hususu göz ardı 
edilmiştir. Bu nedenle üç etap halinde planlanan imar planlarını onaylayan Belediye Meclisi 
üyeleri hakkında idari ve adli soruşturma başlatılması gerekmektedir. Plan müellifi Mehmet 
Emin Aşkın (Oda Sicil No:5761, Dip No:599) hakkında İmar Planlannm Yapımını 
Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşların Yeterlilik Yönetmeliğinin 16. maddesi gereği 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca işlem yapılması gerekmektedir. Geçersiz olan bu planlara 
göre ruhsat verilmesi vb. herhangi bir işlem yapılmaması gerekmektedir. 

2 - Ömerli Belediyesinin evrakta sahtecilik yaptığı, Ömerli Belediye Meclisince 
onaylanan İ. Etap ve II. Etap İmar Plânlarını kanunsuz ve hukuksuz olarak yakmak suretiyle 
imha ettiği, yerine aynı gün ve sayılı sahte evrak niteliğinde imar plânlarını uygulamaya 
koyduğu, planların sahteliğini ortaya koyan diğer delillerin Melen Çayı İsale Hattı 
kamulaştırma sınırının 200 m iken 45 m. ye düşürüldüğü, plan müellifinin sahte planlara yeni 
adresini taşıyan yeni kaşesini bastığı, gerçek imar belgeleri üzerinden Ahmet Sümbüloğlu vb. 
üçüncü şahıslara imar durumu belgesi verildiği iddiası; 

Ömerli Belediyesince yaptırılan imar planlannm; 
1. Etap imar planlanmn (1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli) 50,88 hektar alan için 28.10.1999 

gün ve 47 sayılı meclis karan ile, 
2. Etap imar planlanmn (1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli) 28.02.2000 gün ve 17 sayılı 

meclis karan ile, 
3. Etap imar planlannm (1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli) 04.07.2000 gün ve 35 sayılı 

meclis karan ile onayladıklan, 
Bu planlann Ömerli Belediye Başkanlığınca elden Ümraniye Kaymakamlığına 

gönderdiği, 19.02.2001 gün ve 67 sayılı yazı ile İstanbul Valiliği Bayındırlık Müdürlüğüne 
gönderildiği, 

Her üç etap için sunulan Gerekçe Raporunda planlann yapımında 1/50.000 ve 
1/25.000 ölçekli planlarda revizyon yapılması gerektiğinin belirtildiği, 

İ. Etap imar planlanmn Ümraniye Kaymakamlığına tasdik için gönderildiği ve planın 
Meclisçe kabul tarihi olan 28.10.1999 tarihinde Kaymakam tarafından onaylandığı, planlann 
birer suretinin Kaymakamlıkta bırakıldığı Belediye Başkam ve diğer belediye görevlilerince 
beyan edilmişse de, 1580 sayılı yasanın 70. maddesi gereğince Belediye Meclislerince imar 
planlannı onaylama yetkileri olmayıp, 3194 sayılı İmar Kanunu gereğince imar planlan 
belediye meclislerince görüşülerek karara bağlanmaktadır. Bu nedenle imar plan 
değişikliğinin 1580 sayılı yasa uyannca Kaymakamın tasdikine gönderilmesine ve bir 
suretinin Kaymakamlıkta muhafaza edilmesinde yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır. Bu 
zorunluluk olmadığı halde 1. Etap planlann tasdike gönderilerek birer suretinin 
Kaymakamlıkta muhafaza edildiği, bu nedenle Kaymakamlıktaki planlarlarla halen uygulanan 
planlann aynı olması sebebiyle sahte imar planlannm yapılmadığı ve eski planlann 
yakılmadığı, iddialann gerçeği yansıtmadığı söylenmekte, gerek mahalli idareler 
kontrolörlerince gerekse Kaymakamlıkça görevlendirilen inceleme görevlilerince 
söylenmekte ise de, 1. Etap İmar planlanmn birer suretinin Kaymakamlıkta muhafazası ve 
meclis karannın onayı için Kaymakamlığa gönderildiğine dair Belediye evrak kayıt defterinde 
bir kayıt olmadığı gibi, planlann Kaymakamlığa geldiğine dair bir defter kaydının 
Kaymakamlık kayıt defterinde olmadığı görülmüştür. Bu durumda Bu hususun ilgili 
bakanlıkça yaptınlacak soruşturmada göz önüne alınması gerektiği, ilgililerin 
sorumluluğunun tespiti gerektiği, 
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İ. Etap 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Plânlarının plân notlan, lejant ve F22cl7a2a 
orijinal aydınger paftalarının imzasız ve mühürsüz olduğu (Ek: 18), bu notlarda yapılacak en 
ufak bir değişikliğin bile bütün plânı etkileyeceği, 

Plânlar 02.11.1999 tarihinde onaylanmış olmasına rağmen plânlarla birlikte verilen ve 
plân müellifince sözleşme gereği Belediye Başkanlığına teslim edilen bilgisayar kompakt 
disketlerinde (CD) 2000 ve 2001 tarihli dosya kayıtlan bulunduğu, yani plan onayından sonra 
bilgisayar kompakt disklerinde değişiklik yapıldığı (Ek: 19), 

Aydıngerlerden çekilen çeşitli ozalitler üzerinde plân müellifinin eski ve yeni 
bürosuna ait kaşelerin basılmış olduğu 

Görülmüştür. 
Melen Çayı ishale hattı 200 m. iken DSİ Genel Müdürlüğünün sonraki tarihli yazısı ile 

45 m. ye düşürülmüştür. 
Tan Kozmetik Ltd. Şti. için eski (gerçek olduğu iddia edilen) ve yeni (belediyece 

onaylanan) imar planlanna göre imar planı verildiği (Ek:20), Ömerli Belediye Başkanlığınca 
Tan Kozmetik Ltd. Şti. adına kayıtlı olan 3 ada, 3 parseldeki taşınmaz için 22.11.1999 gün ve 
8 sayılı yapı tatil zaptı düzenlendiği (planlann Belediye Meclisince onay tarihinden sonra), 
06.01.2000 gün ve 1 sayılı Encümen Karan ile İmar Kanununun 32. ve 42. maddelerinin 
uygulanması karan alındığı, yapı tatil zaptında "ilave bina olarak 41,00x10.50x3.00 
ebatlannda betondan yapılmış sıvası bitmiş çatısı yapılmış ilave yapı" tespitine yer 
verilmiştir. 21.02.2000 tarihli imar durum belgesinde taşınmazın 2776 m2 olarak görüldüğü, 
max kaks ise 0.30 öngörüldüğü, bu belgenin iddia sahiplerince komisyona intikal ettirildiği ve 
gerçek planlara göre verilen imâr durum belgesi olduğunun ileri sürüldüğü, ancak 22.12.2000 
tarihli yapı ruhsatında yapı için 3.000 m2 kullanım alam öngörüldüğü, önceki imar durum 
belgesine aykın bir hususun olduğu, imar açısından mevcut halin korunması getirilerek C 
lejantının getirildiği, ancak yapı tatil zaptının tutulduğu tarih itibariyle imar planına aykın bir 
yapılaşma öngörüldüğü halde sonrasında bu durumun plana aykın olmadan yapı ruhsatına 
bağlanması, iddia sahiplerinin sahte plan yapılarak eski planlann yakıldığı iddialannı 
kuvvetlendirmektedir. Kaçak yapı olduğundan işlem yapıldığı ve o tarihteki planlara aykınlığı 
tespit edilen bir yapının daha sonra yapı ruhsatına bağlanması planlann değişikliğe uğradığı 
ihtimalini kuvvetlendirmektedir. 

Aynca ifade tutanağı ile plân paftalannın yakılmış olduğu teyit edilmiştir. (Ek:21) 
Bütün bu bilgi ve belgelerden imar planlannın değiştirildiği ve sahte olduğu sonucuna 

vanlmıştır. 
Yukanda değinilen hususlar, tespitler ve tanık beyanlan doğrultusunda, Ömerli 

Belediye Meclisince onaylanan İ. Etap ve II. Etap İmar Plânlannı kanunsuz ve hukuksuz 
olarak yakmak suretiyle imha edildiği, yerine aynı gün ve sayılı sahte evrak niteliğinde imar 
plânlannı uygulamaya konulduğu iddialannın tekrar soruşturma konusu yapılarak 
Kaymakam, Belediye Başkanı, katip üyeler, diğer kamu görevlileri ve plan müellifinin idari 
ve cezai sorumluluğunun İçişleri Bakanlığınca yaptınlacak bir inceleme ve/veya soruşturmada 
belirlenmesi gerekmektedir. 

3 - İçişleri Bakanlığı Kontrolörlerinin suça iştirak ettikleri ve sahte üst plan (1/50.000) 
tanzimine ilişkin yolsuzluğun büyük bölümünün üzerindeki yolsuzluğu örttükleri, eski tarihli 
sahte belge düzenlenmesine ön ayak olduklan, Belediyenin Ana Plan kararlanna aykın 
plânlannı bir başka sahte planla hukuka uygun hale getirmeye çalıştıklan iddiası, 

İçişleri Bakanlığı Kontrolörlerinin nasıl ve ne şekilde suça iştirak ettiklerinin, 
yolsuzluğun üzerini nasıl örttükleri, eski tarihli sahte belge düzenlenmesine nasıl ve ne şekilde 
iştirak ettikleri, diğer sahte planın nerede olduğu, ana plan kararlannın nasıl hukuka uygun 
hale getirildiği konusunda şikayet dilekçesinde herhangi bir aynntı yer almaması, dilekçe 
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ekinde bilgi belge yer almaması nedeniyle, bu madde ile ilgili olarak yapılacak bir işlem 
bulunmamaktadır. 

Mahalli İdareler Kontrolörleri tarafından Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığının İçişleri 
Bakanlığından talebi üzerine yaptıkları incelemede tarım alanlarının tanm dışı gayeye 
dönüştürülmesi ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden görüş alınmamasından dolayı 
Ömerli Belediye Başkanı ve Belediye Meclis üyeleri hakkında ön inceleme yapılmak üzere 
tevdi raporu düzenleyerek Ümraniye Kaymakamlığına gönderdikleri, 

Sahte plan yapılarak uygulamaya sokulması iddiası ile ilgili olarak ise İstanbul 
Bayındırlık İl Müdürlüğünden teknik personel görevlendirerek inceleme yaptırdıkları, bilirkişi 
raporu üzerine sahte planlarla ilgili bir durum tespiti olmadığı kanaati ile iddia hakkında 
İnceleme Raporu düzenledikleri görülmüştür. 

Bu raporlarda bilirkişilerce hazırlanan Raporlara bağlı kalınarak bir kanaate 
ulaşılmaya çalışıldığı, konunun teknik nitelikte olması sebebiyle düzenlenen rapordan dolayı 
kontrolörlerin sorumluluğundan bahsetmenin hukuki açıdan zor olduğu, ancak yeni bilgi ve 
belgelere ulaşılması nedeniyle yukarıdaki maddede de açıklaması yapıldığı şekliyle sahte imar 
planı iddialarının 3. madde kapsamında tekrar incelenmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. 

4 - Sahte evrak tanzimi ile mahkemenin yanıltıldığı, belediyenin 1/50.000 ölçekli plân 
yapamayacağı ve Ömerli Belediyesinin sahtecilik suçunu mahkeme önünde ikrar ettiği 
iddiası; 

Davacı Erdoğan Çınar ve Ömerli Belediye Başkanlığının İstanbul 6. İdare 
Mahkemesine ibraz ettikleri bilgi ve belgeler ışığında mahkeme sonuçlanmıştır. Ömerli 
Belediye Başkanlığı'nın İmar Kanunu hükümlerince 1/50.000 ölçekli İmar Planlarım ve 
revizyonlarını onaylamaya yetkisinin olmaması sebebiyle, 28.10.1999 tarih ve 47 sayılı 
Belediye Meclis Karan metninde yer almamasına rağmen, Karar ekinde onaylanan 1/50.000 
İmar Planı Revizyonunu İstanbul 6. İdare Mahkemesi yetki yönünden hukuka uygun 
bulmayarak yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Dolayısıyla bu madde ile ilgili 
olarak önceki maddelerde yer alan hususlar haricinde yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. 

5 - Uygulamanın devam ettirilerek, Ümraniye Kaymakamı Ali Yılmaz'ın, suçluları 
savunduğu iddiası; 

Ümraniye Kaymakamı Ali Yılmaz tarafından İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler 
Kontrolörleri tarafından düzenlenen 109/37-1 sayılı raporun Kaymakamlığa gönderilmesi 
üzerine 09.10.2001 tarihli olur ile "tanm alanı olan yerlerin imara açılması" iddiası ile ilgili 
olarak Ön İnceleme başlatıldığı, görevlendirilen Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü N.Nihal 
Mert, Ümraniye Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürü Celal Aydın ve İmar Müdürü İsmail Tellal 
tarafından hazırlanan ve detaylı inceleme yapılmadan kontrolörler tarafından yapılan inceleme 
esas alınıp hazırlanan ön inceleme raporunun 22.11.2001 tarihinde Kaymakamlık makamına 
sunulduğu, bu raporda Danıştay 6. dairesi tarafından verilen 2000/2224 sayılı karan da (imar 
planı yaptırma yetkisinin belediyede olduğu, kamu kuruluşunun görüşünün alınmamasının 
işlemi sakatlamayacağı yönünde) gerekçe gösterilerek soruşturma izni verilmemesinin teklif 
edildiği, bu rapora istinaden 26.11.2001 tarihinde Belediye Başkanı ve belediye meclis üyeleri 
hakkında soruşturma izni verilmemesine karar verildiği, müşteki Erdoğan Çınar'a yapılan 
tebligat üzerine karara itiraz edildiği, bu itirazın üzerine Bölge İdare Mahkemesince dosyanın 
incelendiği, ancak muhakkiklerin inceleme yapan Belediye Başkanının üst kurumu memuru 
olmadıktan ve ifadelerin alınış şekli itibariyle dosyanın Kaymakamlığa iade edildiği, 

Bu karar üzerine Kaymakamlıkça İstanbul Valiliğinden muhakkik talep edildiği, 
görevlendirilen İl Mahalli İdareler Kontrolörü Sema Turgut tarafından hazırlanan 17.06.2002 
tarih ve 2002/71-12 sayılı İnceleme Raporu ile soruşturma izni verilmesi görüşüne yer 
verildiği, ancak Kaymakam Ali YİLMAZ tarafından verilen 01.07.2002 tarihli kararla 
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soruşturma izni verilmemesine karar verildiği, bu karara müşteki tarafından yapılan itiraz 
üzerine İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin 05.11.2002 tarihli kararı ile imar plan 
değişikliklerinin idari yargı denetimine tabi olduğu, bu yol izlenmeden yapılan şikayet üzerine 
soruşturma izni verilmesini gerekli kılacak yeterli delil elde edilemediğinden denilerek 
Kaymakamlık kararının onandığı, 

Kaymakamlıkça yapılan diğer bir soruşturma da ise; 
Ömerli Belediye Başkanı A.Erdal Yılmaz tarafından Ümraniye Kaymakamlığına 

verilen 09.02.2001 tarihli dilekçe ile Ömerli Belediyesinin teftişinin talep edildiği, bu talep 
üzerine Kaymakamlıkça İstanbul Valiliğinden Ömerli Belediyesi İmar uygulamalarının 
denetimi için Ümraniye İmar Müdürünün yanında iki mahalli idareler kontrolörünün 
görevlendirilmesi talep edilmiş, İstanbul Valiliğince konunun teknik nitelikte olması 
sebebiyle 08.06.2001 gün ve 5149 sayılı yazı ile bir inşaat mühendisi ve şehir plancısının 
görevlendirildiği belirtilerek hazırladıkları raporun bir suretinin Ümraniye Kaymakamlığına 
gönderildiği, 16.05.2001 tarihli raporda yasaya aykırı bir imar planlamasına, 18. madde 
uygulamasına ve ruhsat verilmesine, sahte evrak düzenlemesine rastlanılmadığının 
belirtildiği, bu rapora istinaden İstanbul Valiliğinin 16.07.2001 gün ve 6481 sayılı yazı ile 
dosyanın işlemden kaldırıldığı, yine Ümraniye Kaymakamlığının 23.07.2001 tarihli oluru ile 
dosyanın işlemden kaldırıldığı, 

Ümraniye Cumhuriyet Başsavcılığınca Ömerli Belediye Başkanı Erdal Yılmaz 
hakkında ileri sürülen iddialarla ilgili olarak ön inceleme yapılarak kararın bildirilmesi talep 
edilmiş, bu talep üzerine Ümraniye Kaymakamlığınca üst kurumdan bir ön inceleme 
görevlisinin atanması talebinin 18.09.2002 tarih 392-49 sayılı yazı ile İstanbul Valililiğinden 
talep edildiği, yapılan yazışmalar sonucunda ön inceleme yapmak üzere Kontrolör Ayhan 
Otlayıcı'nm görevlendirildiği, adı geçen kontrolör tarafından 28.11.2002 tarihli rapor 
düzenlendiği, bu raporda iddia edilen konuların daha önce incelendiği hususuna yer verilerek 
tekrar inceleme yapılamayacağı görüşünün bildirildiği, Ümraniye Kaymakamlığınca da 
19.12.2002 tarihinde dosyanın işlemden kaldırıldığı ve 31.12.2002 tarihinde kararın bir 
suretinin Ümraniye Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği incelenmiştir. 

Şikayetçi dilekçesi incelenerek Kaymakamlıkça gerekli cevap verilmiştir. Aynca 
Kaymakamlıkça yapılan "soruşturma izni verilmemesi" gerektiği yönündeki ön inceleme 
karan itiraz üzerine Bölge İdare Mahkemesince incelenerek onaylanmıştır. Kanun yolları 
tüketilmiştir. 

Her ne kadar kanuni yollar tüketilmiş olsa dahi, Ümraniye Kaymakamlığınca 
kendilerine gerek müştekiler gerekse Cumhuriyet Başsavcılıklarından intikal ettirilen 
iddialarla ilgili olarak, yapılan inceleme ve ön incelemede hukuki durumun tespiti ve hukuka 
aykırı işlem yapan kamu görevlileri ile ilgili olarak yapılan tespitlerin yeterli araştırma 
yapılmadan ve mevcut durumla, başka bir anlatımla imar uygulamalarının yeterli 
incelemesinin yapılmadan teknik elemanlarca hazırlanan raporlara dayanılarak işlemden 
kaldırıldığı veya ön inceleme izni verilmediği görülmüştür. Ön İnceleme izni verilmemesine 
ilişkin Kaymakamlık karan idari yargı denetimine tabi olmuşsa da incelemenin ve yeterli 
bilgi-belgenin dosyasında bulunmaması sebebiyle hukuka aykırı işlem yaptıkları anlaşılan ve 
yukarıdaki bölümlerde detaylı anlatılan kamu görevlilerinin yargı önüne çıkmaları 
sağlanamamıştır. Kaymakamlıkça yapılan tüm bu işlemlerde konunun teknik elemanlara 
incelettirilmesi sebebiyle Kaymakam hakkında hukuki bir sorumluluk yüklemek mümkün 
görülmemektedir. Tanm arazilerinin imara açılması hususunda İstanbul Bölge İdare 
mahkemesince verilen bir karar olması bu hususta bir sorumluluğu getinnemekte, sahte imar 
planlan ile ilgili iddialar ise yine Valilikten görevlendirilen teknik elemanlarca incelenerek 
suç unsuruna rastlanılamadığı yönünde bir rapor verilmesi ve bu rapora dayanılarak dosyanın 
işlemden kaldınlması sebebiyle hukuka aykın bir işlem olarak görülmemekle bv'ikte, 
konunun 4483 sayılı yasa kapsamında Ön İnceleme yapılarak yargı denetimine tabi tutulması 

1050 



gerektiği halde dosyanın işlemden kaldırılması yanlış bir işlem olarak mütaala edilebilir. 
Ancak aynı hususun İçişleri bakanlığı mahalli İdareler Kontrolörlerince incelenmesi ve 
bilirkişi raporu ile bir suç unsuruna rastlanılmadığının tespiti ile 4483 sayılı yasaya göre işlem 
yapılmak üzere bir ön inceleme raporu düzenlemeyerek inceleme raporu ile yetinilmesi 
sebebiyle aynı hususun tekrar inceleme konusu yapılmasına gerek olmadığı yönünde 
hazırlanan ve Kaymakamlığa sunulan rapor doğrultusunda konunun 4483 sayılı yasa 
kapsamında düşünülmemesinde Kaymakama sorumluluk yüklemenin mümkün görülmediği, 
ancak yerinde yapılacak daha detaylı incelemede bilirkişi raporlarını düzenleyenler ve 
Kaymakamla ilgili yeni bilgilere ulaşıldığında ayrıca değerlendirilmesi gerektiği, 

6 - Ümraniye Başsavcılığının konuya duyarsız kalıp, dava dahi açmadığı iddiası; 
Ömerli Belediyesinde olduğu iddia edilen yolsuzluk olayları ve sahte imar planları 

hazırlanması ile ilgili olarak, Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığının 2001/9166 hazırlığına 
kayıtlı iken, 19.12.2001 tarihinde 2001/8711 sayılı yetkisizlik karan üzerine gönderildiği 
Ümraniye Cumhuriyet Başsavcılığının 2001/3252 hazırlık sayısına kaydedilen evrakının, bu 
evrakı uhdesinde tutan Ümraniye Cumhuriyet Başsavcısı Ertan ERBAY'dan alınarak yapılan 
tetkikinde; 

Suç mevzuunun sahte olarak şehir imar planı hazırlayıp sahtecilik suçu işleyerek, bu 
plana göre uygulamalarla görevi kötüye kullanmak, suç tarihinin 2000 ve 2001 yıllan olduğu, 
sanıklann Ömerli Beldesi Belediye Başkanı Erdal Yılmaz ve Ömerli Beldesi şehir planı 
müellifi Mehmet Emin Aşkın ve Belediyede görevli bir kısım yetkililerin olduğu, 

Evrak Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığında iken orada yapılan tahkikatta, 
şikayetçilerin İl Jandarma Komutanlığına yaptıklan şikayetin resen savcılığa gönderilmesi 
üzerine 2001/9166 hazırlığa kaydedildiği, aynca 19.4.2001 tarihli dilekçeyle şikayetçiler 
Hatice Güngör, Sinan Güngör ve Nükhet Güllüzar Enginsoy'un şikayetleri üzerine 
2001/10660 hazırlık üzerinden evrakın soruşturulmak üzere Ümraniye Jandarma 
Komutanlığına gönderildiği, bunun üzerine müştekilerin Jandarmaca ifadelerinin alındığı ve 
8.5.2001 de evrakın savcılığa gönderildiği, bunun üzerine bu iki evrakın birleştirilerek 
tahkikatın 2001/9166 hazırlık üzerinden yürütüldüğü, Cumhuriyet başsavcı vekili Durmuş 
Yargı tarafından 10.4.2001 de Erdoğan Çınar'ın tanık olarak, 13.4.2001 de Türkay Devran'm 
ifade sahibi, 20.4.2001 de Sait Aytemiz'in tanık olarak beyanlannın alındığı, 9.5.2001 de 
Hatice Güngör'ün müşteki olarak, aynı tarihte Ahmet Turan Sümbüloğlu ve Bilal Yılmaz'ın 
ifade sahibi olarak beyanlannın alındığı, 

Ömerli Belediye Başkanı Erdal Yılmaz'ın 9.2.2001 de Ümraniye Kaymakamlığına 
verdiği dilekçeyle imar uygulamalannın teftişe tabi tutulmasını istemesi üzerine, Ümraniye 
Kaymakamlığınca bu konuda yapılan teftiş sonucunda, 17.5.2001 tarihli 184 sayılı yazıyla, 
yaptınlan bilirkişi incelemesiyle sahte evrak düzenlenerek ruhsat verildiğine dair iddialann 
asılsız ve gerçek dışı olduğu, suç unsuruna rastlanmadığına dair Kaymakam Ali Yılmaz 
imzalı yazının Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği, 

Bu incelemenin inandıncı bulunmaması üzerine 8.6.2001 tarihli yazıyla İçişleri 
Bakanlığından müfettişler vasıtasıyla incelenmesi istenmesi üzerine görevlendirilen İçişleri 
Bakanlığı Kontrolörleri Halil Memiş ve M. Arif Yordam'a 9.8.2001 tarihinde, C. Başsavcı 
vekili Ertan Erbay tarafından dosyanın incelettirildiği ve dairede mevcut imar paftalan ve 1. 
Ve II. etap olarak fotokopilerin kendilerine verildiğine dair tutanak tutulduğu, inceleme 
raporunun gönderilmemesi üzerine 14.12.2001 tarihinde Üsküdar C. Başsavcı vekili Durmuş 
Yargı tarafından raporun gönderilmesinin tekiden istendiği, akabinde 19.12.2001 de 
yetkisizlik karan verilerek evrakın Ümraniye Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği ve 
burada 2001/3252 hazırlık numarasına kaydedildiği, 

Bu dosya işlemsiz olarak beklerken bu arada müşteki Erdoğan Çınar'ın tarihsiz olarak 
Ümraniye Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği 1/50.000.000 ölçekli planda sahtecilik iddiası 
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ile ilgili olarak evrakın 2002/11495 hazırlığa kaydedilerek 12.5.2002 de Ümraniye Jandarma 
Komutanlığına havale edildiği, ancak burada 27.10.2002 de kayda girdiği, konunun 4483 
sayılı yasa kapsamına girdiğinden bahisle evrakın işlemsiz olarak iadesi için 25.10.2002 
tarihli yazıyla 28224 sicil numaralı yetkili Cumhuriyet savcısı Ömer Kurtuluş Aksoy 
tarafından iadesinin istendiği, bu yazının da 27.10.2002 de Jandarmada kayda girdiği, bunun 
üzerine Jandarma Komutanlığınca evrakın iade edildiği, bu dosyanın da 4.11.2002 de 28224 
sicil numaralı yetkili Cumhuriyet savcısı Ömer Kurtuluş Aksoy tarafından ana dosya olan 
2001/3252 hazırlık dosyasıyla birleştirildiği, ana dosya olan 2001/3252 sayılı dosyada, 
hazırlığa kaydedildiği 2001 yılı sonundan itibaren 6.9.2002 ye kadar hiçbir işlem yapılmadan 
işlemsiz bekletildiği, 

Bu tarihte Cumhuriyet savcısı 25606 sicil numaralı Tahsin Uyar tarafından, 2001/3252 
sayılı dosyaya giren DYP İl Başkanlığının 15.3.2002 tarihli ve yukarıda anlatılan iddiaları 
içeren dilekçesi muhtevasına göre, evrakta sahtecilik, görevi ihmal, görevi suistimal, yetki 
gaspı, yargıyı yanıltma suçlarından Ömerli Belediye Başkanı Erdal Yılmaz, meclis üyeleri 
Hüseyin Uygun, Selim Aydın Şentürk, Mehmet Kılınç, Yalçın Eryaman, Elgin Demir, Ertan 
Yılmaz, Sami Küçükkendircioğlu ve Ayhan Aygün haklarında 4483 sayılı Yasanın 3/i fıkrası 
uyarınca Kaymakamlıktan ön inceleme talep edildiği, henüz cevabı gelmemesine karşın tekidi 
ve akıbetinin araştırılması cihetine gidilmediği, Kaymakamlıkta yapılan incelemede ise 
Ümraniye Kaymakamlığınca da 19.12.2002 tarihinde dosyanın işlemden kaldırıldığı ve 
31.12.2002 tarihinde kararın bir suretinin Ümraniye Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği, 

Anlaşılmıştır. 

Bu durumda evrakın sürüncemede kalmasına sebebiyet veren görevliler hakkında 
disiplin yönünden gereğinin yapılması için ADALET BAKANLIĞINA suç duyurusunda 
bulunulması gerektiği düşünülmektedir. 

2002/14854 hazırlık-2003/370 takipsizlik sayılı evrakta ise, yukarıdaki sanıklar 
hakkında tarım alanlarını tarım dışı gaye ile kullanılmasına dair 26.8.1998 tarihli yönetmelik 
hükümlerine uymayarak Ömerli Beldesindeki tarımsal alanları, mevcut imar planı 
uygulanarak imara açılması suretiyle görevi ihmal ve suistimal suçlamasıyla, Ümraniye 
Kaymakamlığınca yapılan ön inceleme sonucu soruşturma izni verilmemesi üzerine, müşteki 
Erdoğan Çınar tarafından İdare Mahkemesine itiraz edildiği, itirazın reddedilmesi üzerine bu 
kararın kesinleştiği, bunun üzerine Cumhuriyet başsavcısı Ertan Erbay tarafından 31.1.2003 
de takipsizlik karan verildiği anlaşılmış, bu evrakta adli personelden sorumluluğu olanın 
bulunmadığı kanısına varılmıştır. (Ek:22) 

7 - Ömerli Belediyesinin gerçek imar plânlan üzerinden üçüncü kişilere imar durumu 
verdiği iddiası; 

İddianın doğru olduğu, İ. Etap IIİ. Kısımda (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce 
onaylanan mevzii imar plan notlanna göre Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü görüşü 
alınmadan uygulama yapılamaması gerekmektedir) F22cl7a2b paftasında Teknik İnş. San. ve 
Tic. Ltd. Şti. ne 30.12.2002 tarih ve 22 sayılı, F22cl7bla paftasında Kormen Kent Konut 
Yapı Kooperatifine 30.12.2002 tarih ve 551 sayılı, F22cl7a2b paftasında ODC Şirketine 
27.08.2001 tarih ve 103 sayılı, 21.10.2002 tarih ve 572 sayılı, F22cl8alc paftasında ODC 
Şirketine 21.10.2002 tarih ve 430 sayılı yapı ruhsatı düzenlendiği görülmüştür. İmar 
planlannın geçerli olmaması sebebiyle ruhsatlannda geçerliliği bulunmamaktadır. Ancak, 
imar planlannın geçerli olmadığının Belediye Başkanlığına bildirilmiş olmasına rağmen 
kanuna aykın işlem yapan görevliler hakkında idari ve adli soruşturma yapılması 
gerekmektedir. (Ek:23) 

8 - 18'inci Madde Uygulaması, Tapu Tescili Yönünden Araştırma/İnceleme 

1052 



"3194 sayılı imar Kanununun 18 'inci madde uygulamasında usulsüzlük yapıldığı, 
tarım arazilerinin köylülerin elinden alınıp, bazı çevrelere menfaat sağlandığı" iddiası; 

Genel Bilgi; 
Kesinleşen imar plânlan; zemine uygulanmak ve yeni oluşan imar parsellerinin tescili 

sağlanmak suretiyle son şeklini alır. 
Bu uygulama, 3194 sayılı İmar Kanununun 18'inci maddesi gereğince parselasyon 

işlemi yapılmak şeklinde olur. 
18'inci madde gereğince, belediye ve mücavir alan sınırlan içinde bu uygulamayı 

yapma yetkisi belediyelere aittir. 
Parselasyon işlemi belediye encümeninin onayı ve bir aylık askı ilânı ile kesinleştikten 

sonra Tapu ve Kadastro İdaresince tescil edilir. 
Tescil öncesi teknik kontrolün yapılması gerektiğinden işlem dosyası ilk olarak 

kadastro müdürlüğüne gelir. Gerekli teknik kontroller yapıldıktan sonra tescil için işlem 
dosyası tapu sicil müdürlüğüne gönderilir. Tapu sicil müdürlüğünce de gerekli tescil işlemi 
yapılır ve yeni oluşan imar parsellerinin tapulan verilir. 

Yapılan araştırma/inceleme; 
Ömerli Belediyesince yapılan imar uygulamalanna gelince; 
ÖMERLİ İ. Etap 1 nolu Uygulama alanında (Ayvalı Çiftliği), kadastro müdürlüğünün 

teknik kontrolü ve Ümraniye 1. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğündeki tescillerle ilgili olarak 
yapılan araştırma/inceleme sonucu; 

İşlem dosyasının -tescil öncesi- teknik kontrolünü için 23.05.2000 tarihinde kadastro 
müdürlüğüne intikal etmiş olduğu, 

Bu uygulama alanı için belirlenen düzenleme ortaklık payı (DOP) oranının % 
07,12235 olduğu, 

Bu bölgede ağırlıklı olarak KORAY Yapı ve Tic. A.Ş.ne ve MİPAŞ Mühendisliğe ait 
taşınmazlann bulunduğu, 

Diğer parsellerden kesilen oranda bu şirketlerin parsellerinden de DOP kesintisi 
yapılmış olduğu, 

Bu uygulamada irili ufaklı 11 parça kapanan kadastral yol bulunduğu ve bu kapanan 
yollann ihdas olarak belediye adına uygulamaya dahil edilmiş olduğu, 11 parça ihdasın 
toplam yüzölçümünün 7644,53 m2 olduğu, 

Tapu Sicil Müdürlüğünce de aynı işlemin tescilinin 09.06.2000 tarih 4287 yevmiye ile 
yapılmış olduğu, 

ÖMERLİ, İ. Etap, 2 nolu uygulama alanındaki imar uygulamasına ait İşlem dosyasının 
-tescil öncesi- teknik kontrolünü için 20.06.2000 tarihinde kadastro müdürlüğüne intikal 
etmiş olduğu, 

Bu uygulama alanı için belirlenen DOP oranının % 15,42848 olduğu, bu bölgede 
KORAY Yapı ve Tic. A.Ş.ne üç adet taşınmaz bulunduğu, diğer parsellerden kesilen oranda 
KORAY'a ait parsellerinden de DOP kesintisi yapılmış olduğu, bu uygulamada kapanan yol 
olarak toplam 1699,68 m2 nin belediyece ihdas edilmiş olduğu, Tapu Sicil Müdürlüğünce de 
aynı işlemin tescilinin 12.07.2000 tarih 5166 yevmiye ile yapılmış olduğu, 

ÖMERLİ, II. Etap uygulama alanındaki imar uygulamasına ait İşlem dosyasının -
tescil öncesi- teknik kontrolünü için 17.01.2002 tarihinde kadastro müdürlüğüne intikal etmiş 
olduğu, 

Bu uygulama alanı için belirlenen DOP oranının % 16,8372577 olduğu, uygulamaya 
tabi parsellerin hepsinden eşit oranda DOP kesintisi yapıldığı, bu uygulamada beş parça 
yoldan ihdas bulunduğu, ihdaslann toplam yüzölçümünün 2229,82 m2 olduğu, Tapu Sicil 
Müdürlüğünce de aynı işlemin tescilinin 23.01.2002 tarih 501 yevmiye ile yapılmış olduğu, 
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ÖMERLİ, IIİ. Etap, 3 nolu uygulama alanındaki imar uygulamasına ait İşlem 
dosyasının -tescil öncesi- teknik kontrolünü için 07.02.2001 tarihinde kadastro müdürlüğüne 
intikal etmiş olduğu, 

Bu uygulama alanı için belirlenen DOP oranının % 23,46438 olduğu, bu bölgede daha 
çok mütegayyip kişilere ait taşınmazların bulunduğu, uygulamaya tabi parsellerin hepsinden 
eşit oranda DOP kesintisi yapıldığı, bu uygulamada yoldan ihdas bulunmadığı, Tapu Sicil 
Müdürlüğünce de aynı işlemin tescilinin 26.02.2001 tarih 1389 yevmiye ile yapılmış olduğu, 

Anlaşılmıştır. 
Değerlendirme; 
Şikayet dilekçesinde geçtiği üzere, uygulamaya tabi parsellerin bazılarından daha az, 

bazılarından ise daha fazla DOP kesilmesi söz konusu değildir. 
Her bir etap için ayrı DOP oranı hesaplanmış ve hesaplanan DOP oranı o etapta yer 

alan parsellerin hepsinden eşit oranda kesilmiştir. 
Ancak, iddianın doğruluk payı şu noktadadır; İddiada özellikle ismi geçen KORAY 

Yapı Tic. A.Ş.nin taşınmazlarının ağırlıklı olarak bulunduğu İ. ETAP 1 nolu uygulama sahası, 
diğer uygulama sahaları içerisinde en az DOP kesilen kısım olmuştur. 

Uygulama sahası içerisinde bulunan ve kapanan kadastral yolların ihdas edilerek 
belediye adına parsel üretilmiş olması ise DANİŞTAY kararlarına aykırıdır. 

Danıştay kararlan şu şekildedir; 
" Kapanan kadastral yolların belediyeye ait kadastral parsel olarak düzenleme 

alanına dahil edilmesi ve belediye adına müstakil ya da hisseli parseller oluşturulması 
suretiyle şahıs arazilerinden daha fazla oranda düzenleme ortaklık payı alınması hukuka 
aykırıdır. " (DANİŞTAY 6. Daire 14.11 1994 tarih, E. 1994/2039, K. 1994/4189 sayılı karan.) 

" Düzenleme ortaklık payı hesabında; kamu alanlarına ayrılan yerler 
toplamından, kapanan kadastral yolların miktarı düşüldükten sonra kalan miktarın kadastral 
parsellere bölünmesi sonucu bulunan oranın uygulanması gerekir " şeklindedir. (DANİŞTAY 
6. Daire 10.11 1994 tarih, E.1994/1686, K.1994/4142 sayılı karan.) 

Bunun dışında; 
Düzenleme sınırlan içinde kalan tüm taşınmazlar "Özet Cetvelinde" eksiksiz olarak 

gösterilmiş mi? 
Uygulamaya giren parsellerden gerekli DOP oranı düşüldükten sonra, kalan miktar 

kadar o parsele karşılık imar parseli tahsisi yapılmış mı? 
Yeni oluşan imar parsellerinin tapu tescilleri, dağıtım cetveline uygun olarak yapılmış 

mı? 
Aynca; uygulamaya herhangi bir taşınmazı girmediği halde, uygulama sonrası imar 

parseli tahsis edilenler var mı? Tam tersi uygulama sahasında taşınmazı bulunmasına rağmen, 
uygulama sonrası herhangi bir imar parseli tahsis edilmemiş olanlar var mı? 

Bu hususlann, Tapu ve Kadastro Müfettişi/müfettişleri tarafından yapılacak aynntılı 
bir denetim ile belirleneceği düşünülmektedir. 

Ancak, 18. madde uygulamasının dayanağı olan imar planlannın geçerli olmadığının 
1. madde kapsamında belirtilmiş olması sebebiyle 18. madde uygulamalannın da hukuki bir 
geçerliliği bulunmamaktadır. (Ek:24) 

9 - Uygulamaya sahasında kalan Hazine ve Orman Sahalanyla ilgili usulsüz uygulama 
yapıldığı iddiası; 

ÖMERLİ Beldesinde yapılan imar uygulamalannda 6831 sayılı Orman Kanununun 
2/B maddesi gereğince orman dışına çıkanlmış taşınmazlarla üç farklı durumda 
karşılaşılmaktadır. 2/B sahalanyla ilgili olarak genel uygulamanın şu şekildedir; 

a) Bir Kısmı 2/B Sahasında Kalan Tapulu Taşınmazlar 

1054 



Daha önce kadastro müdürlüğü tarafından yapılan kadastro çalışmaları ile tapulandığı 
halde, bir kısmı, daha sonra geçen orman kadastrosunda, -öncesi orman olmasına karşın 
halihazırda bilim ve fen bakımından orman vasfını yitirdiği gerekçesiyle-, 6831 sayılı Orman 
Kanununun 2/B maddesi gereğince orman dışına çıkarılan yer durumunda olan parsellerin, 
2/B sahasında kalan kısımları ayırma çapıma bağlanarak ayrıldıktan sonra geri kalan kısımları 
2/B sahasıyla ilgisi kesilmiş olarak imar uygulamasına alınmıştır. 

Örnek; 
Ömerli 45 ada 3, 4, 5, 6 ve 8 parseller daha önce kadastro müdürlüğü tarafından 3402 

sayılı Kadastro Kanununa göre tapulanmasına karşılık daha sonra geçen orman 
kadastrosunda, kısmen 2/B sahasında kalmıştır. 

Bu parsellerden; 
3 nolu parselin 2/B sahasında kalan kısmı ayrılarak 13 parsel numarası altında, 
4 nolu parselin 2/B sahasında kalan kısmı ayrılarak 14 parsel numarası altında, 
5 nolu parselin 2/B sahasında kalan kısmı ayrılarak 15 parsel numarası altında, 
6 nolu parselin 2/B sahasında kalan kısmı ayrılarak 16 parsel numarası altında, 
8 nolu parselin 2/B sahasında kalan kısmı ayrılarak 17 parsel numarası altında, 
Tescil edilen bu kısımlar (parseller) imara tabi tutulmamıştır. 3, 4, 5, 6 ve 8 parseller, 

2/B ile ilgili kısımları ayrıldıktan sonra, 2/B ile ilgileri kalmaksızın imara tabi tutulmuştur. 
b) Tamamı 2/B Sahasında Kalan Tapulu Taşınmazlar 
Daha önce kadastro müdürlüğü tarafından yapılan kadastro çalışmaları ile tapulandığı 

halde, tamamı, daha sonra geçen orman kadastrosunda, -öncesi orman olmasına karşın 
halihazırda bilim ve fen bakımından orman vasfını yitirdiği gerekçesiyle-, 6831 sayılı Orman 
Kanununun 2/B maddesi gereğince orman dışına çıkarılan yer durumunda olan parseller, imar 
uygulamasına bu haliyle tabi tutulmuş ve uygulamada bu parsele karşılık hangi imar parseli 
tahsis edilmişse o parselin kütük sayfasına 2/B sahasında kaldığına dair gerekli şerh 
düşülmüştür. 

(Uygulama sahasında bu durumdaki 2/B sahaları küçük parçalar halindedir. İmar 
uygulamasıyla oluşan parseller ise büyük olduğundan, 2/B sahaları, yeni oluşan imar 
parsellerinin yalnızca küçük bir bölümüne tekabül etmektedir.) 

Kütük sayfasında 2/B şerhi olan imar parsellerinde 2/B sahaları belirlendikten sonra 
bu kısımlar -Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1996/4 nolu genelgesinde geçtiği üzere-
yine aynlmak suretiyle müstakil olarak ayn bir kütük sayfasına kaydedilip, imar parselleri ile 
2/B sahalan birbirinden aynlmıştır. Yani sonuç olarak kalan imar parseli artık 2/B sahasıyla 
bir ilgisi kalmamıştır. 

Örnek; 
Tamamı 2/B sahasında kalan 14 ada 25, 26, 27 ve 28 nolu kadastro parsellerine 

karşılık, uygulama sonrası 110 ada 1 parsel, 111 ada 1 parsel, 113 ada 2 parsel, 113 ada 4 
parsel, 56 ada 4 parsel ve 117 ada 3 parsel tahsis edilmiştir. 

2/B şerhi bulunan tüm parseller, yeni oluşan 117 ada 3 parsel içerisinde kalmış olup 
2/B şerhi de bu parsele taşınmıştır. Diğer parseller KOP alanlan olduğundan bu parsellere 2/B 
şerhi taşınmamıştır. 

117 ada 3 parselde kalan 2/B sahalan ise, aynı parselin diğer kısımlannda ilgilisinin 
tasarrufuna engel teşkil etmemesi için daha sonra ayrılmak suretiyle ayn bir sayfaya 
kaydedilmiştir. 

(Ayrı bir sayfaya yapılan kayıt yine eski maliki adınadır. Bu kısımlar için ilgili idare 
tarafından kamulaştırma kararı ya da yargı kararı getirilmedikçe eski malikler adına kayıtlı 
olmaya devam edecektir.) 

c) İmar uygulamalarında 2/B sahalarıyla ilgili olarak bir üçüncü durum ise; 

1055 



Daha önce kadastro müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, çalışma sahası dışında 
kalan ya da çalışma sahası içerisinde kalsa bile orman olarak bırakılan yerde, orman kadastro 
komisyonları tarafından 2/B sahası olarak ayrılan sahalardır. 

Bu sahalar, daha önce tapulanmış herhangi bir taşınmazla mükerrerlik oluşturmadığı 
için, orman kadastrosu altı aylık askı ilânına çıkarılarak kesinleşmesini müteakip, Hazine 
adına tescilinde bir sakınca bulunmamaktadır. 

Bu şekilde hazine adına tescil edilen taşınmazlar, ORKÖY tarafından satışa konu 
edilmiş ve imar uygulaması sırasında son malik kim ise o şahıs adına imar uygulamasına 
girmiştir. 

Örnek: 
ÖMERLİ, 1 ada 51 parsel nolu, 96292 m2 miktarlı taşınmaz 09.09.1996 tarih ile 

Maliye Hazinesi adına 2/B sahası olarak tescilli iken, 10.09.1998 tarih, 5086 yevmiye ile Aşır 
oğlu Rahmi GÜNEŞ'e satılmış, daha sonra da 05.10.1998 tarih 5781 yevmiye ile KORAY 
Yapı Endüstrisine satılmıştır. İmar uygulamasına KORAY Yapı Endüstrisi adına giren bu 
parsele karşılık olarak 1 ada 64 parsel tahsis edilmiştir. 

ÖMERLİ, 1 ada 55 parsel nolu, 3943 m2 miktarlı taşınmaz 17.01.1997 tarih ile Maliye 
Hazinesi adına 2/B sahası olarak tescilli iken, 10.09.1998 tarih, 5086 yevmiye ile Sait 
AYTEMİZ'e satıldığı, daha sonra 05.10.1998 tarih 5781 yevmiye ile KORAY Yapı 
Endüstrisine satılmıştır. İmar uygulamasına KORAY Yapı Endüstrisi adına giren bu parsele 
karşılık olarak 1 ada 63 parsel tahsis edilmiştir. 

ÖMERLİ, 1 ada 54 parsel nolu, 77283 m2 miktarlı taşınmaz 17.01.1997 tarih ile 
Maliye Hazinesi adına 2/B sahası olarak tescilli iken, 10.09.1998 tarih, 5086 yevmiye ile 
Nihat ÖZGÜDER'e satılmış, daha sonra da 30.09.1998 tarih 5629 yevmiye ile Anadolu 
Hayat'a satılmıştır. İmar uygulamasına Anadolu Hayat adına giren bu parsele karşılık olarak 1 
ada 63 parsel tahsis edilmiştir. 

ÖMERLİ, 1 ada 50 parsel nolu, 6520 m2 miktarlı taşınmaz 17.01.1997 tarih ile Maliye 
Hazinesi adına 2/B sahası olarak tescilli iken, 10.09.1998 tarih, 5086 yevmiye ile Nihat 
ERGÜDER'e satılmış, daha sonra da 30.09.1998 tarih 5629 yevmiye ile KORAY Yapı 
Endüstrisine satılmıştır, imar uygulamasına KORAY Yapı Endüstrisi adına giren bu parsele 
karşılık olarak 112 ada 6 parsel tahsis edilmiştir. 

ÖMERLİ, 1 ada 53 parsel nolu, 6479 m2 miktarlı taşınmaz 17.01.1997 tarih ile Maliye 
Hazinesi adına 2/B sahası olarak tescilli iken, 10.09.1998 tarih, 5086 yevmiye ile Sait 
AYTEMİZ'e satılmış, daha sonra da 05.10.1998 tarih 5781 yevmiye ile KORAY Yapı 
Endüstrisine satılmıştır. Bu parsel uygulamaya tabi tutulmamıştır. 

d) Eylemli Ormanların Hatalı Olarak 2/B Sahasına Ayrılması 
Ormanla ilgili olarak dördüncü bir durum ise şudur; 
Ömer İmar plânlarının onay tarihi olan 28.10.1999 tarihinden sonra Orman Genel 

Müdürlüğü Müfettişlerince yapılan bir inceleme sonucu 08.06.2000 tarih, 1 0 - 0 4 - 0 3 - 0 2 
sayılı Rapor düzenlenmiştir. 

Bu raporun "SONUÇ" bölümünün 6. ve 7. maddelerinde Ümraniye İlçesi Ömerli 
Beldesinde daha önce 6831 sayılı Orman Kanununun 2/B maddesi gereğince, orman sınırları 
dışına çıkarılan yerlerden toplam 10.8212 ha. lık sahanın (bu yerlerden bir kısmının 2924 
sayılı Kanun uyarınca ilgililere satışı yapılmış, bir kısmının ise henüz satışı yapılmamıştır.) 
eylemli orman olarak tespiti yapıldığından, bu yerlerin tekrar devlet ormanı olarak 
kazandırılması için gerekli işlemlerin yapılması önerisinde bulunulmuştur. 

Yapılan araştırmada, konuyla ilgili yazışmaların ve yasal sürecin devam etmekte 
olduğu anlaşılmıştır. 

Değerlendirme; 
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Yukarıda (a) ve (b) başlıkları altında dile getirilen; daha önce tapulandığı halde 
kısmen veya tamamen 2/B sahasında kalan taşınmazlann uygulamaya tabi tutuluş şeklinde bir 
hata bulunmamaktadır. 

(c) başlığı altında dile getirilen 2/B sahalarından; 
İmar uygulamasına tabi 1 ada 51 ve 55 nolu kadastro parsellerinin son durumu 

KORAY İnşaata ait olduğundan, uygulama sonrası bu parsele karşılık olarak tahsis edilen 
imar parsellerinin de aynı KORAY Yapı Endüstrisi adına olmasında, 

Aynı şekilde imar uygulamasına tabi 1 ada 50 ve 54 parsellerin son durumu Anadolu 
Hayat'a ait olduğundan uygulama sonrası bu parsellere karşılık olarak tahsis edilen imar 
parsellerinin de aynı Anadolu Hayat adına olmasında, 

Yasal olarak bir sakınca bulunmamaktadır. 
Ancak; uygulama sahasında bulunan, 2/B sahalarının Orman Bakanlığına bağlı 

ORKÖY Genel Müdürlüğü tarafından 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının 
Desteklenmesi Hakkında Kanun uyarınca yapılan satış işlemlerinde (hak sahipliliği.rayiç 
bedel tespiti vb) herhangi bir usulsüzlük yapılıp yapılmadığı hususlarının Çevre ve Orman 
Bakanlığı ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü müfettişlerince yapılacak ayrıntılı inceleme 
sonrası ortaya çıkacaktır. 

Ayrıca (d) başlığı altında irdelenen ve daha önce 2/B gereğince orman dışına çıkarılan 
yerlerin eylemli orman olması nedeniyle yeniden ormana kazandırılması gerekir şeklindeki 
rapor ise, imar plânının onay tarihinden sonraki bir tarihe rastlaması nedeniyle imar 
uygulamasında bu hususta bir yolsuzluktan bahsedilemeyecektir. 

10 -Beykoz, Bozhane Köyünde yaşayan Saadettin YILMAZ'a, yerinin yeşil alanda 
kaldığı söylenerek kandırıldığı, Sadettin Yılmaz isimli köylü vatandaşın Belediye Meclis 
Üyesi Aydın Şentürk ve Belediye İmar Danışmanı İshak Kanıtaş 'in dolandınldığı, Saadettin 
YİLMAZ'ın bu yeri ucuz fiyata Belediyenin İmar Danışmanı olan İshak KANTAŞİ'na 
satmasına sebep olduğu, İshak KANTAŞİ'nm ise bu yeri çok yüksek bir fiyata başkasına 
satarak rant elde ettiği iddiası; 

Bahse konu iddia takibi şikayete bağlı bir suç niteliğinde olduğu, bu konuda 
dolandınldığı ileri sürülen Saadettin Yılmaz adlı şahsın bir iddiası varsa bunu dava yolu ile 
takip etmesi gerektiği, Komisyon tarafından bu hususun incelenmesinde hukuki olarak bir 
fayda görülmemesi ve taraf olan şahsın bir talebi olmadığı gibi, komisyona örnek olacak 
nitelikte yaygın bir uygulama olmaması nedeniyle inceleme dışında bırakılmıştır. 

11 - EMTA adlı şirketin imar hakkının aza indirildiği iddiası; 
Mega Otomotiv, Şamil Satıcı, İshak Kantaşı ile ilgili iddialar İçişleri Bakanlığı 

Kontrolörleri tarafından düzenlenen raporda aynntılı olarak değerlendirildiğinden bu rapor 
kapsamına alınmamıştır. (Ek:25) 

12 - 595 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Muhalefet 
edildiği, İ. Etapta KORAY İnşaata birçok yapının yapı denetiminden ve yapı denetim 
harcından kaçınldığı iddiası; 

Ömerli Belediyesinde, Koray İnşaat tarafından yapı ruhsatı sırasında verilen 26 adet 
tapunun bulunduğu, bu tapulann; 

Koray Yapı Endüstrisi ve Tic. A.Ş., 
Koray İnş.Proj.YönetimA.Ş., 
Koray Pazarlama A.Ş. 
Mipaş Mümessilik İth.İhr.Paz.A.Ş., 
Anadolu Hayat Sigorta A.Ş., 
Mehmet Ebubekir PİROĞLU, 
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İsı Tek İsı Tekniği San. Ve Tic.A.Ş. 
Ahmet ve Fatma (baba adı Mehmet) 
Murat KORAY, 
İş-Koray Turizm Ormancılık Madencilik İnş.Taah.veTic.A.Ş. 
Adlarına ve çoğunluğunun müşterek düzenlenmiş olduğu görülmüştür. 
Bu tapulu arsalar üzerine Ömerli Belediyesinde tutulan cetvelden anlaşıldığı kadarıyla 

toplam 216 adet bina için inşaat ruhsatı alındığı, bu ruhsatlı yapıların 150 adetinin TUS, 66 
adetinin Yapı Denetimine tabi olduğu, bu binalardan bir kısmına ait ruhsat düzenleme tarihleri 
29.06.2001 tarihi olduğu halde yapı denetimine tabi olmadıkları, oysaki 24.05.2001 tarihinde 
düzenlenen ruhsatlara tabi binaların yapı denetimine tabi oldukları, bir kısım yapıların 
ruhsatlarının ise 15.09.2000 tarihinde verildiği, kayıtlardan anlaşıldığı kadarıyla bir kısım 
yapıların yapı denetimine dahil olması gerekirken TUS denetimi içinde tutulduğu, bu yolla 
maliyetlerin düşürüldüğü ve yasaya aykırı bir uygulamanın iddia edilmektedir. 

İş-Koray İnşaat tarafından Ömerli Belediyesine verilen tarihsiz ve havalesiz dilekçe ile 
11 adet ada için imar durum belgesi talebinde bulunulduğu, kayıtların incelenmesinde evrak 
kayıt defterinde 04.02.2000 tarihli kaydın düşüldüğü, ancak yazı üzerine bu kaydın 
konulmadığı, yalnızca kurşun kalemle 30 sıra nosunun yazıldığı, defterin işleniş biçiminde 
yazımn aynı kalemle yazıldığı ve çok düzenli bir yazı karakterinin kayıtlarda görülmesi bu 
defterin sonradan düzenlendiği izlenimini vermektedir. 

İŞ-KORAY İnşaata ait konutların bir kısmı Teknik Uygulama Sorumlusu (TUS), bir 
kısmı da yapı denetim firmalarınca denetlenmektedir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 
15.05.2000 tarih ve 6/447 sayılı genelgesine istinaden 10.04.2000 tarihinden önce imar 
durumu alman parseller için TUS denetiminde inşaat yapılmakta olduğu, bu tarihten sonra 
alman imar durumlarına ve ruhsatlara göre ise Yapı Denetim Kanununa göre işlem yapıldığı 
anlaşılmıştır. (Ek:26) 

İddia sahipleri, İş-Koray tarafından imar durum belgesi alındığı aşamada, adı geçen 
şirketin sahip olduğu ve binalarını yaptığı arsanın 18. Uygulamasının henüz 
tamamlanmadığını, bu nedenle imar durum belgesinin verilemeyeceğini ileri sürmektedirler. 
Ancak İş-Koray inşaat adına kayıtlı bu bölge için daha önce mevzii imar planı yapıldığı, 
ancak bu mevzii imar planı ve belediyece yapılan imar planlan çerçevesinde 18. Madde 
uygulaması sonuçlanmadan parsellerin imar durumunun kesinleşmemesi sebebiyle imar 
durum belgesi verilmesinin mümkün olmadığı kanaatine varılmış, yargı kararlan 
doğrultusunda ve imar planlannın yasal dayanaktan yoksunluğu ve geçersiz olması hususları 
da göz önüne alınarak yukanda yapılan açıklamalar doğrultusunda bu konunun soruşturulması 
gerektiği kanaatine vanlmıştır. 

13 - Ömerli Belediye Başkanı Dr. Erdal YİLMAZ'ın mal varlığı fazlalığı iddiası; 
3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu 

kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliğince ya da yetkili savcılığınca 
incelenmesi ve soruşturulması gerekmektedir. 

14 - İnceleme Sırasında tespit edilen diğer hususlar; 
a) Mülkiyeti Ömerli Belediyesine ait 112 ada, 2 parseldeki 14308,29 metrekare arsa 

ile Koray Yapı End.veTic.A.Ş. ye ait 109 ada, 10 parseldeki 14318,26 metrekare arsanın 
takasının yapıldığı, Ümraniye Kaymakamlığı Kıymet Takdir Komisyonu tarafından yapılan 
kıymet takdirinde Belediyeye ait arsa için 286.165.800.000-TL bedel, Koray Yapı 
End.veTic.A.Ş. ye ait arsa için ise 357.956.000.000-TL bedel tespit edildiği, belediye lehine 
taşınmazlann arasındaki değer farkın alınmadığı, satıştan Belediyenin menfaatine bir 
durumun gerçekleştiği, takas işleminin 31.10.2000 gün 260 sayılı encümen kararı ile 
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gerçekleştirildiği, ancak yapılan takasın işlem tarihi itibariyle yürürlükte olan 2886 sayılı 
Devlet İhale Yasasına aykırı gerçekleştirildiği, (Ek:27) 

b) Komisyon tarafından oluşturulan heyetçe yerinde yapılan inceleme sırasında; Elvan 
Seven isimli şahıs tarafından; 

"Ömerli Belediyesine emanet usulü ile iş yaptığı sırada yaptığı iş bedelinin üzerinde 
hakediş düzenlendiği, aradaki farkın Belediye Başkanının yakın adamları tarafından alınarak 
Belediye Başkanına verildiğini, kendi adına kesilen çeklerin belediyede şoför adına ciro 
edilerek bankadan çekildiğini, bu paraların da Başkanın yakın adamlarına ve bir parti 
teşkilatına harcandığını" iddia etmiştir. 

Bu iddianın sahibi tarafından belediyeye iş yapan Seven adlı şirketin Ömerli 
Belediyesine yaptığı işlerin listesi çıkarılmış, belediyeden alınan bilgilerde 5 adet işin 2000 
yılında yapıldığı görülmüştür. 

İddianın ilgili Bakanlık olan İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturulması, 3628 sayılı 
yasa kapsamında değerlendirildiği taktirde ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına dosyanın intikal 
ettirilmesi gerektiği, (Ek:28) 

Kanaat ve sonucuna varılmıştır. 

3. ÖNERİ 
3.1. Ömerli Belediyesinin 28.10.1999 tarih ve 47 sayılı Meclis Karan ekinde 

onaylanan ve plan tadilatı için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama 
Genel Müdürlüğüne gönderilen 1/50.000 ölçekli plan tadilatı teklifinin, Tarım Arazilerinin 
Tarım Dışı Amaçla Kullanılmasına Dair Yönetmeliğin 4. ve 8. maddelerine aykırı olarak II. 
sınıf tarım arazilerinde konut yerleşimine açması sebebiyle, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 
onaylanmaması gerekmektedir. 

3.2.1. Ömerli Belediyesinde üç etap halinde yapılan ve 28.10.1999 tarih ve 47 sayılı, 
28.02.2000 tarih ve 17 sayılı, 04.07.2000 tarih ve 35 sayılı Meclis Kararlarıyla onaylanan L, 
II. ve III. Etap imar planlarının hukuki bir altlığı olmaması sebebiyle herhangi bir 
geçerlilikleri olmadığından, planların iptal edilmesi ve bu planlara istinaden yapılan imar 
durumu, yapı ruhsatı, iskan vb. imar uygulamaların iptal edilmesi gerekmektedir. 

3.2.2. İmar planlarının geçerli olmadığının Belediye Başkanlığına bildirilmiş olmasına 
rağmen kanuna aykırı olarak ruhsat düzenleyen görevliler hakkında idari ve adli soruşturma 
yapılması gerekmektedir. 

3.3. 24.03.1999 tarih ve 1996/26 sayılı İl İdare Kurulu Karan ile onaylanan mevzii 
imar planının Ümraniye İlçesi Ömerli Köyü Ayvalı Çiftliği mevkiinde bulunan l pafta, 1-14-
23-47-56-57 adalar, 2 pafta, 1-2-14-43-44-45-46-47-55-88 adalar, 3 pafta, 1-47-46 adalar, 4 
pafta 43 adayı kapsayan alan ile ilgili olduğu, planın 15.11.1995 tasdik tarihli 1/50.000 ölçekli 
İstanbul Metropolitan Alanı Alt Bölge Nazım İmar Planının iptal edilmiş olması ve bu planın 
24.03.1999 tarih ve 1996/26 sayılı İl İdare Kurulu Karan ile onaylanan plana altlık teşkil 
etmesi nedeniyle bu mevzii imar planının da geçerliliği yoktur. İptal edilmesi gerekmektedir. 

3.4.1. İstanbul İli Ümraniye İlçesi Ömerli Köyü 5 pafta, 15 ada 3, 4, 10, 12 no.lu 
parseller, 5 pafta, 5 ada 9, 10, 11, 12, 53, 56, 66, 31, 16 parseller ve 58 ada 2, 3, 4, 5 sayılı 
parseller, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü 
'nün 21.10.1998 tarih ve 14385 sayılı yazısı ile, 1/50.000 ve 1/25.000 ölçekli planlann "Kent 
Bütünü Planlan" olduğundan bahisle Valilikçe plan değişikliği yapılabileceği belirtilmiş ve 
hukuki geçerliliği olmayan bu talimata istinaden, tanm raporunda bir kısım arazinin tanm dışı 
amaçla kullanılması uygun görülmemesine rağmen, arazinin tamamı 23.12.1998 tarih ve 
1998/151 sayılı İl İdare Kurulu Karan ile 1/50.000 ölçekli imar planında spor konaklama ve 
rekreasyon alanı olarak değiştirilmiştir. 17.02.1999 tarih ve 1999/11 sayılı İl İdare Kurulu 
Karan ile söz konusu parsellere ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli mevzii imar planlan 
onaylanmıştır. Bu durumda hukuki geçerliliği olmayan bir talimatla yetkisiz makamlarca, 
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tarım raporuna aykırı olarak onaylanan bu imar planı değişikliğinin ve imar planlarının 
hukuki bir geçerliliği olmadığından iptal edilmesi gerekmektedir. 

3.4.2. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel 
Müdürlüğü 'nün 21.10.1998 tarih ve 14385 sayılı yazısı ile 3194 sayılı İmar Kanununa aykırı 
olarak 1/50.000 ve 1/25.000 ölçekli planların "Kent Bütünü Planları" olduğundan bahisle 
Valilikçe plan değişikliği yapılması talimatı verilmesi sebebiyle, söz konusu yazıyı imzalayan 
ve paraflayan personel hakkında idari ve cezai kovuşturma yapılması gerekmektedir. 

3.4.3. Bir kısım tarım toprağının Tarım Alanlarının Tarım Dışı Amaçla 
Kullanılmasına Dair yönetmelik hükümlerine aykırı olarak imara açılması ve imar planlannın 
onaylanması sebebiyle sorumlu Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü personeli ve İl İdare Kurulu 
üyeleri hakkında idari ve adli kovuşturma yapılması gerekmektedir. 

3.4.4. Plan müellifi Billur Çınar (Y. Belge No:2268) hakkında İmar Planlarının 
Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşların Yeterlilik Yönetmeliğinin 16. maddesi 
gereği Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca işlem yapılması gerekmektedir. 

3.5.1. Ömerli Belediyesinde üç etap halinde yapılan ve 28.10.1999 tarih ve 47 sayılı, 
28.02.2000 tarih ve 17 sayılı, 04.07.2000 tarih ve 35 sayılı Meclis Kararlarıyla onaylanan İ., 
II. ve IIİ. Etap 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlannın İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklere 
göre hukuki bir altlığı olmaması sebebiyle geçerlilikleri de bulunmamaktadır. İptal edilmeleri 
gerekmektedir. 

3.5.2. İmar planlannın yapılması ve onaylanması sırasında Tanm Alanlannın Tarım 
Dışı Gaye İle Kullanılmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesinin yani Bakanlıktan (Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünden) izin alınması gerektiği hususu göz ardı edilmiştir. Bu 
nedenle üç etap halinde planlanan imar plânlannı onaylayan Belediye Meclisi üyeleri 
hakkında idari ve adli soruşturma başlatılması gerekmektedir. 

3.5.3. Plan müellifi Mehmet Emin Aşkın (Oda Sicil No:5761, Dip No:599) hakkında 
İmar Planlannın Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlann Yeterlilik 
Yönetmeliğinin 16. maddesi gereği Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca işlem yapılması 
gerekmektedir. 

3.5.4. Geçersiz olan bu planlara göre ruhsat verilmesi vb. herhangi bir işlem 
yapılmaması gerekmektedir. 

3.6. İmar planlannın değiştirildiği ve sahte olduğu sonucuna vanlması sebebiyle, 
Ömerli Belediye Meclisince onaylanan İ. Etap ve II. Etap İmar Plânlannı kanunsuz ve 
hukuksuz olarak yakmak suretiyle imha edildiği, yerine aynı gün ve sayılı sahte evrak 
niteliğinde imar plânlannı uygulamaya konulduğu iddialannın tekrar soruşturma konusu 
yapılarak Kaymakam, Belediye Başkanı, katip üyeler, diğer kamu görevlileri ve plan 
müellifinin idari ve cezai sorumluluğunun İçişleri Bakanlığınca yaptmlacak bir inceleme 
ve/veya soruşturmada belirlenmesi gerekmektedir. 

3.7. Bahsedilen planlar ile tanm arazilerinin Köy Hizmetlerinin uygun görüşü 
alınmadan imara açıldığı, bu yolla başta İş-Koray adlı şirket olmak bir takım şirketlerin tanm 
arazileri üzerinde yapılaşmalannın sağlandığı, diğer bir anlatımla rant sağlandığı iddialan 
gerçeklik kazanmıştır. Belediye Başkanı ve diğer kamu görevlilerinin bu uygulamalarla 
kendilerine rant sağlayıp sağlamadıklannın mal beyanlannın 3628 sayılı yasa uyannca 
yapılacak bir soruşturma ile tespitinin sağlanması gerekmektedir. 

3.8. İş-Koray adlı şirket tarafından inşaat ruhsatı aşamasında yapı denetimi dışında 
bırakılarak TUS kapsamında inşaatın yapımının sağlanarak inşaat maliyetlerinin şirket lehine 
yasaya aykm olarak azaltıldığı iddiası ile ilgili olarak eldeki belgeler ışığında soruşturma 
yapılması gerekmektedir. 

3.9. İçişleri Bakanlığı Kontrolörlerinin nasıl ve ne şekilde suça iştirak ettiklerinin, 
yolsuzluğun üzerini nasıl örttükleri, eski tarihli sahte belge düzenlenmesine nasıl ve ne şekilde 
iştirak ettikleri, diğer sahte planın nerede olduğu, ana plan kararlannm nasıl hukuka uygun 

1060 



hale getirildiği konusunda şikayet dilekçesinde herhangi bir ayrıntı yer almaması, dilekçe 
ekinde bilgi belge yer almaması nedeniyle, bu madde ile ilgili olarak Heyetimizce yapılacak 
bir işlem bulunmamaktadır. İçişleri Bakanlığınca diğer maddeler kapsamında yapılacak 
ayrıntılı inceleme/soruşturma kapsamında ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. 

3.10. Kaymakamlıkça yaptırılan ön incelemelere esas teşkil eden muhakkik ve teknik 
heyet raporlannın yerinde yapılacak daha detaylı incelemede raporlan düzenleyenler ve 
Kaymakamla ilgili yeni bilgilerin aynca değerlendirilmesi gerekmektedir. 

3.11. 2001/3252 sayılı hazırlık dosyasının 6.9.2002 tarihine kadar hiçbir işlem 
yapılmadan işlemsiz bekletilmesi, Kaymakamlıktan ön inceleme talep edilen dosyanın cevabı 
gelmemesine karşın tekidi ve akıbetinin araştınlması cihetine gidilmemesi, evrakın 
sürüncemede kalmasına sebebiyet verilmesi nedeniyle görevliler hakkında disiplin yönünden 
gereğinin yapılması için Adalet Bakanlığına suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir. 

3.12. 18. madde uygulamasının dayanağı olan imar planlannın geçerli olmaması 
sebebiyle hukuki geçerliliği olmayan 18. madde uygulamalanmn iptal edilmesi 
gerekmektedir. 

3.13. Üçüncü şahıslann uyanlması bakımından; Ümraniye 1. Bölge Tapu Sicil 
Müdürlüğünce; 09.06.2000 tarih, 4287 yevmiye, 12.07.2000 tarih, 5166 yevmiye, 23.01.2002 
tarih, 501 yevmiye ve 26.02.2001 tarih, 1389 yevmiye ile tescil gören parsellerin tapu kütüğü 
sayfasının beyanlar hanesine bu husustaki belirtinin (şerhin) yapılması gerekmektedir. 

3.14. Uygulama sahasında bulunan, 2/B sahalanmn Orman Bakanlığına bağlı ORKÖY 
Genel Müdürlüğü tarafından 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalannın Desteklenmesi 
Hakkında Kanun uyannca yapılan satış işlemlerinde (hak sahipliliği, rayiç bedel tespiti vb) 
herhangi bir usulsüzlük yapılıp yapılmadığı hususlannın Çevre ve Orman Bakanlığı ve Milli 
Emlak Genel Müdürlüğü müfettişlerince yapılacak aynntılı inceleme sonrası ortaya 
çıkanlması gerekmektedir. 

3.15. 2/B gereğince orman dışına çıkanlan yerlerin eylemli orman olması nedeniyle bu 
durumdaki taşınmazlann imar sahasında kalıp kalmadığının tespiti ve alınacak önlemler yine 
Çevre ve Orman Bakanlığı Müfettişlerinin değerlendirmesi gerekmektedir. 

3.16. Saadettin Yılmaz 'la ilgili iddianın takibi şikayete bağlı bir suç niteliğinde 
olduğu, bu konuda dolandınldığı ileri sürülen Saadettin Yılmaz adlı şahsın bir iddiası varsa 
bunu dava yolu ile takip etmesi gerektiği, Komisyon tarafından bu hususun incelenmesinde 
hukuki olarak bir fayda görülmemesi ve taraf olan şahsın bir talebi olmadığı gibi, komisyona 
örnek olacak nitelikte yaygın bir uygulama olmaması nedeniyle inceleme dışında 
bırakılmıştır. İçişleri Bakanlığınca değerlendirilmesi gerekmektedir. 

3.17. Emta, Mega Otomotiv, Şamil Satıcı, İshak Kantaşı ile ilgili iddialar İçişleri 
Bakanlığı Kontrolörleri tarafından düzenlenen raporda aynntılı olarak değerlendirildiğinden 
bu rapor kapsamına alınmamıştır. İçişleri Bakanlığınca değerlendirilmesi gerekmektedir. 

3.18. İş-Koray İnşaat tarafından Ömerli Belediyesine verilen tarihsiz ve havalesiz 
dilekçe ile 11 adet ada için imar durum belgesi talebinde bulunulduğu, kayıtlann 
incelenmesinde evrak kayıt defterinde 04.02.2000 tarihli kaydın düşüldüğü, ancak yazı 
üzerine bu kaydın konulmadığı, yalnızca kurşun kalemle 30 sıra nosunun yazıldığı, defterin 
işleniş biçiminde yazının aynı kalemle yazıldığı ve çok düzenli bir yazı karakterinin 
kayıtlarda görülmesi bu defterin sonradan düzenlendiği izlenimini "verdiği, yapılan 
açıklamalar doğrultusunda bu konunun soruşturulması gerekmektedir. 

3.19. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele 
Kanunu kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliğince ya da yetkili savcılığınca 
incelenmesi ve soruşturulması gerekmektedir. 

3.20. Mülkiyeti Ömerli Belediyesine ait 112 ada, 2 parseldeki 14308,29 metrekare arsa 
ile Koray Yapı End.veTic.A.Ş. ye ait 109 ada, 10 parseldeki 14318,26 metrekare arsanın 
takasının yapıldığı, Ümraniye Kaymakamlığı Kıymet Takdir Komisyonu tarafından yapılan 
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kıymet takdirinde Belediyeye ait arsa için 286.165.800.000-TL bedel, Koray Yapı End.ve Tic. 
A.Ş. ye ait arsa için ise 357.956.000.000-TL bedel tespit edildiği, belediye lehine 
taşınmazlann arasındaki değer farkın alınmadığı, satıştan Belediyenin menfaatine bir 
durumun gerçekleştiği, takas işleminin 31.10.2000 gün 260 sayılı encümen kararı ile 
gerçekleştirildiği, ancak yapılan takasın işlem tarihi itibariyle yürürlükte olan 2886 sayılı 
Devlet İhale Yasasına aykırı gerçekleştirildiği, İçişleri Bakanlığınca konunun 
incel enmesi/soruşturulması gerekmektedir. 

3.21. Komisyon tarafından oluşturulan heyetçe yerinde yapılan inceleme sırasında; 
Elvan Seven isimli şahıs tarafından ileri sürülen iddiaların ilgili Bakanlık olan İçişleri 
Bakanlığı tarafından soruşturulması, 3628 sayılı yasa kapsamında değerlendirildiği taktirde 
ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına dosyanın intikal ettirilmesi gerekmektedir. 

3.22. 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat ile diğer özel kanunlar gereği, 
Bakanlığınızın yetkili kılındığı plan onaylannda onay yetkisi bizzat Bakana ait olmasına 
rağmen, eski tarihli genelgelere dayanarak, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde 
yer almayan "kent bütünü" planı adı altında plan onaylama yetkilerinin devredilmesi 
nedeniyle başta İstanbul Büyükşehir Belediyesince 1995 onanh 1/50.000 ölçekli planı olmak 
üzere çeşitli planlann yargı karan ile iptal edildiği, Türkiye çapında bütün Valilik ve 
Belediyelerce bu genelge ve görüşlere göre uygulama yapılan planlann hukuki geçerliliği 
olmadığı, bu planlar nedeniyle uğranılan zarann, sağlanan rantın, yapılaşma durumunun, 
Kendilerinde olmayan bir yetkiyi kullanarak usulsüz yetki devrinde bulunan üst düzey 
bürokratlann sorumluluğunun ayn bir İnceleme Komisyonunca değerlendirilmesi 
gerekmektedir. 

3.23. Çevre Kanunu, İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde bütün bakanlıklann, 
valiliklerin, büyükşehir belediyelerinin, il belediyelerinin, ilçe belediyelerinin, belde 
belediyelerinin hangi ölçekteki ve kapsamdaki planlan yapmalan/yaptırmalan, hangilerini 
onaylamalan gerektiğinin, yapılan/yaptınlan/onaylanan imar planlannın ilgili kurumlara 
gönderilme sürelerinin, gönderilmeme durumunda uygulanacak müeyyidelerin açık ve seçik 
olarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

3.24. Özellikle İ. ve II. Sınıf tanm arazilerinin (sınıfı daha sonra değişse bile) tanm 
dışı amaçla kullanılmasını mümkün kılmayan, IIİ. ve İV. sınıf tanm arazilerinin tanm dışı 
amaçla kullanılmasını zorlaştıran hukuki düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 

Bu durumda; 
Raporumuzun Öneriler (Sonuç) bölümünde yer alan, 
3.2.1., 3.2.2., 3.3., 3.4.1., 3.4.3. (İçişleri Bakanlığı yetkisindeki personel), 3.5.1., 

3.5.2., 3.5.4., 3.6., 3.7. (İçişleri Bakanlığı yetkisindeki personel), 3.8., 3.9., 3.10., 3.16, 3.17., 
3.18, 3.19, 3.20, 3.21. maddelerinde yer alan önerilerin yerine getirilmesi için Raporumuzun 
ekli bir örneğinin İçişleri Bakanlığına, 

3.1, 3.4.2., 3.4.3. (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yetkisindeki personel), 3.4.4., 3.5.3., 
3.7. (Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü personeli), 3.12., 3.13. maddelerinde yer alan 
önerilerin yerine getirilmesi için Raporumuzun eksiz bir örneğinin Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığına, 

3.14., 3.15. maddelerinde yer alan önerilerin yerine getirilmesi için Raporumuzun 
eksiz bir örneğinin Çevre ve Orman Bakanlığına, 

3.14. maddesinde yer alan önerinin yerine getirilmesi için Raporumuzun eksiz bir 
örneğinin Maliye Bakanlığına, 

3.11. maddesinde yer alan önerinin yerine getirilmesi için Raporumuzun eksiz bir 
örneğinin Adalet Bakanlığına, 

3.22. maddesinde yer alan önerinin değerlendirilmesi için Raporumuzun eksiz bir 
örneğinin TBMM Yolsuzluklann Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlannın 
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Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis 
Araştırması Üst Komisyonuna (10/9), 

3.23. maddesinde yer alan önerinin değerlendirilmesi için Raporumuzun eksiz birer 
örneğinin TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm İhtisas Komisyonu ile Çevre İhtisas 
Komisyonuna, 

3.24. maddesinde yer alan önerinin değerlendirilmesi için Raporumuzun eksiz bir 
örneğinin TBMM Tanm, Orman ve Köyişleri İhtisas Komisyonuna 

gönderilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varılmıştır. 10.06.2003 

4. DİZİ PUSULASİ 

Üç klasör halinde EK- de sunulmuştur. 

2.3.2. Orhanlı Belediyesi İmar Uygulamaları 
(Özel Rapor 5, Ek E) 

1. YAPILAN İŞLEMLER VE DOĞAN ZARAR 

İstanbul İli Tuzla İlçesi Orhanlı Belediyesinin usulsüz olarak mevzii imar planı 
yaptığı, planlarda elle değişiklik yaptığı, mevzuata aykırı personel çalıştırıldığı, Belediyeye ait 
arsaların usulsüz satışının yapıldığı, Belediye görevlilerinin kaçak bina sahiplerinden para 
aldığı, İmar Yasasına aykırı binaların yıkımının yapılmadığı, Tuzla Kaymakamının şikayetleri 
sumen altı ettiği iddialarının incelenmesi sonucunda 

1. Muhtelif imar planlarında elle yapılan değişikliklerin İmar Planı Yapılması ve 
Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe ve İSKİ Havza Yönetmeliği hükümlerine 
aykırı planların iptal edilmesi ve idari/adli sorumlulukların belirlenmesi gerektiği, 

2. İmar planı değişiklikleri için ilgili kurum görüşlerinin alınmadığı, mevcut imar 
planı sınırlannda üst ölçekli uygulama planını yapan plan müellifinin görüşü alınmadan, İmar 
Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 22. maddesinde belirtilen 
şartlara aykm plan yapıldığı, bu haliyle planlann planlama hükümlerine aykın olduğu, 
mevcut uygulama imar planı sınırlannda mevzii imar planı yapılamayacağından mevzi imar 
planlannın iptal edilmesi ve planlann yapılmasında ve onaylanmasında sorumluluğu 
bulunanlann belirlenmesi gerektiği, 

4. Kaçak ve ruhsatsız yapılar ile ilgili olarak 3194 sayılı İmar Yasasının 32. 
maddesinin uygulanmadığı, idari/adli sorumluluklann belirlenmesi gerektiği, 

5. Orhanlı 1, 2, 3. Etap planlann yapımından önce gönderilen İstanbul İl Emniyet 
Müdürlüğü görüşünde semt karakollan için 3000-5000 m2, polis merkezleri için 5000-10.000 
m2, ilçe emniyet müdürlüğü hizmet binası için 10.000 m2 üzeri, lojmanlı hizmet binalan için 
10.000 m2 üzeri emniyet hizmet alanı aynlması istenildiği halde, 1. Etapta emniyet hizmetleri 
için 5000 m2, 2. ve 3. Etapta yer aynlmadığı, bu durumda emniyet hizmetleri için gereken 
alanın plan değişikliği yapılarak aynlması gerektiği, 

6. l.,2.,3. Etap imar planlan sınırlannda tanm dışı amaçlı kullanılmasına müsaade 
edilemeyecek arazi ve mera vasıflı arazi bulunup bulunmadığının Tanm Bakanlığından 
talepte bulunularak incelemesinin yapılmadığı, bu durumda l.,2.,3. Etap imar planlannın 
bütün kurum görüşleri olmaması nedeniyle iptal edilmesi gerekmekte ise de nihai karann 
tanm dışı amaçla kullanılmasına müsaade edilebilecek arazi bulunup bulunmadığının 
belirlenmesi için yaptınlacak aynntılı inceleme sonucunda verilmesi gerektiği, 

7. İSKİ Genel Müdürlüğünce yeni çıkanlan 2003 tarihli yönetmeliğe göre üç etap 
halindeki uygulama imar plan hükümlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği, 
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8. Yakınma dilekçesi ekinde yer alan gazete kupüründeki kaçak yapı iddialarının ve 
22.09.2000 tarihli Orhanlı Belediyesi yazısına konu meclis gündemi evrakında yer alan 
harçlar ve yetkisiz olarak imar planı yapıldığı şeklindeki münferit iddialann İçişleri 
Bakanlığınca incelenmesi/soruşturulması gerektiği, 

9. 4 pafta 1415 sayılı parselin satışında Resmi Gazete ilanında ihale tarihinin bir yıl 
önceki tarih olarak belirtilmesi 2886 sayılı yasaya aykınlık teşkil ettiğinden ihalenin usule 
aykın olduğu, sorumlular hakkında inceleme/soruşturma başlatılması gerektiği, 

10. Belediye görevlilerince kaçak bina sahiplerinden para alındığı iddiasının 
incelenmesi/soruşturulması gerektiği, 

11. Tuzla Kaymakamının şikayetleri sumen altı ettiği iddiasının da İçişleri 
Bakanlığınca incelenmesi gerektiği, 

11 madde halindeki önerilerin İçişleri Bakanlığınca incelenmesi/soruşturulması 
gerektiği kanaat ve sonucuna vanlmıştır. 

2. SORUMLULUĞUN TESPİTİ 
2.1. Usulsüzlük ve Yolsuzluk Yapıldığı İddia Edilen Kurum 
İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Orhanlı Belde Belediyesi. 

2.2. İddia Sahipleri 
İsimsiz ve adressiz yakınma dilekçesi 

2.3. Usulsüzlük ve Yolsuzluk Yapıldığı İddia Edilen Kişiler 
Orhanlı Beldesi Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri, diğer kamu görevlileri ve 

plan müellifleri. 

2.4. İddia Konulan 

Orhanlı Belediye Başkanı Cemil Ekşi 'nin usulsüz bir şekilde mevzi imar planı 
yaptığı, 

Mevzi imar planlannın önce yüzde yirmi emsalle yapıldığı, daha sonra emsallerin 
üzerinin elle çizilerek yüzde ona düşürüldüğü, 

Orhanlı Belediyesinde mevzuata aykın personel çalıştınldığı, özellikle geçici işçilerin 
memur kadrosunda çalıştınldığı, Belediyede görevli geçici işçilerin bir partinin Orhanlı 
teşkilatında çalıştınldıklan, 

Belediyeye ait arsalann usulsüz satışının yapıldığı, 
Belediye görevlilerinin kaçak bina sahiplerinden para aldığı, 
İmar Yasasına aykın binalann yıkımının yapılmadığı, 
Tuzla Kaymakamının şikayetleri sumen altı ettiği, 

2.5. İnceleme Görevi ve Heyeti 
Komisyona intikal eden isimsiz adressiz, imzasız dilekçede yer alan hususlar inceleme 

görevinin konusunu oluşturmuştur (Ek:l). 
İnceleme Heyetinde Komisyon Üyesi Milletvekilleri yer almamıştır. İddia konulan 

Komisyon Uzmanlan İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Ozcan Bademci ve Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığı Müfettişi Dr. Faruk Tuncer Dilek tarafından incelenmiştir (Ek:2). 

2.6. İnceleme ve Değerlendirme 
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Komisyona yapılan yazılı şikayet dilekçesi üzerine yerinde inceleme yapılarak somut 
iddiaların açıklığa kavuşturulmasına yönelik olarak bilgi ve belgeler üzerinde araştırma 
yapılmıştır. Komisyonun süresi ve yetkisi göz önüne alınarak münferit iddialarla birlikte imar 
uygulamaları üzerinde yoğunlaşılmıştır. Bazı iddia konularının ise somut bilgi ve olay 
bahsedilmeden genel uygulamaları içermesi nedeniyle ilgili Bakanlıklarca soruşturması 
gerektiği, bazı iddiaların ise 3628 sayılı yasa kapsamında Cumhuriyet Savcısınca takibatının 
yapılması gerektiğinden bu raporda ayrıntılı incelenmemiştir. 

İddia konulan sırası ile incelenip değerlendirildiğinde: 
Orhanlı Belediye Başkanı Cemil Ekşi 'nin usulsüz bir şekilde mevzi imar planı yaptığı 

ve mevzi imar planlarının önce yüzde yirmi emsalle yapıldığı, daha sonra emsallerin üzerinin 
elle çizilerek yüzde ona düşürüldüğü iddiaları ile ilgili olarak, (Ek: 1) 

Orhanlı Belediyesi Belediye Meclisince onaylanan ve yakınma dilekçesi ekinde yer 
alan imar planlan tek tek incelendiğinde: 

[Bursa G22-b-08-a] numaralı 3 pafta 621 parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Mevzi 
İmar Planı paftasında A lejantlı konut alanlannda E=0.20 emsalinin elle yapılan değişiklikle 
TAKS:0.05, KAKS:0.10 şeklinde değiştirildiği, parselin İSKİ Havza Yönetmeliğine göre 
uzun mesafeli (2000-5000 m) koruma sınırlannda kaldığı, minimum 2500 m2 parsel 
büyüklüğü şartının sağlanması gerektiği, ağaç dikilmesi ve erozyon kontrolü ile ilgili plan 
notlannın yazılması gerektiği, yönetmelikte yer alan diğer esaslann plan notlan arasına 
yazılması gerektiği, (Ek:3) 

[Bursa G22-b-08-a] numaralı 1 pafta 583-584-585-587-588-590-591-597-1870 
parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli Tepeören Mevzi İmar Planı paftasında A lejantlı konut 
alanlannda E=0.20 emsalinin elle yapılan değişiklikle TAKS:0.05, KAKS:0.10 şeklinde 
değiştirildiği, parsellerin İSKİ Havza Yönetmeliğine göre uzun mesafeli (2000-5000 m) 
koruma sınırlannda kaldığı, minimum 2500 m parsel büyüklüğü şartının sağlanması 
gerektiği, ağaç dikilmesi ve erozyon kontrolü ile ilgili plan notlannın yazılması gerektiği, 
yönetmelikte yer alan diğer esaslann plan notlan arasına yazılması gerektiği, (Ek:4) 

[Bursa G22-b-08-a-4-c] numaralı 1 pafta 10 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli 
Mevzi İmar Planı paftasında elle herhangi bir değişiklik yapılmadığı, parselin İSKİ Havza 
Yönetmeliğine göre uzun mesafeli (2000-5000 m) koruma sınırlannda kaldığı, bu alanda 
akaryakıt istasyonu kurulamayacağından plan notlanndan çıkanlması gerektiği, ticaret 
alanındaki emsalin 0.10 a düşürülmesi gerektiği, konut alanındaki KAKS:0.20 değerinin 
düşürülmesi gerektiği, yönetmelikte yer alan diğer esaslann plan notlan arasına yazılması 
gerektiği, (Ek:5) 

[Bursa G22-b-08-d-2-c] numaralı 1 pafta 1055 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli 
Mevzi İmar Planı paftasında "Kapalı ve açık çıkma emsal haricidir" ve "Çatı şekli serbesttir. 
Meyil max % 5 dir" şeklindeki plan notlannın üstü elle çizilmek suretiyle iptal edildiği, 
parselin İSKİ Havza Yönetmeliğine göre uzun mesafeli (2000-5000 m) koruma sınırlannda 
kaldığı, E:0.20 değerinin 0.10 a düşürülmesi gerektiği, yönetmelikte yer alan diğer esaslann 
plan notlan arasına yazılması gerektiği, (Ek:6) 

[Bursa G22-b-08-c] numaralı 2 pafta 115 parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Mevzi 
İmar Planı paftasında Plan Notlan Genel Hükümleri arasına elle yapılan değişiklikle 
"akaryakıt istasyonu yapılamaz" notunun eklendiği, parselin İSKİ Havza Yönetmeliğine göre 
uzun mesafeli (5000 m - havza sının) koruma sınırlannda kaldığı, E:0.30 olan emsalin 0.12 
ye düşürülmesi gerektiği, yönetmelikte yer alan diğer esaslann plan notları arasına yazılması 
gerektiği, (Ek:7) 

[Bursa G22-b-08-d] numaralı l pafta 1063 parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Mevzi 
İmar Planı paftasında "mevzi imar planı tasdik sının" lejandı "mevzi imar planı tadilat sının" 
şeklinde elle değiştirildiği, düşük yoğunluklu konut alanı lejandmda TAKS:0.05 ve 
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KAKS:0.10 ibarelerinin elle TAKS:0.10, KAKS:0.20 şeklinde değiştirildiği, plan notlannda 
yer alan genel hükümler arasına elle "planlarda yeşil alan olarak kullanılan alanlarda yapı 
yapılamaz ancak trafo, arıtma tesisi, foseptik ....gibi benzeri kamu yararlı teknik altyapı 
tesislerine izin verilebilir" notunun eklendiği, A. konut alanlarında TAKS:0.05 ve KAKS:0.10 
ibarelerinin elle TAKS:0.10, KAKS:0.20 şeklinde değiştirildiği, parselin İSKİ Havza 
Yönetmeliğine göre uzun mesafeli (2000-5000 m) koruma sınırlarında kaldığı, yönetmelikte 
yer alan diğer esasların plan notlan arasına yazılması gerektiği, (Ek:8) 

[Bursa G22-b-08-d] numaralı 1 pafta 1063 parsele ait başka bir paftada ise düşük 
yoğunluklu konut alanı lejandında E:0.12 emsalin elle TAKS:0.06, KAKS:0.10 şeklinde 
değiştirildiği, A. konut alanlarında E:0.12 emsalin elle TAKS:0.05, KAKS:0.10 şeklinde 
değiştirildiği, bu durumda aynı ada parsel için birden fazla pafta düzenlenmiş olduğunun 
anlaşıldığı, parselin İSKİ Havza Yönetmeliğine göre uzun mesafeli (2000-5000 m) koruma 
sınırlarında kaldığı, yönetmelikte yer alan esasların plan notlan arasına yazılması gerektiği, 
(Ek:9) 

[Bursa G22-b-08-a-3-d] numaralı 1 pafta 16 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli 
Mevzi İmar Planı paftasında TAKS:0.15 ve KAKS:0.30 ibarelerinin elle TAKS:0.06, 
KAKS:0.12 şeklinde değiştirildiği, parselin İSKİ Havza Yönetmeliğine göre uzun mesafeli 
(2000-5000 m) koruma sınırlannda kaldığı, yönetmelikte yer alan diğer esaslann plan notlan 
arasına yazılması gerektiği, (Ek: 10) 

[Bursa G22-b-14-a] numaralı 4 pafta 763, 764, 1604, 1606, 1630, 1632 no.lu parseller 
için hazırlanan 1/5000 ölçekli Mevzi İmar Planı paftasında düşük yoğunluklu konut alanı 
lejandında E:0.20 emsalin, TAKS:0.06, KAKS:0.12 olarak değiştirildiği, A. konut alanlannda 
E:0.20 emsalin elle TAKS:0.06, KAKS:0.12 şeklinde değiştirildiği, parsellerin İSKİ Havza 
Yönetmeliğine göre uzun mesafeli (5000 m - havza sının) koruma sınırlannda kaldığı, 
yönetmelikte yer alan esaslann plan notlan arasına yazılması gerektiği, (Ek: 11) 

[Bursa G22-b-08-a] numaralı 5 pafta 880 parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Mevzi 
İmar Planı paftasında plan notlan arasında yer alan "binalara ait kapalı inşaat alanlan toplam 
E=1.00 değerini aşan üretim tesislerindeki çekme katlar emsale dahil değildir" ve 
"belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve belediyeler tip imar yönetmeliği 
hükümleri geçerlidir" notlanmn elle çizilerek iptal edildiği, parselin İSKİ Havza 
Yönetmeliğine göre uzun mesafeli (5000 m - havza sının) koruma sınırlannda kaldığı, 
koruma alanında sanayi bölgesi kurulamayacağından bu planının tamamen iptal edilmesi 
gerektiği, (Ek: 12) 

[Bursa G22-b-08-a] numaralı 1 pafta 548 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzi 
İmar Planı paftasında elle herhangi bir değişiklik yapılmadığı, parselin İSKİ Havza 
Yönetmeliğine göre uzun mesafeli (2000-5000 m) koruma sınırlannda kaldığı, E:0.320 
emsalin 0.10 a düşürülmesi gerektiği, yönetmelikte yer alan diğer esaslann plan notlan 
arasına yazılması gerektiği, (Ek: 13) 

[Bursa G22-b-14-a] numaralı 4 pafta 761 parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Mevzi 
İmar Planı paftasında plan notlan arasında yer alan E:0.15 emsalin TAKS:0.06, KAKS:0.12 
şeklinde elle değiştirildiği, "Emsal, brüt parsel üzerinden hesaplanacaktır" notunun "emsal net 
parsel üzerinden hesaplanacaktır" şeklinde elle değiştirildiği, "Sosyal tesisler ve havuzlar 
emsale dahil değildir" notunun "havuzlar emsale dahil değildir" şeklinde elle değiştirildiği, 
"alt yapı tesisleri için bünyesinde antma sistemi yapılacaktır, antma sistemi yapılıp alt yapı 
bağlanmadan iskan verilmeyecektir parsel bünyesinde 2000 m" den küçük ifraz 
verilmeyecektir" notlanmn elle eklendiği, parselin İSKİ Havza Yönetmeliğine göre uzun 
mesafeli (5000 m - havza sının) koruma sınırlannda kaldığı, yönetmelikte yer alan esaslann 
plan notlan arasına yazılması gerektiği, (Ek: 14) 

[Bursa G22-b-08-a] numaralı 3 pafta 622-623 parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli 
Mevzi İmar Planı paftasında A. konut alanlannda E:0.25 emsalin elle TAKS:0.05, 
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KAKS:0.10 şeklinde değiştirildiği, parsellerin İSKİ Havza Yönetmeliğine göre uzun mesafeli 
(2000-5000 m) koruma sınırlarında kaldığı, yönetmelikte yer alan diğer esasların plan notlan 
arasına yazılması gerektiği, (Ek: 15) 

[Bursa G22-b-08-c] numaralı 2 pafta 1807 parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Mevzi 
İmar Planı paftasında plan notlan arasına "açık ve kapalı çıkmalar emsale dahil değildir", 
"bodrum kat emsal haricidir", "emsal değeri net parsel üzerinden hesaplanacaktır", "ifrazlar 
2500 m2 den küçük olamaz" notlannın elle eklendiği, parselin İSKİ Havza Yönetmeliğine 
göre uzun mesafeli (5000 m - havza sının) koruma sınırlannda kaldığı, yönetmelikte yer alan 
esaslann plan notlan arasına yazılması gerektiği, (Ek: 16) 

[Bursa G22-b-14-a-l-c] numaralı 4 pafta 1586-1662 parseller için hazırlanan 1/5000 
ölçekli Mevzi İmar Planı paftasında elle herhangi bir değişiklik yapılmadığı, parsellerin İSKİ 
Havza Yönetmeliğine göre havza dışı sınırlarda kaldığı, yönetmelikte yer alan diğer esaslann 
plan notlan arasına yazılması gerektiği, (Ek: 17) 

[Bursa G22-b-08-d] numaralı 1 pafta 1056 parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Mevzf 
İmar Planı paftasında plan notlan arasına "parselde yapılacak yapılann atık sulan parsel 
bünyesinde yapılacak antma tesisine bağlanacaktır, bu şart yerine getirilmeden iskan verilmez 
parsel bünyesinde minimum 2500 m2 den küçük ifraz yapılamaz" notlannın elle eklendiği, 
parselin İSKİ Havza Yönetmeliğine göre uzun mesafeli (2000 -5000 m) koruma sınırlannda 
kaldığı, yönetmelikte yer alan diğer esaslann plan notlan arasına yazılması gerektiği, (Ek: 18) 

[Bursa G22-b-08-c-2-d] numaralı 2 pafta 139 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli 
Mevzi İmar Planı paftasında konut alanı lejandında TAKS:0.10 ve KAKS:0.20 ibarelerinin 
elle TAKS:0.05 ve KAKS:0.10 şeklinde değiştirildiği, plan notlan arasında yer alan "altyapı 
tesisleri sızdırmaz foseptik veya pis su antma sistemine bağlanmadan iskan izni verilmez" 
notunun "altyapı tesisleri pis su antma sistemine bağlanmadan iskan izni verilmez" şeklinde 
elle değiştirildiği, "parsel duvarlannın yüksekliği yol cephelerinde tretuvar..." notunun "parsel 
duvarlannın yüksekliği yol cepheleri hariç..." şeklinde elle değiştirildiği, "zemin kat ve çatı 
arası piyeslerindeki açık balkon ve açık teraslar emsale dahil değildir" notunun üzerinin elle 
çizilerek "açık ve kapalı çıkmalar emsale dahil değildir" şeklinde elle değiştirildiği, A. Konut 
alanlannda TAKS:0.10 ve KAKS:0.20 ibarelerinin elle TAKS:0.05 ve KAKS:0.10 şeklinde 
değiştirildiği, parselin İSKİ Havza Yönetmeliğine göre uzun mesafeli (5000 m - havza sının) 
koruma sınırlannda kaldığı, yönetmelikte yer alan diğer esaslann plan notlan arasına 
yazılması gerektiği, (Ek: 19) 

[Bursa G22-b-09-d-l-d] numaralı 4 pafta 708 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli 
Mevzi İmar Planı paftasında plan notlan arasına "emsal net parsel üzerinden hesaplanacaktır", 
"alt yapı tesisleri pis su antma sistemine bağlanmadan iskan izni verilemez", "açık ve kapalı 
çıkmalar emsale dahil değildir", "parsel bünyesinde minimum 2000 m2 den küçük ifraz 
yapılamaz" notlannın elle yazılarak eklendiği, parsel üzerinde yer alan E:0.15 lejandının 
TAKS:0.60, KAKS:0.12 şeklinde değiştirildiği, parselin İSKİ Havza Yönetmeliğine göre 
uzun mesafeli (5000 m - havza sının) koruma sınırlannda kaldığı, yönetmelikte yer alan diğer 
esaslann plan notlan arasına yazılması gerektiği, (Ek:20) 

Elle yapılan bu değişikliklerin bir kısmının İSKİ Havza yönetmeliğinde yer alan 
sınırlamalardan kaynaklandığı, bazı değişikliklerin parsel sahiplerinin aleyhine bazı 
değişikliklerin ise parsel sahiplerinin lehine olduğu görülmüştür. İmar Planı Yapılması ve 
Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin Üçüncü Bölümünde imar Planı 
Değişikliklerinde Uyulması Gereken Esaslar yer almaktadır. Bu bölümde yer alan esaslarla 
birlikte 14. ve 16. maddelerde yer alan prosedürlerin imar planı değişikliklerinde aynen takip 
edilmesi gerekmektedir. Örneğin 22. maddeye göre imar planında verilmiş olan inşaat 
emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlannın değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun 
arttınlmasına dair imar planı değişikliklerinde artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik alt 

1067 



yapı alanları da ek 1 de belirtilen standartlar muvacehesinde arttırılması, kat adedi artması 
durumunda bina cepheleri arasındaki asgari uzaklığın sağlanması gerekmektedir. Bütün bu 
değişikliklerin yapılabilmesi içinde 21. madde gereği uygulama imar plam sınırlan içerisinde 
yer alan bu planlarda plan müellifinin uygun görüşünün alınması gerekmektedir. Ana plan 
müellifine zorunlu sebeplerle plan yaptmlamaması durumunda değişikliğinde aynı karne 
grubundaki müellif tarafından yapılması gerekmektedir. Aynca 21. maddede yer aldığı üzere 
değişikliğe ait gerekçelerin plan raporunda, planın yapımı veya yaptınlmasına ait kararda ve 
alman onama karannda belirtilmesi gerekmektedir. Plan değişikliklerinin orijinal imar planı 
paftalan üzerinde yapılmaması, yeniden pafta üretilerek yapılması gerekmektedir. Diğer 
taraftan aynı yönetmeliğin tanımlan incelendiğinde bu planlann mevzii imar planı olarak 
adlandınlması da yanlıştır. Zira mevcut imar plam sınırlan dahilinde mevzii imar plam 
yapılamaz. Orhanlı Belediyesi sınırlan içerisinde üç etap halinde yapılan ve raporumuzun 
ileriki bölümlerin değerlendirilecek olan uygulama imar planlan mevcuttur. Bu durumda 
mevzii imar planı olarak adlandınlan bu planlar aslında imar planı değişikliğidir. Bu 
değişikliklerin yapılmasında yönetmeliğin üçüncü bölümünde yer alan esaslara uyulması 
gerekmektedir. Açıklanan gerekçelerle yönetmeliğe aykın bu mevzii imar planlannın ve 
değişikliklerinin iptal edilmesi gerekmektedir (Ek:21). Elle değişiklikleri yapanlar ile 
yukanda belirtilen gerekçelere aykın plan yaptıran ve onaylayan, mevcut İSKİ Havza 
Yönetmeliğine aykın plan karan alan meclis üyelerinin sorumluluğu ile İmar Planı Yapılması 
ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe aykın plan yapan plan müelliflerinin 
sorumluluğunun İmar Planlannın Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının 
Yeterlilik Yönetmeliğinin lö.maddesi gereği İçişleri Bakanlığınca değerlendirilmesi 
gerekmektedir. 

Yakınma dilekçesi ekinde yer alan gazete kupüründeki iddialannda İçişleri 
Bakanlığınca incelenmesi gerekmektedir (Ek:22). 

Yakınma dilekçesi ekinde yer alan 22.09.2000 tarihli Orhanlı Belediyesi yazısına konu 
meclis gündemi evrakı incelendiğinde, bazı planlar için "ev varmış gibi harç alındığı, gerçekte 
ev olmadığı", "21.03.2001 tarihinde Yapı Konut İnşaat Sanayi Anonim şirketine ait 
parsellerin imar uygulamalan yetkisinin Akfırat Belediyesinde olmasına rağmen harç 
alındığı" iddialan yer almaktadır. Bu münferit iddianın Komisyon çalışma yöntem ve amacına 
uygun olmaması nedeniyle yetkili İçişleri Bakanlığı Müfettişlerince incelenmesi 
gerekmektedir. Heyetimizce bu konuda aynntılı bilgi ve belge elde edilmemiştir. Ancak 
01.01.2001 tarihinden itibaren Tepeören Köyü ile ilgili her türlü işlemin Akfirat Belediyesi 
tarafından yürütülmesi gerektiği şeklindeki İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğünün 22.03.2001 tarih ve 53390 sayılı yazısı ile bildirildiği halde 05.02.2001-7 
sayılı Meclis Karan ve 12.03.2001 tarihli Belediye Başkanının onayının söz konusu olduğuna 
dair bir açıklama Mevzi İmar Planlan İnceleme Tablosunda yer almaktadır. Tepeören 'in 
Akfırat Beldesine bağlanmasına ilişkin yargı karannın Orhanlı Belde Belediyesine ulaşma 
tarihinin tespit edilerek usulsüz uygulama yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi 
gerekmektedir. (Ek:23,24). 

Orhanlı Belediye Başkanlığının 19.03.2002 tarih ve 880 sayılı olağanüstü meclis 
toplantısına ilişkin yazısı eki gündem konulan incelendiğinde (Ek:25) 

3 pafta 621 parsele ait imar planında TAKS ve KAKS oranlannm düşürülerek parsel 
sahibinin önceki oranlara göre alınan harç nedeniyle mağdur edildiği, aynca İmar Planı 
Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe ve İSKİ Havza Yönetmeliği 
hükümlerine aykın işlem yapıldığı (Ek:3, 21, 26) 

1 pafta 1063 parselde TAKS ve KAKS oranlannın İmar Planı Yapılması ve 
Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe ve İSKİ Havza Yönetmeliği hükümlerine 
aykın olarak arttınldığı, bu parsel için birden fazla pafta bulunması nedeniyle sahtecilik 
yapılıp yapılmadığının haricen araştınlması gerektiği, (Ek:8, 9, 21, 27) 
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4 pafta 763-764-1604-1606-1632 parsellerde TAKS ve KAKS oranlarının İmar Planı 
Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe ve İSKİ Havza Yönetmeliği 
hükümlerine aykırı olarak arttırıldığı, (Ek: 11,21, 28) 

2 pafta 1807 parselde TAKS ve KAKS oranlarının İmar Planı Yapılması ve 
Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe ve İSKİ Havza Yönetmeliği hükümlerine 
aykırı olarak arttırıldığı, (Ek: 16, 21, 29) 

2 pafta 139 parselde TAKS ve KAKS oranlarının İmar Planı Yapılması ve 
Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe ve İSKİ Havza Yönetmeliği hükümlerine 
aykırı olarak arttırıldığı, (Ek: 19, 21, 30) 

1 pafta 1055 parselde TAKS ve KAKS oranlarının İmar Planı Yapılması ve 
Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe ve İSKİ Havza Yönetmeliği hükümlerine 
aykırı olarak arttırıldığı, (Ek:6, 21,31) 

2 pafta 683 parsel uzun mesafeli koruma alnında kaldığından İSKİ Havza Yönetmeliği 
hükümlerine göre h max: 6.5 m şartının plan notlan arasına yazılması gerektiği, (Ek: 32) 

2 pafta 115 parsel uzun mesafeli koruma alnında kaldığından E:0.30 emsal değerinin 
İSKİ Havza Yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak yüksek alındığı, (Ek: 33) 

1 pafta 10 parsel uzun mesafeli koruma alnında kaldığından bu alanda akaryakıt 
istasyonu planlanmasın yapılmaması gerektiği halde planlandığı, ticaret alanındaki emsalin ve 
konut alanındaki KAKS:0.20 değerlerinin İSKİ Havza Yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak 
yüksek alındığı, (Ek:34) 

1 pafta 548 parsel uzun mesafeli koruma alnında kaldığından E:0.20 emsal değerinin 
İSKİ Havza Yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak yüksek alındığı, (Ek: 35) 

tespit edilmiştir. 

Eski ve yeni İSKİ Havza Koruma Yönetmelikleri ile İSKİ tarafından Orhanlı 
Belediyesine gönderilen genelgeler ilişikte sunulmuştur (Ek:36,37,38). 

Yukarıda yer alan yaklaşımla Orhanlı Belediyesince onaylanan diğer mevzii imar 
planlanmn tek tek incelenmesi gerekmekte ise de, yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere 
İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe ve İSKİ Havza 
Yönetmeliği hükümlerine aykırı bu planların iptal edilmesi ve sorumlular hakkında idari ve 
adli işlem yapılması gerekmektedir (Ek:39). 

Ruhsatsız Yapılaşma ile ilgili olarak İSKİ Genel Müdürlüğünce muhtelif tarihlerde 
Orhanlı ve Akfırat Belediyelerine gönderilen yazılar ile ilgili olarak yıkım vb. gerekli 
işlemlerin yapılıp yapılmadığının İçişleri Bakanlığınca incelenmesi gerekmektedir (Ek:40). 

Orhanlı Belediyesinin 17.06.2003 tarih ve 159 sayılı yazısında Tuzla İlçesi Orhanlı 
Belediyesi sınırlan dahilinde yapılan planlama çalışmalanna esas olacak şekilde kamu 
kurumlanndan görüşler istendiği, bu görüşler doğrultusunda çalışmalar yapıldığı, mevzii imar 
planlannda her parsel için tek tek görüş alınmadığı, Orhanlı 1, 2, 3. Etap planlara ait 
görüşlerin ekte olduğu belirtilmektedir. Kurum görüşleri üzerinde yapılan incelemede 
görüşlerin hemen hepsinin 2000 tarihli olduğu, 2. ve 3. Etap uygulama imar planlan ile bir 
ilgisinin bulunup bulunmadığı anlaşılamamıştır. Yapılan incelemede Emniyet Müdürlüğünce 
Semt karakollan için 3000-5000 m2, polis merkezleri için 5000-10.000 m2, ilçe emniyet 
müdürlüğü hizmet binası için 10.000 m üzeri, lojmanlı hizmet binalan için 10.000 m2 üzeri 
emniyet hizmet alanı aynlması istenilmiştir. 1., 2., 3. Etap imar plan notlan incelendiğinde 1. 
Etapta emniyet hizmetleri için 5000 m2, 2. ve 3. Etapta yer ayrılmadığı görülmüştür. Bu 
durumda emniyet hizmetleri için gereken alanın plan değişikliği yapılarak aynlması 
gerekmektedir. İl Sağlık Müdürlüğü yazısında 30 dönüm devlet hastanesi yapımı için, 3000 
m2 sağlık ocağı için, 5000 m2 kamu sağlığı için yer aynlması talep edilmiştir. 1. Etapta 5.147 
m , 2. Etapta 6.49 hektar, 3. Etapta 65.104,36 m2 yer aynldığı görülmüştür. Aynlan sağlık 
alanlan Sağlık Müdürlüğü talebini karşılamaktadır. Tanm alanlannın var olup olmadığına 
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dair Tarım Bakanlığı ile bir yazışma yapılmadığı ve tespit yaptırılmadığı dosya 
muhteviyatından anlaşılmıştır. Tarım İl Müdürlüğünün yazısında sadece meralar ile ilgili 
olarak Mera Kanunu hükümlerine uyulması gerektiği bildirilmiştir. Tarım dışı amaçlı 
kullanılmasına müsaade edilemeyecek arazi ve mera vasıflı arazi bulunup bulunmadığımn 
ayrıntılı bir inceleme ile tespit edilmesi gerekmektedir. İçişleri Bakanlığı Müfettişlerince 
yapılacak incelemede bu hususun göz önüne alınması gerekmektedir. Ayrıca İSKİ Genel 
Müdürlüğünce yeni çıkarılan 2003 tarihli yönetmeliğe göre plan hükümlerinin yeniden 
gözden geçirilmesi gerekmektedir (Ek:41). 

Orhanlı Belediyesinden alınan diğer paftalarda ise 
[Bursa G22-b-08-a] numaralı 3 pafta 622-623 parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli 

Mevzi İmar Planı paftasında 21.12.2001 tasdik tarihli planda E:0.25 emsalin TAKS:0.05, 
KAKS:0.10 olarak elle değiştirildiği (Ek:42), 12.04.2002 tasdik tarihli planda ise elle yazılan 
değerlerin rapido ile yazıldığı (Ek:43), 30.09.2002 tasdik tarihli planda TAKS:0.10, 
KAKS:0.20 değerlerinin E:0.20 şeklinde elle değiştirildiği (Ek:44), 30.09.2002 tasdik tarihli 
başka bir planda ise E:0.20 değerinin rapido ile yazıldığı (Ek:45) görülmüştür. Benzer 
değişikliklerin G22-b-08-b paftasında da yapıldığı görülmüştür (Ek:46). Benzer 
değişikliklerin G22-b-08-a-2-b paftasında da yapıldığı görülmüştür (Ek:47). Benzer 
değişikliklerin G22-b-08-b-l-a paftasında da yapıldığı görülmüştür (Ek:48). Benzer 
değişikliklerin G22-b-08-b-l-d paftasında da yapıldığı görülmüştür (Ek:49). Bu durumda 
İSKİ Havza Yönetmeliğine göre uzun mesafeli (2000-5000 m) koruma sınırlarında kalan 
parsellerde E:0.20 değerinin E:0.10 değerine düşürülmesi gerekmektedir. 

Orhanlı Belediyesi 1. Etap Uygulama İmar Planı 1/1000 ölçekli lejandında G22-b-07-
c-3-d paftası üzerine genel plan hükümleri arasına elle "15. Yeşil alanlarda trafo yapılabilir" 
notunun yazıldığı, 2.Tîcaret Alanları plan notlarına elle "2.1.7Max. 3 kattır" notunun yazıldığı 
görülmüştür. Elle yazılan bu notlar İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair 
Yönetmeliğe aykırıdır. Plan müellifinin görüşü alınarak gerekli meclis kararlarının alınması 
ve paftaların yenilenmesi gerekmektedir. (Ek:50) 

Orhanlı Belediyesi 2. Etap Uygulama İmar Planlarında elle yapılan bir değişikliğe 
rastlanılmamıştır (Ek:51). 

Orhanlı Belediyesi 3. Etap uygulama İmar Planı Lejand paftasında (G22-b-07-b-3-b 
paftası) plan notlan arasına elle "25. Öncelikli uygulaması yapılacak alan sının geçirilmiş 
bölgelerde, 2981 ve 3190 sayılı Kanun gereği ıslah imar planı uygulaması yapılacaktır" 
notunun yazıldığı, 5. Sanayi Alanları plan notları arasında yer alan Hmax=6.50 m nin üzerinin 
çizilerek "uygulama avan projeye göre yapılacaktır" notunun yazıldığı görülmüştür. Elle 
yazılan bu notlar İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe 
aykırıdır. Plan müellifinin görüşü alınarak gerekli meclis kararlarının alınması ve paftaların 
yenilenmesi gerekmektedir (Ek:52). 

1 pafta 16 parsel [Bursa G22-b-08-a] 1/5000 ölçekli ve [Bursa G22-b-08-a-3-d] 
1/1000 ölçekli Mevzi İmar Planı paftasında TAKS:0.15 ve KAKS:0.30 ibarelerinin elle 
TAKS:0.06, KAKS:0.12 şeklinde değiştirildiği, benzer şekilde [Bursa G22-b-08-a-4-c] 
paftasında da değişiklik yapıldığı, bu paftada ayrıca elle "parselde yapılacak yapılann atık 
sulan parsel bünyesinde yapılacak antma tesisine bağlanacaktır. Bu şart yerine getirilmeden 
iskan verilmez", "parsel bünyesinde minimum 2500 m2 den küçük ifraz verilemez" ve "açık 
ve kapalı çıkmalar emsal haricidir" plan notlannın yazıldığı görülmüştür. Elle yazılan bu 
notlar İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe aykındır. Plan 
müellifinin görüşü alınarak gerekli meclis kararlannın alınması ve paftalann yenilenmesi 
gerekmektedir (Ek:53). 

883 parsel paftalannda elle yapılan bir değişikliğe rastlanılmamıştır (Ek:54). 
4 pafta 761 parsel için hazırlanan [Bursa G22-b-14-a] numaralı 1/5000 ölçekli Mevzi 

İmar Planı paftasında plan notlan arasında yer alan E:0.15 emsalin TAKS:0.06, KAKS:0.12 
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şeklinde elle değiştirildiği, "Emsal, brüt parsel üzerinden hesaplanacaktır" notunun "emsal net 
parsel üzerinden hesaplanacaktır" şeklinde elle değiştirildiği, "Sosyal tesisler ve havuzlar 
emsale dahil değildir" notunun "havuzlar emsale dahil değildir" şeklinde elle değiştirildiği, 
"alt yapı tesisleri için bünyesinde arıtma sistemi yapılacaktır, arıtma sistemi yapılıp alt yapı 
bağlanmadan iskan verilmeyecektir parsel bünyesinde 2000 m2 den küçük ifraz 
verilmeyecektir" notlarının elle eklendiği, TAKS ve KAKS değişikliklerinin G22-b-14-a-2-a 
ve G22-b-14-a-l-b paftalarında da yapıldığı görülmüştür. Elle yazılan bu notlar İmar Planı 
Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe aykırıdır. Plan müellifinin 
görüşü alınarak gerekli meclis kararlarının alınması ve paftaların yenilenmesi gerekmektedir 
(Ek:55). 

Orhanlı Belediyesinde mevzuata aykın personel çalıştırıldığı, özellikle geçici işçilerin 
memur kadrosunda çalıştırıldığı, Belediyede görevli geçici işçilerin bir partinin Orhanlı 
teşkilatında çalıştırıldıkları iddiası ile ilgili olarak Orhanlı Belediyesinde çalışan personelin 
çalıştırıldıkları yerlerin listesi belediyeden temin edilmiş, personel olarak belediyede 6 adet 
memur ve 155 geçici işçinin çalıştığı, 

155 geçici işçinin 53 adetinin idari görevlerde istihdam edildiği, diğerlerinin ise 
belediyenin diğer işlerinde görev yaptığı, 6 adet memur kadrosuyla belediyenin işlerinin 
yürütülmesinin mümkün olmadığı görülmekle birlikte Danıştay'ın bir çok kararında işçi 
kadrosunda bulunan personel eliyle memurlarca yürütülmesi gereken işlerin yapılmasının 
mümkün olmadığı ve yasaya aykın bir uygulama olduğu hususuna yer verildiği, ancak bir 
zorunluluk halinin olduğunun da göz ardı edilemeyeceği, bununla beraber çalıştınlan işçiler 
için İstanbul Valilik makamının 13.01.2003 tarihli onayı ile Temizlik İşleri Müdürlüğü için 
65 Adam/ay, Fen ve İmar İşleri Müdürlüğü için 60 Adam/ay vize edildiği, aynca 25.03.2003 
tarihli onay ile ek toplam 100 Adam/ay vizesi verildiği, incelemenin yapıldığı tarih itibariyle 
detaya girilmemekle birlikte vize dışı geçici işçi çalıştınldığı görülmektedir. Mali açıdan bu 
şahıslara ödeme yapılamayacağı da açıktır. 155 personelin bu vizeler çerçevesinde iki ay bile 
çalıştınlması mümkün görülmemektedir. 

Her ne kadar bu husus komisyonun inceleme konusu içerisinde tam bir karşılık 
bulmasa bile kamu kaynaklannın yerel yönetimlerce yasal düzenlemelere aykın nasıl 
harcandığı yönünde küçük bir örnek teşkil edebilir. İhtiyaç olup olmadığı ayn bir tespit 
gerektirse bile, bir belde belediyesinde yaklaşık 110 kişiye bir belediye görevlisinin görev 
yaptığı bir durumda personelin hangi sebeple çalıştınldığı sorusuna Türkiye gerçeği içerisinde 
farklı cevaplar bulunulması olasıdır. Ancak hukuk sistemi içerisinde hukuka aykın işlemlerin 
yapılması kamu düzeninin sağlanması açısından hoş görülecek bir durum olarak görülmelidir. 
Orhanlı Belediyesindeki bu durum diğer belediyeler için de söylenilerek bir genelleme 
yapılabilir. Halkın ihtiyacı, kamu yaran gibi ulvi kavramlar hukuku, yasalan uygulamamayı 
hoş gören bir yaklaşımın kamusal düzeni bozduğu, kamusal harcamalan arttırdığı 
tartışılmayacak bir durumdur (Ek:56) 

Belediye arsalannın usulsüz satışı ile ilgili olarak yapılan incelemede Orhanlı 
Belediyesi tarafından satışı yapılan bir adet gayrimenkul incelenmiş, belediyeye ait 4 pafta 
1415 parsel ile 4 pafta 460 parsel sayılı yerlerin ihale ile satışının yapıldığı görülmüştür. 

4 pafta 460 ve 1415 sayılı parsellerin Orhanlı Belediyesince değişik zamanlarda 2886 
sayılı yasa gereği ihaleye çıkanldığı, 
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Adı geçen parsellerin satışı ile ilgili olarak 17.02.2000 gün ve 9 sayılı meclis karan ile 
satışına karar verildiği, 

11.12.2000 tarihli arsa satış onay belgesi ile taşınmazların satışına karar verildiği, bu 
karara istinaden ihaleye ait işlemlerin yürütüldüğü, ancak ihaleye katılan olmadığından 
15.02.2001 gün ve 53 sayılı Encümen karan ile ihale dosyasının işlemden kaldınlmasına 
karar verildiği, 

Bu iki parselden 4 pafta 460 parselin satışı için tekrar 11.09.2002 tarihli onay alınarak 
ihaleye çıkıldığı, yine ihaleye katılan bulunmadığından 14.10.2002 gün ve 287 sayılı 
Encümen karan ihalenin gerçekleştirilemeyerek ihale dosyasımn ilgili birime iade edildiği, 

Aynı parselin bu sefer 26.11.2002 tarihli ihale ön onay belgesi alınarak ihalesine 
başlandığı, ihaleye bir adet katılım olduğu, taşınmazın 1.480.000.000.000-TL+KDV bedelle 
bu alıcıya 26.12.2002 gün ve 388 sayılı Encümen karan ile satışının yapıldığı, bu karamı 
26.12.2002 tarihinde Belediye Başkanı tarafından onanarak ihalenin sonuçlandığı 
incelenmiştir. İhaleye ait işlemlerin incelenmesinde evrak üzerinde bir eksikliğe 
rastlanılamamıştır. 

4 pafta 1415 parselin ise 19.04.2001 tarihli onay ile ihale ile satış işlemlerine 
başlandığı, ihaleye ait ilan işlemlerinin yapıldığı, ancak 27.04.2001 tarihli Resmi Gazete'de 
yapılan ihale ilanında ihale tarihi olarak 07.05.2000 tarihinin belirtildiği, ilandaki bu eksiklik 
nedeniyle ihalenin yapılmadan tekrar ilan edilmesi gerekirken ihalenin 07.05.2001 gün ve 114 
sayılı encümen karan ile sonuçlandınldığı, ihaleye tek teklif verildiği ve bu teklif sahibine 
belediye taşınmazının teklif bedeli üzerinden satışının yapılmasına karar verildiği 
incelenmiştir. 

Netice itibariyle Orhanlı Belediyesi tarafından uhdesinde bulunan 4 pafta 1415 ve 460 
sayılı parsellerin satışına karar verildiği halde önceki ihalelerde alıcı çıkmadığından 
satışlannın gerçekleştirilemediği, daha sonraki ihalelerde ise her iki taşınmaza da birer adet 
teklif geldiği, bu teklif verenlere de satışlann yapıldığı, genel olarak ihaleye ilişkin işlemlerde 
bir eksikliğe rastlanılamamışsa da, 1415 sayılı parselin satışında Resmi Gazete ilanında ihale 
tarihinin bir yıl önceki tarih olarak belirtilmesi 2886 sayılı yasaya aykınlık teşkil ettiğinden 
ihalenin usule aykın olduğu, ancak gerek önceki ihaleye katılım olmaması gerekse Resmi 
Gazete tarihi itibariyle ihalenin bir yıl önceki bir tarihte yapılmasının düşünülemeyeceği de 
göz önüne alındığından bir çıkar temininden bahsetmenin zor olduğu, ancak ihaleyi yapan 
Encümen üyelerinin ihaledeki ilan eksikliği sebebiyle sorumluluklannın olduğu ve haklannda 
4483 sayılı yasa uyannca soruşturma açılması gerektiği kanaatine vanlmıştır (Ek:57) 

Belediye görevlilerince kaçak bina sahiplerinden para aldıklan iddiasının ilgili 
Bakanlığınca incelenerek gerekli bilgi ve belgeye ulaşıldığı takdirde ilgili Cumhuriyet 
Başsavcılığına konunun intikal ettirilmesi gerektiği, 

Tuzla Kaymakamının şikayetleri sumen altı ettiği iddiasının da İçişleri Bakanlığınca 
incelenmesi gerektiği, ancak eldeki bilgi ve belgeler ışığında bu hususta bir emareye 
rastlanılmamış olup, iddialar soyut nitelikte görülmüştür. 

Tuzla Kaymakamlığının 05.09.2001 gün ve 13 sayılı karan ile Belediye Meclis 
Üyeleri Mustafa Dönmez ve İsmail Okur'un Orhanlı Belediye Başkanı ve Başkan 
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Yardımcıları tarafından tehdit edildiği iddiası ile ilgili olarak soruşturma izni verilmemesine 
karar verildiği, 

Tuzla Kaymakamlığınca Orhanlı Belediye Başkanı ve diğer görevliler hakkında 4 adet 
Ön İnceleme yaptırıldığı, 2001 yılında Mülkiye Müfettişi tarafından düzenlenen Ön İnceleme 
Raporuna uyularak Tuzla Kaymakamlığınca 29.06.2001 gün ve 11 nolu kararla Orhanlı 
Belediye Başkanlığı Cemil Ekşi ve diğer belediye görevlileri hakkında, 24 adet belediye 
otobüsünün ihaleye çıkılmadan ve kira bedeli alınmadan devredilmesi, Belediye Meclisince 
kabul edilen imar planlarını süresi içerisinde ilan edilmediği, 3 adet gecekondunun belediye 
katkıları ile yapıldığı iddiaları ile ilgili olarak soruşturma izni verilmesi karan verildiği, bu 
kararın İdare Mahkemesince de onanarak ilgililerin yargılanması için dosyanın Cumhuriyet 
Başsavcılığına gönderildiği, kararın ilgililerine ve Cumhuriyet Başsavcılığına tebliğ edildiği, 

Tuzla Kaymakamlığının 15.04.2002 gün ve 8 sayılı karan ile, 991 sayılı parseldeki 
kaçak yapı ile ilgili para cezasını içeren karann uygulanmaması ve 285 sayılı parseldeki 
yapının yıkımına ilişkin .karann uygulanmadığı iddialan ile ilgili olarak muhakkik görüşüne 
uyularak soruşturma izni verilmemesine karar verildiği, bu karara Cumhuriyet savcılığınca 
itiraz edilmediğinden karann kesinleştiği, 

Tuzla Kaymakamlığının 16.12.2002 gün ve 23 sayılı karan ile Milli Eğitime ait okul 
lojmanının Belediyece Zabıta Amirliğince kullanılmak üzere tadilat yapılarak kullanılması ile 
ilgili olarak soruşturma izni verilmemesine karar verildiği, karann savcılıkça itiraz 
edilmediğinden kesinleştiği, 

İncelenmiştir. 

Bu kararlann incelenmesinde hukuki prosedürün uygulandığı, verilen kararlann yargı 
denetiminden geçtiği görülmüştür. Danıştay Başkanlığının değişik kararlan olması sebebiyle 
kaçak yapılann yıkılmamasına gerekçe olarak, yıkım işinin ihaleye çıkanlması ve katılanın 
olmamasının 3194 sayılı İmar Yasasının 32. maddesinin uygulanmaması için gerekçe kabul 
edilebilir. Ancak önceki yıllann aksine Danıştay tarafından 2003 yılında bu gerekçenin kabul 
edilmemesi yönünde bir içtihat oluşmaya başlamıştır. 

Verilen kararlarda Kaymakamca Orhanlı Belediye Başkanının korunduğun iddiasını 
doğrulayacak bir bulguya rastlanılmamıştır.(Ek:58) 

İmar Yasasına aykın binalann yıkımının yapılmadığı hususunda Orhanlı 
Belediyesinden kaçak yapılarla ilgili Yapı Tatil Zabıtlan ve Encümen kararlan istenmiş, 
tarafımıza 27 adet yapı ile ilgili evrak sunulmuş, üst yazıda ise kaçak yapılann ekipman 
yetersizliği ve yıkım ihalesine katılan olmaması sebebiyle yıkılmadığı, binalann bir kısmının 
belediye kurulmadan önceki tarihte yapıldığı belirtilmiştir. 

Yıkım ve para cezalanna ilişkin kararlar incelendiğinde Belediye kurulmasından sonra 
temel inşaatı yapılan binalann olduğu görülmektedir. Aynca yukanda da değinildiği gibi bazı 
gecekondulann yapımına yardım edilmesi ile İlgili soruşturma da Kaymakamlıkça yapılmıştır. 

Belediye tarafından kaçak yapılann yıkılmamasına gerekçe olarak ekipman 
yetersizliği ve ihaleye çıkıldığı ancak katılan olmadığının gösterilmesi, ülke genelindeki 
belediyelerce son yıllarda popülist politikalar izlenmesi ve yerel seçimlerde oy kaygısı 
nedeniyle kaçak yapılan yıkmama iradesi sebebiyle ileri sürülen ve yargılanmamanın bir yolu 
olarak görülerek uyguladıklan bir yol ve gerekçe olarak görülmektedir. Yargının bu 
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gerekçeleri haklı bularak ilgililerin cezai sorumluluğunu ortadan kaldırması kaçak yapılara 
göz yumulmasına pirim tanımıştır. 

Kaçak yapılarla ilgili olarak Orhanlı Belediyesince yasanın gerektirdiği uygulamaların 
yapılmadığı, 3194 sayılı İmar Yasasının 32. maddesinin uygulanmadığı, bu hususta ön 
inceleme yapılması gerektiği kanaatine vanlmıştır.(Ek:59) 

Planlara ilişkin yapılan incelemede Orhanlı Belediye Meclisince Mevzi İmar plan 
harcı getirildiği, bu karara istinaden belediye tarafından ekli listeden de anlaşılacağı üzere 
mevzi imar plan değişikliği yapılması sebebiyle ilgililerinden tahsilat yapıldığı, belediyenin 
kuruluşundan bu yana toplam 1.724.669.733.500-TL tahakkuk ettirilerek, 1.615.688.208.500-
TL tahsilatın yapıldığı görülmüştür.(Ek:60) 

Mevzi imar planı harcı ödeyenlere bakıldığında çoğunluğun şirketler olduğu, bunun 
yanında yapı kooperatifleri, eğitim kurumlarının da yer aldığı görülmektedir. Burada dikkatle 
incelenmesi gereken husus 1/25.000 ölçekli planlara aykırı mevzii imar planı yapılıp 
yapılmadığı, belediye sınırlarında olduğu halde bu yapıların bir bütünlük içerisinde 1/5000 ve 
1/1000 ölçekli planlar yapılarak planlaması gerekirken niye parsel bazında plan değişikliği 
veya planlamaya gidildiğidir. Yapılan incelemede bu uygulamaların plan bütünlüğünü bozucu 
düzenlemeler olduğu görülmektedir. 

3. ÖNERİ 

1. Ayrıntıları raporun inceleme ve değerlendirme bölümünde belirtilen muhtelif imar 
planlarında elle yapılan değişikliklerin bir kısmının İSKİ Havza yönetmeliğinde yer alan 
sınırlamalardan kaynaklandığı, bazı değişikliklerin parsel sahiplerinin aleyhine bazı 
değişikliklerin ise parsel sahiplerinin lehine olduğu, İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine 
Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe ve İSKİ Havza Yönetmeliği hükümlerine aykırı planların iptal 
edilmesi ve idari/adli sorumlulukların İçişleri Bakanlığınca yaptırılacak bir 
inceleme/soruşturmada belirlenmesi gerekmektedir. 

2. Mevzii imar planı olarak adlandırılan planların çoğunun imar planı değişikliği 
olduğu, imar planı değişiklikleri için ilgili kurum görüşlerinin alınmadığı, mevcut imar planı 
sınırlarında üst ölçekli uygulama planını yapan plan müellifinin görüşü alınmadan, İmar Planı 
Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 22. maddesinde belirtilen 
şartlara aykın plan yapıldığı, bu haliyle planların planlama hükümlerine aykırı olduğu, 
mevcut uygulama imar planı sınırlarında mevzii imar planı yapılamayacağından raporun 
inceleme ve değerlendirme bölümlerinde belirtilen mevzi imar planlannın iptal edilmesi ve 
planların yapılmasında ve onaylanmasında sorumluluğu bulunan Belediye Başkanı ve Meclis 
üyelerinin idari/adli sorumluluklann İçişleri Bakanlığınca incelenmesi/soruşturulması 
gerekmektedir. 

3. İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe aykırı plan 
yapan plan müelliflerinin sorumluluğunun İmar Planlannın Yapımını Yüklenecek Müellif ve 
Müellif Kuruluşlannın Yeterlilik Yönetmeliğinin lö.maddesi gereği değerlendirilmesi 
gerekmektedir. 

4. Yapılan ön tespitte kaçak yapılarla ilgili olarak Orhanlı Belediyesince yasanın 
gerektirdiği uygulamalann yapılmadığı, 3194 sayılı İmar Yasasının 32. maddesinin 
uygulanmadığı, ruhsatsız yapılaşma ile ilgili olarak İSKİ Genel Müdürlüğünce muhtelif 
tarihlerde Orhanlı ve Akfırat Belediyelerine gönderilen yazılar ile ilgili olarak yıkım vb. 
gerekli işlemlerin yapılıp yapılmadığının İçişleri Bakanlığınca incelenmesi/ soruşturulması 
gerekmektedir. 
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5. Orhanlı Belediyesince Tuzla İlçesi Orhanlı Belediyesi sınırlan dahilinde yapılan 
planlama çalışmalarına esas olacak şekilde kamu kurumlarından görüşler istendiği, bu 
görüşler doğrultusunda çalışmalar yapıldığı, mevzii imar planlarında her parsel için tek tek 
görüş alınmadığı, Orhanlı 1, 2, 3. Etap planlara ait görüş alındığının belirtildiği, yapılan 
incelemede İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce Semt karakolları için 3000-5000 m , polis 
merkezleri için 5000-10.000 m , ilçe emniyet müdürlüğü hizmet binası için 10.000 m2 üzeri, 
lojmanlı hizmet binaları için 10.000 m2 üzeri emniyet hizmet alam ayrılması istenildiği halde, 
1. Etapta emniyet hizmetleri için 5000 m2, 2. ve 3. Etapta yer ayrılmadığı, bu durumda 
emniyet hizmetleri için gereken alanın plan değişikliği yapılarak ayrılması gerekmektedir. 

6. l.,2.,3. Etap imar planlan sınırlannda tanm dışı amaçlı kullanılmasına müsaade 
edilemeyecek arazi ve mera vasıflı arazi bulunup bulunmadığının Tanm Bakanlığından 
talepte bulunularak incelemesinin yapılmadığı, bu durumda l.,2.,3. Etap imar planlannın 
bütün kurum görüşleri olmaması nedeniyle iptal edilmesi gerekmekte ise de nihai karann 
İçişleri Bakanlığınca görevlendirilecek müfettiş vasıtasıyla tanm dışı amaçla kullanılmasına 
müsaade edilebilecek arazi bulunup bulunmadığının belirlenmesi için yaptınlacak aynntılı 
inceleme sonucunda verilmesi gerekmektedir. 

7. İSKİ Genel Müdürlüğünce yeni çıkanlan 2003 tarihli yönetmeliğe göre üç etap 
halindeki uygulama imar plan hükümlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

8. Yakınma dilekçesi ekinde yer alan gazete kupüründeki kaçak yapı iddialannın ve 
22.09.2000 tarihli Orhanlı Belediyesi yazısına konu meclis gündemi evrakında yer alan 
harçlar ve yetkisiz olarak imar planı yapıldığı şeklindeki münferit iddialann İçişleri 
Bakanlığınca incelenmesi/soruşturulması gerekmektedir. 

9. 4 pafta 1415 sayılı parselin satışında Resmi Gazete ilanında ihale tarihinin bir yıl 
önceki tarih olarak belirtilmesi 2886 sayılı yasaya aykınlık teşkil ettiğinden ihalenin usule 
aykın olduğu, Encümen Üyelerinin ihaledeki ilan eksikliği sebebiyle sorumluluklannın 
olduğu ve haklarında inceleme/soruşturma başlatılması gerekmektedir. 

10. Belediye görevlilerince kaçak bina sahiplerinden para alındığı iddiasının İçişleri 
Bakanlığınca incelenmesi, gerekli bilgi ve belgeye ulaşıldığı takdirde ilgili Cumhuriyet 
Başsavcılığına konunun intikal ettirilmesi gerekmektedir. 

11. Tuzla Kaymakamının şikayetleri sumen altı ettiği iddiasının da İçişleri 
Bakanlığınca incelenmesi gerekmektedir. 

Bu durumda; 
Raporumuzun Öneriler (Sonuç) bölümünde yer alan, 
11 maddelik önerilerin yerine getirilmesi için Raporumuzun ekli bir örneğinin İçişleri 

Bakanlığına, 
Raporda yer alan önerilerin sonuç raporunda değerlendirilmesi için eksiz bir örneğinin 

TBMM Yolsuzluklann Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlannm Araştınlarak 
Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Üst 
Komisyonuna (10/9), 

gönderilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna vanlmıştır. 19.06.2003 

4. DİZİ PUSULASİ 
Yedi klasör halinde Ek- de sunulmuştur. 

2.3.3. Kemer Country Golf Club Uygulaması 
(Özel Rapor 6, Ek F) 

Kemer Yapı ve Turizm A.Ş., Tanm Orman ve Köyişleri Bakanlığına müracaat ederek 
İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Göktürk Köyündeki Arapdere devlet ormanı içerisinde turizm 
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amaçlı, golf ve binicilik ağırlıklı dinlenme, eğlenme ve spor yapma bölgesi için, yeri 
haritalarda belli edilen 300 ha.'lık sahasına ilişkin olarak, 28.03.1988 tarihinde 49 yıllığına 
kiralama (izin) talebinde bulunmuştur. (Ek: 1,1/l) 

Talep edilen saha ile ilgili yapılan inceleme sonucu düzenlenen 04.07.1988 tarihli 
"İZİN RAPORlTnda; "... sözkonusu sahanın Kadir ÖKTEN'e ait, AR:31849 sayılı kömür 
arama ve Öner Mad. Ve Tic. Ltd. şirketine ait İR 187 sayılı ön işletme ruhsatlı sahaların aynı 
yere düşmesi nedeni ile doğan tereddüt dile getirilerek, ".. Maden ruhsatlarından doğan, 
hukukları yönünden çıkabilecek herhangi bir ihtilafın orman idaresini ilzam etmemesi şartı ile 
söz konusu yerde talep sahibinin belirtilen tesisleri kurmasında, orman mevzuatı yönünden 
sakınca görülmediği.." şerhi verilerek ilgili orman bölge müdürlüğünce onaylanmıştır (Ek:2). 

Aynı sahaya madencilik ve turizm amaçlı izin taleplerinin isabet etmesi yönünde 
doğan tereddütler uzunca yazışmalar sonucunda maden ruhsat sahalarından birinin ilgili firma 
tarafından devralınması, diğer maden ruhsat sahasında kalan alandan vazgeçilip sahanın 177.6 
Ha. olarak belirlenmesi üzerine, 29.7.1991 gün ve KDM.5.1704-301/468 sayılı Bakanlık 
Oluruyla gerekli işlemler tamamlanmak üzere firmaya 8 ay süreyle ön izin verilmiştir. (Ek: 
3,3/1) 

İstenilen gerekli belgelerin tamamlanması üzerine Bakanlık Makamı'nın 18.11.1991 
tarih ve Kdm.5.1704.301/983 sayılı Olurları ile 206.8 Ha'hk devlet ormanında "kesin izin" 
verilmiş, ilgili firmadan 18.12.1991 tarihli noter tasdikli "Kesin İzin Taahhüt Senedi" alınmış 
ve 21.02.1992 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. (Ek:4, 4/1-2) 

Daha önce; ilgili firmanın izin talebini müteakip, İdarece Kültür ve Turizm 
BakanlığYna görüş sorulmuş ve 24.06.1988 tarihli uygun görüş alınmış olduğu tespit 
edilmiştir. (Ek: 5) 

İlgili firma tarafından, Turizm Bakanlığından alınmış 01.11.1991 tarihli Turizm 
Yatırım Belgesi mevcut olup, bu belgede yatak sayısı 670 olarak belirlenmiştir. (Ek: 6) 

Orman Bakanlığı'nın konuya ilişkin 09.02.1996 tarih ve Kdm.5.1704-301/74 sayılı 
Olur'u ile, o ana kadar konu ile ilgili yapılan işlemler ve süreç ana hatları ile özetlenerek, ilk 
kesin izin tarihinin bitimi olan 18.11.1994 tarihinden itibaren 3 yıllık süre uzatımı yapılmıştır. 
(Ek:7) 

Yatak sayısının 670'ten 1270 adede çıkarılması yönündeki ilgili firmanın talebi 
üzerine yapılan işlemler sonucu, Turizm bakanlığından 1270 adet yatak kapasitesine ait 
Turizm yatırım Belgesi alınmış, buna istinaden de Orman Bakanlığınca 27.12.1996 tarih ve 
1704-301/681 sayılı Olur'la kapasite artışı sağlanmış ve yapılan tesislerin 2. sınıf Tatil Köyü 
olduğu kabul edilerek ilgili firmadan bu değişikliğe ilişkin "Turizm Kesin İzin Taahhüt 
Senedi" alınmıştır. (Ek:8, 8/1-2) 

Aynı şekilde, yatak sayısının 1270'ten 1455 adede yükseltilmesi yönündeki firmanın 
bir sonraki talebi üzerine yapılan işlemler sonucu da, Turizm Bakanlığından bu kez 1455 adet 
yatak kapasitesine ait Turizm Yatırım Belgesi alınmış, buna istinaden Orman Genel 
Müdürlüğünün 15.7.1997 tarih ve Kdm.5.1704-301/3586 sayılı yazılanyla gerekli işlemler 
yapılarak, ilgili firmadan bu değişikliğe dair "Turizm Kesin İzin Taahhüt Senedi" noter 
tasdikli olarak alınmıştır. (Ek: 9, 9/1-2) 
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10) Bu gelişmeleri takiben, Orman Bakanlığınca Maliye Bakanlığının da görüşü 
alınmak suretiyle, İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Göktürk Köyü hudutları dahilinde bulunan 206.8 
hektar yüz ölçümlü ormanlık saha üzerinde golf sahası ve yan üniteleri yapılmak amacıyla 
Kemer Yapı ve Turizm A.Ş.'ne 49 yıl süreyle verilen izinle ilgili olarak; "mezkur 
gayrimenkulun tamamı Maliye Hazinesi adına kayıtlı iken tamamı üzerine Kemer Yapı ve 
Turizm A.Ş. lehine ... 49 yıllığına irtifak hakkı tesis edilmiştir" şerhi verilerek 9.9.1997 
tarihinde tapu siciline işlenmiştir. (Ek: 10, 10/1-4) 

11) Sonrasında, ilgili şirketçe tekrar süre uzatımı talebi üzerine 07.11.1997 tarih ve 
Kdm. 1704-301/737 sayılı Orman Bakanlığı Olur'u ile 18.11.1997 tarihinden itibaren bir kez 
daha 3 yıllık süre uzatımı verilmiştir. (Ek: 11) 

12) Sürecin başlangıcından itibaren, yapılacak tesislerde meydana gelebilecek 
değişiklikler ve kapasite artırımları için "Turizm Yatırım Belgeleri" mevcuttur. (Ek: 12, 12/1-
4) 

13) Verilen izinle ilgili olarak şirketçe yürütülen bir kısım faaliyetlere ilişkin olmak 
üzere, dönemin Orman Bakanı Nami ÇAĞAN'a gönderilen bir kısım ihbar dilekçelerinde ileri 
sürülen hususlar, Orman Genel Müdürlüğünün 15.09.2000 tarihli ve TK.04-389/2095 sayılı 
emirleri gereğince incelemeye sevkedilmiş ve ilgili müfettiş tarafından yapılan inceleme 
sonucunda 25.10.2000 tarih ve 7 sayılı İnceleme Raporu düzenlenmiştir. 

Söz konusu Raporun "SONUÇ" bölümünde özetle; projede olmayan ve izin 
alınmadan yapılan bazı tesislerden bahsedilerek ormanda izinsiz yapılacak her türlü tesisin 
suç sayılacağı belirtildikten sonra, raporun (f) bendinde; ahşap kaplama ve kütük ev şeklinde 
yapılan bungalowlann şirketin kendisine has yöntemi ile seçilen müşterilerine 49 yıllık izin-
irtifak hakkının bitim tarihi olan 2040 yılına kadar yaklaşık 399.000-1.420.000 ABD dolan 
karşılığı değişik fiyatlarla satıldığı ve "faydalanma hakkı" verildiği, faydalanma ile ilgili 
esasların; sözleşme, üyelik sözleşmesi, Kemer Golf and Country Clup Tesis ve 
Hizmetlerinden Faydalanma Sözleşmesi ve Yönetmeliklerle belirlendiği, sözleşme ve benzer 
belgelerin bir nüshasının 18.12.1991 tarihli, noter tasdikli "Kesin İzin Taahhüt Senedi" nin 
11. maddesi uyarınca Orman Bakanlığına bildirilmesi gerekirken bildirilmediği, bu belgelerin 
bungalowlarda oturanların deşifre edilmiş olacağı gerekçesiyle verilmek istenmediği, kulüp 
üyeliği dışında bu hizmetlerden ve tesislerden yararlanmanın mümkün olmadığı, olayın 
turizm kılıfına uydurulmaya çalışıldığı, bu özellikleriyle şirketin iç ve dış turizme açık 
herkesin yararlanabileceği öteden beri alışılagelmiş bir turizm tesisi yerine, üst gelir grubunda 
bulunanlar arasında seçilmiş kişilere (kulüp üyelerine) hitap eden ve onların devamlı 
yararlanabileceği tabii güzelliği olan, orman içerisinde, eğlenme, dinlenme, her türlü spor 
imkanı bahşeden ve sosyal aktivitesi bulunan, ileri derecede güvenliği sağlanan, İstanbul'un 
yaklaşık 15 km. yakınında bir sayfiye yeri şeklinde planlanıp, tesis edildiği ve bu haliyle de 
turizm amacından uzaklaşıldığı, 

Şirketin, devlet ormanları içerisinde bungalow yapıp satmak, (daha doğrusu satıp daha 
sonra yapmak) sözleşmede geçen ifadeyle müşterilerine uzun süreli olarak (2040 yılma kadar 
ve ondan sonrası içinde teminat vererek) faydalanma hakkı vermesinde turizm amacının 
güdülmediği, kamu yararının söz konusu olamayacağı, 

Bu haliyle yapılmakta olan bungalowlann amaç dışı kullanıldığı, kullanımın 6831 
sayılı Orman Kanununun 17/3. maddesinde yer alan "... izin ve irtifak haklan amaç dışı 
kullanılamaz" hükmüne ve Anayasamızın 169. maddesinde yer alan "... Ormanlann .... kamu 
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yaran dışında irtifak konusu olamaz" hükmüne aykırı olduğunun tespit edildiği belirtildikten 
sonra, 

Yapılan bu tespitler ışığında idarece alınması gereken diğer bazı önlemlerle birlikte; 
Turizm amacına yönelik izin verilen, ancak yapılan uygulamalarda kulüp üyelerine hizmet 
eder hale getirilen, genel anlamda iç ve dış turizme hizmet etmeyen, umuma açık olmayan 
tesislerin turizm amacına uygun olarak kullanılmasının sağlanması yolunda ilgili şirketin, 
taahhütname hükümleri uyarınca uyarılmasının, uyarıya rağmen gerekli tedbir ve 
düzeltmelerin yapılmaması halinde iznin yine taahhütname hükümleri doğrultusunda Orman 
bakanlığınca re'sen iptal edilmesinin uygun olacağı görüş ve kanaati belirtilmiştir. (Ek: 13, 
13/1-2) 

14) Düzenlenen müfettiş raporuna göre yapılacak işler, Bakanlık Makamının 
30.11.2000 tarihli derkenar yazılarıyla oluşturulan bir kurul tarafından değerlendirilmesi ve 
firmanın bir kısım uygulamalarının tahsis amacına aykırı olduğunun belirlenmesi ile birlikte, 
Orman İdaresi tarafından ilgili şirketten bu hususlarla ilgili bilgi ve belge istenmiş, ancak 
verilen süre içerisinde istenen bilgi ve belgeler idareye teslim edilmediğinden, Orman 
Bakanlığının 11.01.2001 tarih ve 9 sayılı Olur'u ile bungalowların bulunduğu bölüme ilişkin 
olarak bu yer için verilen kesin izin iptal edilmiştir. (Ek: 14, 14/1-3) 

15) Kesin izin iptalini müteakip, şirketin müşterileri ile daha önceden yapmış olduğu 
"faydalanma sözleşmeleri"nin iptali ve müşterileri şirketin (B Grubu) hissedan ve aynı 
zamanda intifa senedi sahibi durumuna getirmesi gündeme gelmiştir. Bu sistemde şirket, 
"finansman katılım payı" avansı karşılığında (B Grubu) hissedarı ve intifa senedi sahibi 
durumuna getirdiği müşterilerine, bungalowlar üzerinde imtiyaz hakkı sağlamakta, verilen bu 
avanslann itfasının, gerek bungalovların izin süresince kullanımı veyahut bu bungalovvlann 
yaratacağı net hasılatın belli bir kısmının müşteriye ödenmesi ile gerçekleştirileceği 
öngörülmüştür. 

Bunun üzerine Orman Genel Müdürlüğünce Turizm Bakanlığına yazılan 30.01.2001 
tarih ve 563 sayılı 07.02.2001 tarihli ve 687 sayılı yazılarla; diğer bazı hususlarla birlikte 
2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu'nun 8. madde (b) bendine göre Turizm Alan ve Merkezi 
ilan edilen Devlet Ormanlarında turizme yönelik Bakanlıklarınca daha önce verilen izinlerde, 
Kemer Yapı ve Turizm A.Ş. tarafından Orman Genel Müdürlüğu'ne ibraz edilen intifa 
senedine uygun bir uygulamanın yapılıp yapılmadığı, finansman katılım payım sağlamakla 
izin hakkı sahibi şirketin hissedan (B Grubu) ve aynı zamanda intifa senedi sahibi olan 
şahısların izin sahası içinde yer alan bungalovlardan intifa senedinde ifade edildiği şekilde 
yararlanma tarzının bir turizm faaliyeti olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceği, bu tarz bir 
uvgulamanın olup olmadığı hususlanndaki görüşlerinin bildirilmesi istenilmiştir. (Ek: 15, 
15/1) 

Turizm Bakanlığı İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün 15.2.2001 tarih ve 4702 sayılı 
cevabi yazılannda; 

Tahsisli kamu arazilerinde, Bakanlıklanndaki uygulamalar da, mal sahibinin uygun 
görüşü ile belge sahibinin sorumluluğunda, tesisin işletme aşamasında, 3. şahıslara 
kiralanması ve belgeye şerh edilmesinin mümkün olabildiği, 

Yine Turizm Bakanlığı Yatmmlar Genel Müdürlüğünün 14.02.2001 tarihli ve 588 
sayılı cevabi yazılannda; 
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Şirketlerde hisse devirlerinin, yatırım aşamasının kademelerine göre, Bakanlıklarınca 
yürürlükte bulunan Arazi Tahsis Yönetmeliği ve Bakanlık Makamı Olur'lan çerçevesinde 
yapılmakta olduğu, bunun dışında ayrıca Bakanlıklarının uygun görüşü ile Sermaye Piyasası 
Kurulunca halka arz şeklinde uygulamaların da yapılmakta olduğu bildirilmiştir. (Ek: 16, 
16/1) 

16) Bu gelişmeleri takiben, izin sahibi Kemer Yapı ve Turizm A.Ş. tarafından 
OGM'ne, 27.2.2001 tarih ve 8183 noter yevmiye nolu "Ek Taahhütname", verilmiştir. (Ek: 
17, 17/1) 

Şirket, sunduğu Ek Taahhütname (14 maddelik) ve ekinde düzenlenen resmi senedin; 

2. maddesinde; Bungalov/ turizm yatırımlarına finansman sağlamak amacı ile işbu ek 
taahhütname tarihine kadar yapılmış olan tüm Konaklama Birimi (Bungalow)'nden 
faydalanma hakkı ve Hizmet Sözleşmelerini 90 gün içerisinde feshedeceğini, 

3. maddesinde; Turizm projesi kapsamında yapılmış veya yapılacak tüm Bungalow ve 
diğer konaklama birimleri yatırımlarına finansman sağlamayı kabul eden gerçek veya tüzel 
kişilerin izin sahibi şirketin taahhütname ekindeki örneğe göre düzenlenecek intifa senedine 
sahip olarak projeye dahil edileceğini, düzenlenen intifa senetlerinin onaylı suretlerinin 
düzenleme tarihini izleyen 15 gün içinde Orman Genel Müdürlüğüne gönderileceğini, 

7. maddesinde; Bungalovdan çevreleyen (parselleyen) tel ihatalann kaldınlarak 
pejzaj öğelerinin kullanılacağını, 

8. maddesinde; Tesislerin kamuya açık olarak işletilmesinin devamı amacıyla, yıllık 
ve süreli kombine üyelik sistemine ek olarak, turistik tesislerin günübirlik giriş bedeli karşılığı 
da işletileceğini, buna ilişkin olarak alınan ve konuyu açıklayan yönetim kurulu kararının 30 
gün içerisinde Orman Genel Müdürlüğüne gönderileceğini, 

9. maddesinde; izin sahibinin tesislerin işletmesini kısmen veya tamamen işletme 
sözleşmesi düzenlemek suretiyle, Kemer Golf ve Turizm İşletmeciliği Yapı San. Ve Tic. A.Ş. 
dışında bir şahsa vermesi veya bu şirketin çoğunluk hisselerinde bir değişiklik olması halinde 
OGM'ne bilgi vereceğini, 

12. maddesinde; feshedilen sözleşmeler ile aynı nitelikte uzun süreli sözleşmelerle 
turistik tesislerin kullanımını üçüncü kişilere devretmeyeceğini, 

Taahhüt etmiştir. 

17) Turizm Bakanlığından alınan yukanda belirtilen görüşler ile izin hak sahibi Kemer 
Yapı ve Turizm A.Ş. tarafından 27.01.2001 tarih ve 8183 noter yevmiye nolu ek taahhütname 
verilmesi üzerine, kısmi olarak iptal edilen izin şirketçe verilen Ek Taahhütnamedeki 
hususlann yerine getirilmesi kaydıyla Orman Bakanlığının 01.03.2001 tarih ve 97 sayılı 
Olur'u ile ihya edilmiştir. Yine aynı Olurla proje dahilindeki izne konu tesislerin tamamının 
inşaatlannın tamamlanması için 3 yıllık süre uzatımı verilmiştir. (Ek: 18, 18/1-2) 

18) İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünde oluşturulan 4 kişilik bir komisyonca ek 
taahhütnamede belirtilen hususlann takibi amacıyla izin mahallinde inceleme yapılmış ve 
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sonucunda 12.10.2001 tarihli İnceleme Tutanağı düzenlenmiş olup, sözkonusu tutanakta 
şirketin taahhütnameye uymaya devam ettiği belirtilmiştir. (Ek: 19, 19/1-2) 

19) Kemer yapı ve Turizm A.Ş. tarafından verilen ek taahhütname gereği olarak, 
tesislerin kamuya açık olarak işletilmesinin devamı amacıyla yıllık ve süreli kombine üyelik 
sistemine ek olarak, turistik tesislerin günü birlik giriş bedeli karşılığı da işletilmesine dair 
alınan 16.3.2001 tarih ve 2001/5 sayılı yönetim kurulu karan noter tasdikli olarak İstanbul 
Orman Bölge Müdürlüğüne sunulmuştur. (Ek: 20, 20/1) 

20) Orman Bakanlığı Oluru ile Kemer Yapı ve Turizm A.Ş. adına verilen izne konu 
206.8 hektarlık ormanlık saha dahilinde tasdikli projede bulunmayan, ana birimlerin dışında 
yer alan ve yer alması planlanan bölümler 04.07.2002 tarihli Bakanlık Oluru ve 20.09.2002 
tarihli Turizm Ek Kesin İzin Taahhüt Senedine göre izne çevrilmiştir. (Ek:21, 21/1-2) 

21) Daha sonra, ilgili birimler (Maliye Bakanlığı,Orman Bakanlığı,Turizm Bakanlığı 
ve Kemer Yapı ve Turim A.Ş.) arasındaki muhtelif yazışmaları müteakip, Maliye Bakanlığı 
Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 19.6.2002 tarih ve 22065 sayılı "uygun görüş" yazılarına 
ekli taahhüt senedindeki hususları içeren resmi senet (sözleşme), Eyüp Tapu Sicil 
Müdürlüğünce düzenlenip taraflarca imzalanarak, izne konu arazi üzerinde 22.8.2002 
tarihinde Daimi Müstakil Üst Hakkı tesis ve tapuya tescil edilmiştir. (Ek: 22, 23, 23/1, 24, 
24/1,25, 25/1,26, 26/1,27,27/1-2) 

Böylece Orman İdaresince, "Turizm Kesin İzin Taahhüt Senetleri" ile verilen "kesin 
izne" dayanılarak Kemer Yapı ve Turizm A.Ş. lehine, 09.09.1997 tarihinde tapuya tescil 
edilen normal üst (irtifak) hakkı, bağımsız ve sürekli (daimi ve müstakil) nitelikte üst hakkına 
dönüştürülmüştür 

22) Kemer Yapı ve Turizm A.Ş.'nin bahse konu izin sahasıyla ilgili olarak, Turizm 
Bakanlığınca tanzim edilmiş muhtelif tarihli "Turizm Kısmi Deneme İşletmesi Belgeleri" 
mevcut olup, verilen en son Deneme Belgesi Turizm Bakanlığı Sınıflandırma Komisyonunun 
11.4.2003 tarih ve 16-7-112 sayılı raporuna istinaden 22.05.2003 tarihinde "Turizm Kısmi 
İşletme Belgesi" ne çevrilmiştir. (Ek: 28,28/1-11) 

23) Sonrasında, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünce Orman Genel Müdürlüğüne 
yazılan 15.6.2001 tarih ve 7668 sayılı yazıda; İzin sahibi şirket tarafından, Bungalovvdan 
Faydalanma Hakkı ve Sözleşmelerinin tamamı (120 adet) ile bu sözleşmelere ait 
Fesihnamelerin Bölge Müdürlüklerine verildiği hususu ile, yine Finansman katılımını 
tamamlayarak intifa senedine hak kazanmış olanlar adına düzenlenmiş yeni intifa senetlerinin 
Bölge Müdürlüklerine ibraz edildiğini, bu vecibelerini yerine getirmeyenlere Kemer Yapı ve 
Turizm A.Ş. tarafından nama yazılı muvakkat pay ilmühaberleri, pay sahibi olarak finansman 
katılımcısı adına düzenlenmiş, pay defterine kaydedilmiş 89 adet belgenin de ayrıca ibraz 
edildiği,vecibeleri yerine getirdiklerinde kendilerine intifa senedi verilecekler oldukça bunun 
şirketçe Bölge Müdürlüklerine bildirileceği belirtilmiştir. Konu ile ilgili uygulamaya dair 
bazı kişilere ait belgeler örnek olarak ekte sunulmuştur.(Ek:29, 29/1-10) 

24) Şirketin, konuyla ilgili muhasebe kayıtlarında; 

Müşterilerle Kemer Yapı ve Turizm A.Ş. arasında yapılan anlaşmaya konu Bungalow 
ev bedellerinin, eski uygulamada tahsil edildikçe, "380 veya 480-Gelecek Yıllara Ait 
Gelirler" hesabına intikal ettirilmek ve Bungalow evin tesliminden itibaren kalan süre 
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içerisinde eşit taksitlerle fatura edilmek suretiyle gelir tahakkuku ve KDV hesaplanması 
yapılmış olduğu, 

Şu anki uygulamada ise, alınan bedellerin "340-Alınan Avanslar" hesabına intikal 
ettirildiği, evin teslim edildiği tarihte sözleşme bedelinin tamamına ilişkin faturanın kesildiği 
ve KDV hesaplandığı, gelir tahakkukunun kalan kullanım süresine göre eşit taksitlerle 
yapılmakta olduğu, 

Yerine İntifa Senedi düzenlenmek amacıyla; iptal edilen sözleşmeler 
çerçevesinde daha önce tahsil edilen bedellerin, müşterilere iade edilmemiş olduğu, 
Kemer Yapı ve Turizm A.Ş.'nin kayıtlarında, ilgili olduğu yıllarda gelir hesaplarma 
intikal ettirilmek üzere bekletildiği, 

İntifa senedi düzenleme vaadi sözleşmesinde yer alan; intifa senedine konu ünitenin, 
"senet sahibinin kullanmadığı sürelerde başkasına kiralanması ve sözkonusu kira bedelinin % 
82'sinin senet sahibine, kalan % 18'inin Kemer Yapı ve Turizm A.Ş.'ye verilmesine" ilişkin 
hüküm çerçevesinde herhangi bir uygulamanın yapılmadığı tespit edilmiştir. 

Yukarıdaki tespitler ışığında, irtifaka konu arazi üzerinde evvelce gerçekleştirilen 
kısmi iptal üzerine oluşturulan yeni hukuki durumun, aslında bungalowlar üzerindeki önceden 
beri devam edegelen faydalanma haklarının (muvazaalı biçimde) sürdürülmesi niyet ve 
amacına yönelik olduğu, bu durumun; 

l-Bungalow müşterilerine B grubu şirket hissedarlığı ihdası ve Bungalovvlara yönelik 
intifa senedi verilmesi, bu gaye çerçevesinde, hiç gereği yokken, daha önce şirket lehine 
verilen irtifak hakkının "Daimi Müstakil Üst Hakkına" dönüştürülmesi, 

2-İntifa senedi sahiplerinin kullanımına bırakılan bungalowlann, şu ana değin senet 
sahipleri dışında başkaca hiçbir kimse tarafından kullanılmaması, 

3-Şirketçe daha önceki faydalanma sözleşmeleri uyarınca tahsil edilen bedellerin 
müşterilere iade edilmemiş, hatta tahsil edilen bu bedellerin muhasebe kayıtlarında avans 
hesaplarında izlenmekte olması, 

4-Sonuç itibariyle, bungalowlann kullanımına yönelik olarak, eski durum ile mevcut 
durum arasında hiçbir farkın olmadığı, 

hususları çerçevesinde anlaşılmaktadır. 

Netice itibariyle, Kemer Yapı ve Turizm A.Ş. adma, İstanbul İli, Eyüp İlçesi, 
Göktürk Köyündeki devlet ormanı alanının 206.8 ha.lık kısmına ilişkin olmak üzere, 
6831 sayılı Orman Kanunu çerçevesinde turizm amaçlı olarak 49 yıllığına verilen iznin 
amacı dışında kullanılmaya devam edildiği ve mevcut uygulamanın kamu menfaati ile 
örtüşmediği kanaatine ulaşılmıştır. 

I-Sorumluluğun tespiti ve öneri: 

Raporun 1. kısmında belirtildiği üzere; Kemer Yapı ve Turizm A.Ş. adına, 
İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Göktürk Köyündeki devlet ormanı içerisinde, 6831 sayılı 
Orman Kanunu çerçevesinde turizm amaçlı olarak 49 yıllığına verilen iznin amacı 
dışında kullanılmaya devam edildiği görüşünden hareketle, sözkonusu işlemlere yönelik 
gerekli araştırma ve incelemelerin, olayla ilgileri nedeniyle; Çevre ve Orman Bakanlığı, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Maliye Bakanlıklarmm teftiş birimlerince yapılarak, 
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varsa sorumlu veya sorumluların tespit edilmesinin yerinde ve uygun olacağı kanaatine 
ulaşılmıştır. 

II-Dizi Pusulası: 

EVRAKIN 
Sıra No 

Tarihi 
1 28.03.1988 

2 
3 
4 
5 

6 

8 

9 

10 

11 
12 
13 

14 

15 

16 

./ 

18 

19 
20 
21 

22 

23 

24 

25 

04.07.1988 
23.07.1991 
18.11.1991 
24.06.1988 

01.11.1991 
07.02.1996 
-

-

09.09.1997 

07.11.1997 
07.11.1991 
25.10.2000 

29.01.2001 

31.01.2001 

15.02.2001 

27.02.2001 

02.03.2001 

12.10.2001 
21.03.2001 
20.09.2002 

19.06.2002 

04.12.2002 

03.07.2002 

22.08.2002 

Numarası 

-
468 
983 
13764 

5224 
74 
-

-

-
737 
45193 
7 

518 

563 

4702 

8183 

1021 

-
-
29199 

22069 

42791 

3444 

4264 

Eki 
1 

-
1 
2 

-
2 

2 

4 

-
4 
2 

3 

1 

1 

1 

2 

2 
1 
2 

-
1 

1 

1 

Sayfası 
2 

3 
4 
8 
1 

1 
2 
9 

10 

5 

1 
5 
23 

11 

6 

2 

6 

8 

3 
5 

-15 

8 

6 

21 

2 

Cinsi 
Yazı 

Rapor 
Olur 
Olur 
Yazı 

Belge 
Olur 
Belge 

Belge 

Tapu 
Senedi 
Olur 
Belge 
Rapor 

Yazı 

Yazı 

Yazı 

Taahhütna 
me 

Yazı 

Tutanak 
Yazı 
Taahhüt 
Senedi 
Yazı 

Yazı 

Yazı 

Yazı 

NEYE DAİR OLDUĞU 

Kemer Yapı ve Turizm A.Ş.ne ait Talep 
Yazısı 
izin Raporu 
On izin Oluru 
Kesin izin Oluru 
Kültür ve Turizm Bakanlığının Uygunluk 
Görüşü 
Turizm Yatırımı Belgesi 
Uç Yıllık Kesin izin Süre Uzatımı Oluru 
1270 Yatak Kapasitesine _ ait Turizm 
Yatırımı Belgesi 
1455 Yatak Kapasitesine ait Turizm 
Yatırımı Belgesi 
irtifak Hakkı Tesciline dair 

Uç Yıllık Kesin izin Süre Uzatımı Oluru 
Muhtelif Tarihli Turizm Yatırım Belgeleri 
Başmüfettiş izzet OKYAY'a ait Inceieme 
Raporu 
Orman Genel Müdürlüğü(OGM)'ne ait 
Kısmi İzin İptali ile ilgili Yazı 
OGM Kadastro ve Mülkiyet Dairesi 
Başkanlığınca Turizm Bakanlığına 
Yazılan Yazı 
Turizm Bakanlığı işletmeler Gn.Md.nün 
Yazısı 
Noter Tasdikli Ek Taahhütname 

OGM Kadastro ve Mülkiyet Dairesi 
Başkanlığına ait İzin ihya Olur'u 
Gönderme Yazısı 
inceleme Tutanağı 
Kemer Yapı ve Turizm A.Ş.ne ait Yazı 
Düzenleme Şeklinde Turizm Ek "Kesin 
İzin Taahhüt Senedi 
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Gn. Md.ne 
ait Yazı 
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Gn. Md.ne 
ait Yazı 
OGM Kadastro ve Mülkiyet 
Dai.Başk.lığına ait Yazı 
OGM Kadastro ve Mülkiyet 
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26 
27 

28 

29 

TOPLAM 

20.08.2002 -
22.08.2002 4982" 

-
15.06.2001 7668 

1 
2 

11 

10 

58 

2 
18 

30 

56 

273 

Dekont 
Senet 

Belge 

Yazı 

Dai.Başk.lığına ait Yazı 
2002 Yılı Arazi Kullanma Bedeli ile ilgili 
206.8 ha.lık izin Sahası Üzerinde Daimi 
Müstakil Üst Hakkı Tesis Edilmesine Dair 
Resmi Senet 
Muhtelif Tarihli Turizm Kısmi işletme 
Belgeleri 
istanbul Orman Bölge Müdürlüğünce 
OGM'ne Yazılan Yazı 

2.3.4. Bakırköy Fidanlığı 
(Özel Rapor 7, Ek G) 

Yapılan İşlemler ve Doğan zarar: 

İstanbul Bakırköy Kartaltepe 22 Pafta 869 Ada 39 ve 117 Parsellerdeki, mülkiyeti 
T.C.D.D.'na ait Bakırköy Fidanlığı olarak bilinen arazi üzerinde Yap-İşlet-Devret şeklinde 
eğitim amaçlı binalar ve eklentileri yapılmak üzere 19.7.2000 tarihinde gerçekleştirilen 
ihaleyi takiben, T.C.D.D. ile sözkonusu ihaleyi kazanan UĞUR DERSHANELERİ A.Ş. 
arasında bu konuya ilişkin olarak 18 yıllık sözleşme akdedilmiştir. 

T.C.D.D. tarafından Araştırma Komisyonuna intikal ettirilen ihale ve sözleşme 
dosyalarının tetkiki esnasında tespit edilen bir kısım hususlara aşağıda yer verilmiştir: 

1- Sözkonusu parsellerde bulunan fidanlık, 13.3.1990 tarihli imar planında konut 
olarak ayrılmıştır. Daha sonra, 19.3.1999 tarihli imar planıyla fidanlık, kısmen park kısmen de 
meydan (otobüs-minibüs durağı) şeklinde düzenlemeye tabi tutulmuştur. 

2- TCDD 19.3.1999 tarihli imar planı düzenlemesine; yeni bir imar planı değişikliği 
ile itiraz etmiş, ancak bu süreçte arazinin, Yap-İşlet-Devret modeliyle sözleşmeye açılması 
gündeme getirilmiştir. Sözü edilen ihalenin gerekçesi 5.4.2000 tarihli TCDD yönetim kurulu 
kararında, arazinin korunması, ekonomiye kazandırılması ve TCDD açısından gelir getirici 
fayda sağlanması şeklinde açıklanmıştır. 
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3- Arazinin öncelikle "hastane ve eklentileri" şeklinde ihaleye açılması düşünülürken 
(şartname taslağı bu minval üzere hazırlanmıştır), TCDD Taşınmaz Mallar Komisyonunun 
30.3.2000 tarihli kararında, yapılacak ihalenin "eğitim amaçlı binalar'" ı da kapsaması 
gerektiği vurgulanmıştır. 

Nitekim, 5.4.2000 tarihli TCDD yönetim kurulu kararında da, aynı belirleme 
yapılmış, kararda yönetim kuruluna öncelikle "hastane ve eklentileri" yapılmak üzere teklif 
geldiği belirtilmiş, kararın sonunda da ilgili araziler üzerine "eğitim amaçlı binalar, hastane ve 
eklentileri" yaptırılması yönündeki ihale için Genel Müdürlüğe yetki verilmesi hususuna yer 
verilmiştir. 

Nihayet, ihaleyi kazanan eğitim kurumlan firmasının, ihale öncesi TCDD'ye sunduğu 
fizibilite ve ön değerlendirme raporuna bakıldığında, ihale konusu araziye eğitim birimleri ve 
eklentileri dışında herhangi bir sağlık tesisinin yapılmasının öngörülmediği görülmektedir. 

4- Bu gelişmeleri takiben ihale açılmış, ihaleye biri şirket diğeri gerçek kişi olmak 
üzere iki katılımcı iştirak etmiştir. İhaleye katılan kişi ve kuruluşların, teklif ettikleri yatırım 
ve işletme bedelleri rakamları arasında, dikkat çekecek kadar bariz farklar bulunduğu 
görülmüştür. 

5- İhaleyi müteakiben, yüklenici firma İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne imar planı 
değişikliği önerisi götürmüş, Nazım imar planı değişikliği 26.11.2002 tarihinde 
gerçekleşmiştir. 

Öte yandan, sivil toplum kuruluşlarınca yapılan itiraz üzerine İstanbul Büyükşehir 
Başkanlığı'nca, bahse konu yeni nazım imar planı uygulaması durdurulmuş ve şu an, önceki 
nazım imar plan uygulamasına dönülmüş durumdadır. 

6- Yüklenici firma ile TCDD arasında 12.9.2000 tarihinde yapılan sözleşmenin 2. 
maddesinde, yüklenici firmanın sözleşmeyi takip eden 8 ay içinde, inşaat öncesi tüm proje ve 
ruhsat işlemlerinin tamamlanarak inşaatın başlamaya hazır hale getirilmesi gerektiği imza 
altına alınmıştır. Bitiminden hemen sonra yer tesliminin yapılması ve yer tesliminden sonra 
tüm tesisin 16 ayda bitirilmesi, bir başka deyişle yüklenicinin projeyi derhal hayata geçirmesi 
noktasında; bu 8 aylık sürenin büyük önemi bulunmaktadır. 

Ancak aynı sözleşme maddesiyle, yüklenicinin, TCDD'nin onayı halinde bu 8 aylık 
sürenin uzatımını talep edebileceği de belirtilmiştir. Nitekim firma bu 8 aylık sürenin sürekli 
uzamasını talep etmiş, TCDD'ce bu süre 4 defa uzatılmış ve son olarak da, 26.11.2002 
tarihinde gerçekleştirilen nazım imar planı değişikliğini takiben, yüklenicinin talebi üzerine 
süre 26.10.2003 tarihine kadar uzatılmış durumdadır. Anlaşılacağı üzere, 8 aylık azami süre 
üç yıldan daha uzun bir süreye ulaşmış bulunmaktadır. 

TCDD müteaddit süre uzatımı taleplerini değerlendirirken, yüklenici firmanın İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığı Nazım İmar Planı değişikliği başvurusunun bir türlü sonuca 
bağlanmamasını (bu, yüklenicinin süre uzatımı taleplerinin hepsinde ortak gerekçedir) haklı 
gerekçe olarak kabul etmiştir. 

7- İşletme öncesi dönemin uzaması durumunda, isletme dönemi öncesi alınması 
sözleşmeyle öngörülen 1.500.000.000.- TL'nda yapılacak artışlar konusunda, TCDD'nin ihale 
şartnamesi ile yüklenici firmayla yapılan sözleşmede farklı hükümlere yer verildiği 
görülmüştür; 
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TCDD'nin ihale şartnamesinin 3. maddesinde; sözleşmenin imzalanmasından tesisin 
işletmeye açılacağı döneme kadar olan sürenin 1 yılı aşması halinde, öngörülen isletme 
dönemi öncesi bedelin (1.500.000.000.- TL'nın) her yıl DİE-TEFE oranında artırılacağı 
belirtilmiştir. 

Oysa, yüklenici ile yapılan sözleşmenin 2-1. maddesinde, (sözleşmenin 
imzalanmasından tesisin işletmeye açılacağı döneme kadarki süreye dahil olan) 8 aylık proje 
ve ruhsat süresinin "onay verilir şekilde" uzaması halinde, sadece gelecekte işletme 
döneminde alınması öngörülen aylık bedellerin (18.450.000.000.-TL) TEFE oranında 
artırılacağı öngörülmüş, işletme öncesi dönemde yapılacak ödemeler için herhangi bir artıştan 
bahsedilmemiştir. Ayrıca TCDD tarafından (Bu 8 aylık süreye ilişkin) verilen süre uzatımı 
onay yazılannda, isletme öncesi dönem ödemelerine dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır. 

8- Yüklenici ile yapılan sözleşmenin bazı maddelerinde, ileride muhtelif sonuçlar 
doğurabilecek diğer bir kısım hükümler de bulunmaktadır: 

- Sözleşmenin 21. maddesinde, yapılan tesisin tümüyle veya kısım kısım üçüncü 
kişilere kiralanabileceği veya işletme hakkının devredilebileceği belirtilmiştir. Bu madde 
(Medeni ve Borçlar Kanunlarının ilgili hükümleri bir yana) uzun vadede yüklenicinin, rayici 
yüksek böyle bir arazi üzerine tesis edilecek isletmeleri tamamen veya kısmen başka şahıs ve 
kurumlara yüksek bedellerle devretmesine imkan tanıyabilecektir ve bilindiği üzere bu 
durumla uygulamada sıkça karşılaşılmaktadır. 

- Sözleşmenin 11. maddesinde, tesisin niteliğindeki vaki değişiklikler halinde 
yatırımın da aynı oranda değişebileceği, değişiklik durumunda Yap-İşlet-Devret modeline 
esas unsurlar olan isletme bedelinin, işletme süresinin, yatırım tutarının. TCDD'nin onayıyla 
yeniden belirlenebileceği belirlenmiştir. Sözkonusu hüküm, (uzun vadede muhtemel görünen), 
yatırım tutar ve niteliklerinde meydana gelebilecek artışlarda, işletme süresinin uzaması ve 
isletme bedellerinin düşmesi (veya en azından bu bedellerde gerekli artışların yapılmaması) 
gibi sonuçlan beraberinde getirebilecektir. Gerçekten de, ihalede teklif ve kabul edilen yatırım 
tutan, sözleşmede yıllık enflasyon oranlanna endekslenmemiş ve enflasyon etkisiyle yatınm 
tutannın yıllar itibariyle artma ihtimali muhakkaktır. 

- Sözleşmenin 14. maddesine göre, 18 yıllık işletme süresinin bitiminde yeniden 
yapılacak işletme devirlerinde, yüklenici Uğur Dershaneleri A.Ş.'nin rüçhan hakkına sahip 
olduğu belirtilmiştir. Bu durum, yükleniciye tanınan 18 yıllık işletme süresinin ileride çok 
daha uzun sürelere teşmil edilebileceği anlamına gelmektedir. 

9- İhale öncesinde yüklenici UĞUR A.Ş.'nin teklif ettiği işletme dönemi bedeli olan 
18.450.000.000.- TL'nın ekonomik olarak anlamlı olup olmadığının TCDD ihale 
komisyonunca tespiti amacıyla düzenlenen Değerlendinne Raporu'nda; 

-Kapitalizasyon hesaplamalanna yer verilmiş, 

-Bu hesaplamalarda Fidanlığın rayiç değerinin (bilirkişi bilgisine müracaat edilip 
edilmediği konusunda tetkike konu dosyada herhangi bir bilgi bulunmamaktadır) rn2 olarak 
150.000.000.-TL ve toplamda 4,365 trilyon TL olarak baz alındığı tespit edilmiş, 

-Bu rayiç değer etrafında yapılan hesaplamalarla, teklif edilen işletme dönemi bedeli 
olan 18.450.000.000.- TL'nın ekonomik olarak anlamlı olduğuna karar verilmiştir. 

-Sözkonusu toplam rayiç bedel esas alınarak, TCDD'ce yapılan "ekonomik 
anlamlılık" çalışmasında; 
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TCDD PAY ORANI= [Toplam Arsa Değeri / (Toplam Arsa Değeri + % 20 Eşkale 
edilmiş Yatırım Tutan)] 

formülü vasıtasıyla hesaplanmıştır. 

TCDD Pay Oranı, TCDD'nin işletme döneminde tahsil edeceği bedellerin tespiti 
açısından önemlidir. Zira bu oran, yüklenicinin 18 yıllık sürede elde etmeyi öngördüğü 
toplam kar rakamına uygulanmış ve bu suretle TCDD'nin yükleniciden alacağı asgari işletme 
dönemi aylık bedelleri hesaplanmıştır. Toplam Arsa Değeri ise bu pay oranının yüksekliğini 
veya düşüklüğünü etkilemektedir. 

Bir başka deyişle yukarıdaki formüle göre, Toplam Arsa Değeri ne kadar yüksek 
olursa (yatırım tutarının değişmediği varsayımıyla) TCDD Pay Oranı ve sonuçta işletme 
dönemi alacağı bedeller o denli yüksek olacaktır. 

Buna göre, şayet Fidanlığın rayiç bedeli düşük tespit edilmiş ise, ihalede kabul edilen 
işletme dönemi bedellerinin ekonomik olarak anlamlı olmadığı sonucu doğacaktır. Bir başka 
ifadeyle, arsa rayicinin yükselmesi ile birlikte TCDD pay oranı da artmakta, bu durum 
(yatırım tutarının değişmediği varsayımıyla) daha yüksek işletme bedellerinin istenmesi 
gereğini ortaya koymaktadır. 

Fidanlığın rayiç bedelinin düşük tespit edilmiş olması halinde, yapılan sözleşmenin 
ekonomik olarak anlamlı olamayacağı belirtilmiş durumdadır. Üstelik önceki (8) nolu 
maddede belirtilen (işletme bedellerinin ileriki yıllarda düşmesi veya gerektiği şekilde 
artmaması gibi) kaygıların vuku bulması durumunda işletme bedellerinin ekonomik 
anlamlılığının daha da düşeceği ve TCDD'nin ihale gerekçesi olarak belirttiği, "arazinin 
ekonomiye kazandırılması ve TCDD için gelir getirici hale kavuşturulması" amaçlarına da 
tam olarak ulaşılamayacağı kesindir. 

II-Öneri: 

Sonuç itibariyle, yukarıda sözkonusu edilen hususlar ışığında, yüklenici firma ile 
düzenlenen ve uzun sürede TCDD aleyhine sonuçlar doğurabilecek sözleşme hükümlerinin 
T.C. Ulaştırma Bakanlığı ve T.C.D.D.'nin ilgili birimlerince kısmen veya tamamen yeniden 
gözden geçirilmesinin kamu menfaati açısından elzem olduğu kanaatine varılmıştır (Bu 
raporda belirtilen hususlar, 21.5.2003 tarih ve 384 sayılı Komisyon yazısıyla Ulaştırma 
Bakanlığı'na ayrıca bildirilmiştir). 

III-Dizi Pusulası: 

Ek:l 

Ek:2 
Ek: 3 
Ek:4 
Ek:5 
Ek:6 

TCDD Taşınmaz Mallar Değerlendirme Komisyonu'nun 7.4.2000 tarihli Karan 
Örneği 
TCDD Yönetim Kurulu'nun 7.4.2000 tarihli Karan Örneği 
ihale şartnamesi örneği 
Teklif mektubu örneği 
Teklif mektubu örneği 
Değerlendirme Raporunun kapitalizasyon hesabına ilişkin kısmı örneği 
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Ek:7 

Ek:8 
Ek:9 

Ek: 10 
Ek: 11 

Ek: 12 

Ek: 13 

Ek: 14 

Ek: 15 

Ek: 16 

TCDD Taşınmaz Mallar Değerlendirme Komisyonu'nun ihale Sonucuna ilişkin 
15.8.2000 tarihli Karan Örneği 
TCDD Yönetim Kurulu'nun ihale sonucuna ilişkin 29.8.2000 tarihli karan örneği 
TCDD Taşınmaz Mallar Dairesi Başkanlığı'mn 16.09.2000 tarihli sözleşmeye 
davet yazısı örneği 
Yüklenici ile 12.09.2000 tarihinde aktedilen Yap-Işlet-Devret sözleşmesi 
TCDD Taşınmaz Mallar Değerlendirme Komisyonu'nun Süre Uzatımına ilişkin 
09.05.2001 tarihli Karan Örneği 
TCDD Taşınmaz Mallar Dairesi Başkanlığı'mn Süre Uzatımına ilişkin 18.05.2001 
tarihli yazısı örneği 
TCDD Taşınmaz Mallar Değerlendirme Komisyonu'nun Süre Uzatımına ilişkin 
15.01.2002 tarihli Karan Örneği 
TCDD Taşınmaz Mallar Değerlendirme Komisyonu'nun Süre Uzatımına ilişkin 
07.03.2002 tarihli Karan Örneği 
TCDD Taşınmaz Mallar Dairesi Başkanlığı'nın Süre Uzatımına ilişkin 11.04.2002 
tarihli yazısı örneği 
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin; itiraz konusu 4.12.2002 tarihli 1/5000 
ölçekli Nazım Planın yürürlükten kaldınldığına ilişkin 1.4.2003 tarihli karan. 

2.3.5. İstanbul İli Çatalca İlçesi, Yalıköy (Podima) Mevkiinde Kain Kum 
Ocağının Yasalara Aykırı şekilde İşletilmesi 
(Özel Rapor 8, Ek H) 

1 .Yapılan İşlemler ve Doğan Zarar 

İstanbul ili, Çatalca ilçesi, Yalıköy mevkiinde kain , kum ocağının yasalara ve 
mevzuata aykın olarak işletilmesine yönelik olarak yapılan incelemeler sonucunda aşağıdaki 
bilgilere ulaşılmıştır. 

1.1-Milli Emlak Başkontrolörleri Tarafından Düzenlenen 27.07.1998 Tarih 
998/8,3 Sayılı Basit Rapor: 

Konusu;"İstanbul, Kocaeli ve Bursa illeri sahillerinden kaçak ya da ruhsatlı olarak 
çıkartılan kum, çakıl ile bu işte kullanılan gemiler, donanımlan ve kum-çakılın maliyet ve 
satış bedeline ilişkin bilgilerin derlenmesi..." olan bu raporun inceleme bölümünün 
Podima ile ilgili kısmında; İstanbul İl Özel İdare Müdürlüğünden alınan 05.05.1998 tarih 
ve 439/1528 sayılı yazıda; 

İl hudutları dahilinde Çatalca İlçesi Yalıköy (Podima) mevkiinde sahilden 1 mil 
açıkta avcı iskelesi ile demir iskelesi arasında kalan 1000 dönümlük deniz içi sahada 1976 
yılında Harun Aydemire verilen ocak ruhsatının 1984 yılında temdit edilmeyerek sahanın 
Özel İdare Müdürlüğünce işletilmeye başlanıldığı, 

Söz konusu kum çakıl ocağının 1984-1990 yıllan arasında Hakan Pazarlama Tic.ve 
San Ltd.Şti. ile ortaklaşa, 1990-1993 yılları arasında doğrudan Özel İdare Müdürlüğünce, 
1993 yılından itibaren de Harun Aydemir ile ortaklaşa işletilmeye devam edildiği, 
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Adı geçen kum çakıl ocağının il özel idaresince işletilmesinin, il daimi 
encümenince uygun görülmesi halinde Taşocaklan Nizamnamesinin 13.maddesini 
değiştiren 2492 sayılı kanun doğrultusunda işletme süresinin 25 yıl uzatılabileceği ve bu 
durumda 1976 yılında işletmeye açılan ocağın işletme süresinin 2001 yılında sona ereceği 
belirtilerek, söz konusu sahaya ait kroki, 22.10.1993 tarihli ortaklık protokolü ile bu 
protokole ek 14.10.1994 tarihli protokol ve konu ile ilgili 17.08.1993 tarih 1536/1195 
sayılı il daimi encümeni karan ile 01.09.1994 tarih 1324/1166 sayılı il daimi encümeni 
kararı gönderildiği. 

İstanbul il özel idare müdürlüğünün yazısı ve eklerinin tetkikinde encümen 
kararlarına dayalı olarak işletici Harun Aydemir ile yapılan protokoller gereği ocak 
işleticiliğinden elde edilecek gelirin yan yanya paylaşılacağı, söz konusu sahadan 
çıkarılacak malzemenin taşınması işinin özel idare mührünü taşıyan "taşıma tezkereleri" 
ile yapılacağı ve yeteri kadar tezkerenin işletici Harun Aydemire verileceği,kumun rüsum 
ton bedelinin 1994 yılı için 15.000 TL olarak belirlendiği (her yıl yapılan artınmlar 
sonucu 1998 yılı için 90.000 TL na ulaşmıştır)anlaşılmıştır."denilmekte, Değerlendirme 
bölümünde: '"İstanbul, Kocaeli ve Bursa illerinde deniz içinde ruhsatlı kum ocak sahası 
bulunmadığı, her ne kadar İstanbul il özel idaresince Harun Aydemir ile birlikte işletilen 
Podima sahasının ruhsatlı saha gibi kabul edildiği görülmüş ise de bu sahanın işletilmesi 
konusunda Maliye Bakanlığının haberdar edilmediği ve Turizm Bakanlığı 
koordinatörlüğünde oluşturulan Bakanlıklar arası komisyonun deniz içinden kum çıkarma 
işlemleri ile ilgili olarak almış olduğu 1993 tarihli prensip kararlanna aykın 
davramldığının anlaşıldığından bahisle; 

devamla: 

"Nitekim bu prensip kararında zikredilen, kum ocaklarının kıyıya 3 mil mesafe 
içinde açılamaması, ruhsat verilmeden evvel ÇED ön araştırma raporu alınması, taramalı 
sonar çalışmaları ile deniz tabanının kum çakıl çıkanlmasına uygun olup olmadığının 
tespiti, sahadaki malzeme tabakasının kalınlığını saptamak ve rezervini belirlemek 
amacıyla sığ sismik çalışmasının yapılması vs. gibi hususlarda araştırma yapılmadan saha 
işletilmektedir.Bu husus, Sahil Güvenlik Komutanlığının Karacabey Kaymakamlığına 
yazdığı yazısında da açıkça belirtilmiştir. 

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerdeki taş-kum-çakıl ocaklannın 
Maliye Bakanlığı tarafından kiraya verileceği, 13.07.1993 tarih 484 sayılı KHK ile hükme 
bağlanmış ve bilahare bu hususta 186 sıra sayılı Genel Tebliğ yürürlüğe konulmuştur. 
İstanbul il özel idare müdürlüğünden gelen belgelerden, Harun Aydemir ile yapılan 
ortaklık protokolleri ve bunların dayanağı olan encümen kararlarının 484 sayılı KHK'nin 
yürürlük tarihi olan 13.07.1993'ten sonraki tarihlere rastladığı görülmektedir.Hem bu 
nedenle hem de 1993 tarihli Bakanlıklar arası komisyon kararlarına aykırılığı nedeniyle, 
İstanbul il özel idaresince yapılmakta olan isletme faaliyeti yasal değildir. Esasen 
yapılan isin, kum ocağı işletmeciliğinden ziyade, koster sahiplerine tasıma tezkeresi 
pazarlamasından ibaret olduğu da ortadadır. Bu durumda, Harun Aydemirden 
parasını peşin ödeyerek satın alınan taşıma tezkeresi hamili koster sahiplerinin; 
Karadeniz'den her zaman ve istediği yerden kaçak kum alma imkanı (alım esnasında Sahil 
Güvenlik'e yakalanmadığı sürece) kendiliğinden doğmaktadır. 
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Diğer taraftan, İstanbul Valiliğince; Defterdarlık hariç, konu ile ilgili kurum ve 
kuruluşların katıldığı bir toplantı düzenlenerek 11.12.1997 tarih 02 nolu bir komisyon 
kararı alınmıştır. Bu kararın 2.maddesinde; Turizm Bakanlığı koordinatörlüğünde 
oluşturulan alt komisyonun 05.11.1993 günlü raporunda deniz içinde kıyıya 3 mil mesafe 
içinde kalan taleplerin ilgili kuruluşlara görüş sorulmaksızın özel idarece olumsuz görüş 
verileceğinin karara bağlandığı belirtildikten sonra alt komisyonun bu kararının; İstanbul 
ili, Karadeniz kıyısı özelliği, kum ihtiyacı realitesi ve İstanbul ilinin istisnai durumu da 
dikkate alınarak konunun bir kez daha görüşülmesi için Turizm Bakanlığından talepte 
bulunulmasına karar verildiği görülmüştür. Bu karar ile de Podima sahasının yasal 
olmadığı belgelenmiş olmaktadır."denilerek sonuç bölümünde : 

1-İstanbul, Kocaeli ve Bursa illeri hudutları dahilinde deniz içerisinde ruhsatlı kum-
çakıl ocağı bulunmadığı, 

2-İstanbul ili Çatalca ilçesi Podima mevkiinde bulunan ocak sahasının mevcut 
mevzuata aykırı olarak il özel idaresi ile Harun Aydemir isimli şahıs tarafından ortaklaşa 
işletildiği, bu işletme şeklinin kaçak kum alımlarını kolaylaştırdığı, 

3-Deniz kumunun inşaat sektöründeki önemi nedeniyle yasal ocak sahalarının 
işletmeye açılmasının zorunlu olduğu, ancak bu sahaların tespitinde yapılması gereken 
idari ve teknik tüm araştırmaların teşkilatımızca önceden tamamlanarak ihaleye 
çıkarılmasının gerekli olduğu, 

4-Kaçak kum alımlarının önlenebilmesi için belirlenen bu ocak sahalarının, su 
ürünü istihsal sahalarının kiralamasında olduğu gibi, bu konuda kurulmuş kum üretim ve 
pazarlama kooperatiflerine öncelik verilerek kiralanması konusunda mevzuat düzenlemesi 
yapılmasının uygun olacağı, 

5-Denizden kum çıkarma işlerinde kullanılan 136 adet koster tespit edilebildiği, 
bunların donanımları ile üretim kapasiteleri hakkında yeterli bilgi edinilemediği, 

6-Kum ve çakıl maliyetinin tespit edilebilmesi için koster sahipleri nezdinde vergi 
incelemesi yapılmasının faydalı olacağı, 

sonuç ve kanaatine varılmıştır." 

şeklinde oluşan kanaat belirtilmiştir. 

Bu rapor ayrıntılı olarak incelendiğinde; 3 milde deniz içinde verilen ruhsatlar, 
kaçak kum alımları ve bu alımlarda bulunurken Sahil Güvenlik tarafından yakalanan ve 
haklarında işlem yapılması için yetkili mercilere yapılan şevklere ilişkin liste, kullanılan 
kosterler ve donanımları, denizden çıkarılan kum miktarı ile maliyet ve satış bedeline 
ilişkin araştırmalar da yukarıdaki açıklamalara ek olarak görülebilecektir. 

1.2-İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Denetmenleri Tarafından yapılan İnceleme 
Sonucu Düzenlenen Basit Rapor: 

Konusu: İstanbul il sınırları içinde bulunan taş, kum ve çakıl ocaklarının 
incelenmesi olan 12.02.1998 tarih ve 1998/1,1 sayılı Basit Raporun sonuç bölümünde: 
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İstanbul il sınırlan içinde bulunan taş, kum ve çakıl ocakları ile ilgili olarak yapılan 
inceleme ve değerlendirme sonucunda: 

1-Çatalca ilçesi, Yalıköy (Podima) açıklarında deniz içi sahada bulunan il özel 
idaresi ile Harun Aydemir tarafından ortaklık kurulmak suretiyle işletilen kum ocağının 
faaliyetine son verilmesi, 14.10.1993 tarihinden itibaren Bakanlığımızdan kiralama 
yapılmadan izinsiz olarak deniz içi sahadan çıkarılarak üçüncü kişilere pazarlanan kum ve 
çakılın bedelinin ilgili kuruluştan tahsili cihetine gidilmesi, 

2-13.07.1993 tarihinden sonra Bakanlığımızdan kiralama yapılmadan özel idarece 
verilen ruhsata bağlı olarak işletilen taş, kum ve çakıl ocaklarının ruhsatlarının iptal 
ettirilmesi ve tahliyelerinin sağlanması, devletin özel mülkiyetinde ve devletin hüküm ve 
tasarrufu altında bulunan yerlerin izinsiz kullanımından dolayı ecrimisil takibatı 
yapılması, ocaklardan çıkan malzeme bedelinin genel hükümlere göre tahsil edilmesi, 

3-Denizden kaçak kum ve çakıl alımının önüne geçilmesi amacıyla ruhsatlı sahalarda 
Marmara ve Boğazlar Sahil Güvenlik Komutanlığınca sürekli ekip bulundurulması, bu amaca 
yönelik olarak komutanlıkça kum ve çakılın ruhsatlı sahadan alındığına ilişkin kum 
kosterlenne ikinci bir belge verilmesi ve çıkanlan malzemenin ruhsatlı sahadan alınıp 
alınmadığının her aşamada kontrolünün sağlanması 

4-Kira tespitlerinde il özel idarelerince Taşocaklan Nizamnamesine göre alman 
rüsum bedeli ile orman idaresi tarafından değişik isimler altında tahsil edilen tutarlann 
maliyet unsuru olarak değerlendirilmesi ve 186 sıra sayılı Genel Tebliğde bu yönde 
değişiklik yapılması, 

5-Yanlış anlaşılmalara neden olan ve uygulamada sorun yaratan 186 sıra sayılı Milli 
Emlak Genel Tebliğinin "F" bölümünde yer alan "Şayet ocak orman sınırlan içinde ise bu 
alanda ocak açılmasına izin verildiğine dair Orman Genel Müdürlüğünden alınacak izin 
belgesi istenecektir" ibaresinin; "Şayet ocak orman sınırlan içinde ise bu alanda ocak 
açılmasında orman mevzuatı açısından sakınca bulunmadığına dair Orman Genel 
Müdürlüğünden ön izin belgesi istenecektir." Şeklinde değiştirilmesi, 

6-Taş, kum ve çakıl ocaklarının kiralanması, ruhsat ve orman sınırları içinde işletme 
izni verilmesi sırasında yaşanan sorunlar ile tahsil edilecek bedeller hususundaki 
tereddütleri gidermek, hukukun üstünlüğünü tesis etmek üzere Maliye Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı ve Orman Bakanlığı tarafından ortak çalışma yapılarak mutabakat sağlanması 
ve sonucun yerel teşkilatlara Bakanlıklarca hazırlanacak birer tamimle duyurulması, 

7-Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki veya orman sınırları içinde bulunan 
yerlerde Bakanlığımızdan kiralama yapılmadan ocak ruhsatı verilmemesi ve ocak 
işletilmesinin önlenmesi için idarece gerekli girişimlerde bulunulması, 

Gerektiği sonuç ve kanaatına vanlmıştır." 

denilmektedir. 

1.3- Düzenlenen Raporlar Neticesi Yapılan İşlemler: 
Milli Emlak teşkilatı tarafından yapılan incelemeler sonucunda düzenlenen 

raporlarla ilgili olarak aşağıdaki işlemler yapılmıştır: 
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Tanzim olunan raporlar üzerine İstanbul Defterdarlığı raporların içeriğini açıklayan 
ve ilgili kuruluşlarla yazışmaya geçildiğini belirten bir yazıyı bilgi mahiyetinde Maliye 
Bakanlığına iletmiştir. 

Raporlar doğrultusunda Harun Aydemire ait defter ve belgeler üzerinden vergi 
incelemesi yapılması Vergi Denetim Bürosundan istenilmiş; konu ile ilgisi nedeniyle 
rapor gereği için Çatalca Malmüdürlüğüne gönderilmiş;ve ayrıcada Sahil Güvenlik 
Komutanlığından denizden alınan kumun ruhsatlı sahadan alındığına ilişkin ikinci bir 
belge verilmesinin temini ile sürekli kontrol yapılması talep edilmiş; İl özel idaresinden 
Bakanlığımızca izin verilmeyen Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve 
tasarrufu altındaki yerlerdeki ruhsatların iptal edilmesi gerektiği bildirilmiştir. 

Bu arada bir yazı ile il özel idaresince podima mevkiindeki kum ocağının 
kendilerine tahsisi istenilmiş; ancak Çatalca Kaymakamlığınca rapor gereği için yazılan 
yazıya cevap olarak, İl Daimi Encümeninin 03.09.1998 tarih ve 1275 sayılı kararıyla, 
talep edilen malzeme bedellerini ödenmemesine ve faaliyetin devamına karar verildiği 
Çatalca Malmüdürlüğüne bildirilmiştir. 

İl Özel idaresinin tahsis talebi Defterdarlığın yazısıyla reddedilmiş, ancak kiralama 
yapılabileceği belirtilmiş; bunun üzerine özel idare tarafından yazıyla kiralama talep 
edilmiş;bu arada bazı özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerce de bahsedilen alanı 
kiralama taleplerinin de olması üzerine Defterdarlıkça takdir olunan bedel de belirtilerek 
Bakanlıktan kiralama için izin istenilmiş, Bakanlığın talimatı ile yeniden bedel takdiri 
istenilmiş; konu Denetmenlerce incelenmiş ve denetmenler tarafından düzenlenen rapor 
doğrultusunda yeniden bedel takdir edilmiş ve 2.950.000.000 m3 kumun m3 ü 300.000 TL 
den 885.000.000.000 TL edebileceği Maliye Bakanlığına bildirilmiş; Bakanlıkça bu bedel 
1.750.000.000.000 TL ye yükseltilmiş ve denize 3 mil mesafe dışında koordinatları 
belirtilen 2.950.000 m3 kum malzemesinin 5 yıllığına kapalı teklif usulüyle ihalesinin 
uygun görüldüğü şeklinde talimat verilmiştir. Yapılan ihaleye talipli çıkmadığı için 
kiralama yapılamadığı anlaşılmıştır. 

Maliye Bakanlığınca Meclis Komisyonuna verilecek bilgiye esas olmak üzere 
Denetmen raporu üzerine ne işlem yapıldığının bildirilmesi İstanbul Defterdarlığından 
istenilmiş; Defterdarlıkça bugüne kadar olunan işlem ekteki yazı ile Bakanlığa 
bildirilmiştir. 

1.4- İstanbul İl Özel İdaresi Nezdinde Yapılan İnceleme: 

İl Özel İdaresi ile Harun Aydemir arasında imzalanan Podimada ki kum ocağının 
işletilmesine ilişkin protokol ve ek protokol ekte sunulmuştur. 

Bu protokoller incelendiğinde; 

Ana protokolde göze çarpan hususlar; 3. maddede, ocak işletmeciliğinden elde 
edilecek gelirin yan yanya paylaşılacağı, 4.maddedeki söz konusu sahadan kum çakıl 
alımlannın,' özel idare müdürlüğünce tespit edilecek esaslar dahilinde verilmiş ve idarenin 
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mührünü taşıyan "taşıma tezkerelerimle yapılacağı, 5.maddedeki, işletici Harun Aydemir 
tarafından 100.000.000 liranın teminat mektubu veya nakit olarak ödenmesi halinde 
kendisine 40 cilt tezkere verileceği, verilen tezkerelerin dip koçanlarının idareye iadesi ve 
% 50 tutarındaki miktarın ödenmesi halinde yeniden tezkere verileceği ve uygulamanın bu 
doğrultuda devam edeceğidir. Bu protokol il daimi encümeninin 17.08.199? tarih ve 
1536/1195 sayılı kararıyla uygun görülüp valiliğin 22.10.1993 tarihli onayıyla yürürlüğe 
girmiştir. 

14.10.1994 tarihli Ek protokolde ise esas olarak ana protokoldeki rakamlar 
güncelleştirilmiş olup ilave maddede il hudutları dahilinde deniz içinden maden işletme 
ruhsatlı sahalardan maden sevk fişi ile Taşocakları Nizamnamesi kapsamına giren inşaat 
kumunun nakli, özel idarenin gelir kaybına neden olacağı için, maden sevk fişi ile inşaat 
kumunun kum iskelelerine nakli halinde Taşocakları Nizamnamesi ve Maden Kanunu 
hükümleri doğrultusunda idare gerekli girişimlerde bulunacaktır denilmektedir. 

İstanbul Valisi Erol Çakır imzasıyla Sahil Güvenlik Marmara Ve Boğazlar Bölge 
Komutanlığına yazılan 03.01.2003 tarih ve 08-2 sayılı İl Özel İdaresi yazısı incelendiğinde: 
"İnşaat kumu ruhsatlan Taşocakları Nizamnamesi kapsamında olup, bu tür malzemelerin 
çıkarılmasıyla ilgili her türlü izin yetkisinin 6664 sayılı kanun doğrultusunda İl Özel 
İdarelerine ait olduğu; Maden kanununa göre alınmış hiçbir maden ruhsatıyla Taşocakları 
Nizamnamesi kapsamında olan bir malzemenin üretimi ve taşınmasının yasal olarak mümkün 
olmadığı; denizden kum çıkarılmasını belli esaslara bağlayan Turizm Bakanlığı Alt Komisyon 
Kararıyla getirilen 3 mil sınırlamasına bağlı idari düzenlemeden kaynaklanan sıkıntıdan 
dolayı, 3 mil dışmda kum bulunmaması, teknik imkanların bu bölgelerden kum 
çıkarılmasına yeterli olmaması, yeni kum ocağı taleplerinin sonuçsuz kalmasının 5 
Kasım 1993 tarihli Turizm Bakanlığı Alt Komisyon Kararından önce izin verilen Çatalca 
ilçesi Podima mevkiinde karadan 1 mil açıktaki deniz içi kum ocağına il daimi encümeninin 
03.10.2002 tarih ve 2483/1950 sayılı kararıyla geçici izin verilerek ilimizde tek izinli deniz içi 
kum çakıl ocağı sahasının mevcut talepleri karşılamasında yaşanan sıkıntılar da göz önüne 
alınarak uygunluğu belirlenecek yeni deniz içi sahaların işletmeye açılabilmesi için 3 mil 
sınırlamasının ilimizde kaldırılması yönünde ilgili makamlar nezdinde de gerekli girişimlerde 
bulunulduğu; DSİ 14.Bölge Müdürlüğü adına ise filtre kumu üretimi için Yalıköy hudutları 
dahilinde karasal alanda verilen 2 adet kum ocağı ruhsatının 16.07.2002 tarihinde sona erdiği 
ve il daimi encümenince 03.12.2002 tarihli kararla 6 aylık geçici çalışma izni verildiği; 
Komutanlıklannca ruhsatlı sahadan alınan kum ve çakılı taşıyan kosterlerin Büyükdere 
önünde durdurulmasının sıkıntı yarattığı ve bu yüzden, İlimizde Harun Aydemirle ortaklaşa 
işletilen alan dışında ruhsatlı alan bulunmadığından ve bu alandan yapılan taşımaların İl Özel 
İdaresince düzenlenip tasdik edilen taşıma tezkereleri ile yapıldığı, bu nedenle bu tezkereleri 
ibraz eden kum kosterleri seferlerinin engellenmemesi, tek izinli yer olan bu alan dışında 
başka bölgelerden kaçak kum alımının engellenmesi istenmektedir. 

1.5- DSİ 14.Bölge Müdürlüğü Nezdinde Yapılan İnceleme: 

Adı geçen Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle yapılan görüşmede; Podima yöresinde 
bulunan ve su arıtma tesislerinde kullanılan özellikli kumun ülkemizde yalnızca bu 
bölgeden çıkarıldığı, bu kumun dalgaların doğal seyri neticesinde sahile yığıldığı, eğer bu 
bölgeden 3 mil içerisinden kum alındığı takdirde bu kumun oluşamayacağı.Bugüne değin 
yurt dışından ithal edilen bu kumun m3 fiyatının yaklaşık 1.200.000.000 TL olduğu, 
kendilerinin ise bu kumun m ünü 70-80 milyon TL ye mal ettiklerini bildirilmiş, bu 
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bölgede en azından filtre kumunun alındığı alanın etrafına çizilen alandan kum alımının 
durdurulmasını talep etmişlerdir. 

1.6- Turizm Bakanlığı Koordinatörlüğünde Bakanlıklar Arası Toplantıda Alınan 
Alt Komisyon Kararma Esas Teşkil Eden DSİ Raporu: 

Alt komisyon raporuna dayanak teşkil eden ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından hazırlanan raporda özetle; 

Podima kumu bilindiği üzere özel nitelikte bir kum olup Avrupa da sadece Fransa ve 
İtalya'da üretilmektedir. Ülkemizin filtre kum ihtiyacı önceleri bu ülkelerden yapılan ithalat 
ile karşılanmakta iken, 1978 yılında içinde bulunduğumuz döviz sıkıntısı nedeniyle tüm 
Türkiye kıyılarında yapılan araştırmalar sonucunda karedeniz kıyısında Yalıköy mevkiinde, 
oldukça dar bir alanda, bu nitelikte kum bulunmuştur. Ülkemiz ihtiyacı olan kum, 1978 
tarihinden beri, DSİ Bölge Müdürlüğü adına ruhsatlı olan, Çatalca ilçesi, Yalıköy sınırlan 
içinde Kuzuldere mevkiinde bulunan 25 bin m lik ve Hisartepe mevkiinde ki 15 bin m2 lik 
alanlardan temin edilmekte ve yurt dışına döviz ödenmemektedir. DSİ tarafından 
gerçekleştirilen bu özel kum üretimi tamamen kamu yaranna yapılmakta ve ticari amacı 
bulunmamaktadır. Üretilecek kum miktannı kamuya ait antma tesislerinden gelen talepler 
belirlemektedir. Kum üretim tesislerinin kamu yaranna yönelik olduğunu gösteren Bakanlar 
kurulu karan mevcuttur. 

Üretimi yapılan kum tamamen özel nitelikte olup sadece dalgalann kıyıya taşıdığı 
kumlardır, ve üretim dalgalann taşıyabildiği kadan ile yapılabilmektedir. Kıyıya ulaşan 
kumlar yüzeyden sıynlarak alınmaktadır.gerekli niteliği taşımayacağı için kıyıda kazı 
yapılarak kum alınmamaktadır. Bu durum zaman zaman gelen kum taleplerini karşılamakta 
zorluklann doğmasına ve beklemelere neden olmaktadır. 

Üretilen kum miktan tamamen dalgalann denizden taşıdığı kum miktanna bağlı olduğu 
için deniz tabanında denizden kum alınması gibi yapılan herhangi bir tahribat doğrudan 
dalgalann taşıyacağı kumu etkilemektedir. Son yıllarda Yalıköyde denizden yapılan kum 
alımı deniz dibinde yapı değişiklerinin ortaya çıkmasına ve dolaysı ile kum veriminde 
düşüşlere neden olmaya başlamıştır. 

Denizden kaçak ve ruhsatlı bir şekilde kum alımının engellenmesi için DSİ Genel 
Müdürlüğü tarafından ilgili kurumlar nezninde çeşitli girişimlerde bulunulmuştur. İl özel 
idarelerinin denizden kum alımını ruhsatlandırma çalışmalan sırasında, Yalıköyde DSİ 
tarafından yapılan filtre kum üretimini bilerek davranması ve DSİ görüşü alınmadan ruhsat 
verilmemesi veya verilmiş olan ruhsatlann yenilenmemesi gerekmektedir. 

Deniz içinde kum alımı olayına belirli bir disiplin ve kontrol getirebilmek amacı ile 
1993 yılında Turizm Bakanlığı koordinatörlüğünde yapılan ve, 

• İçişleri Bakanlığı, 
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
• Maliye Bakanlığı, 
• Çevre Bakanlığı, 
• Sahil Güvenlik Komutanlığı, 
• DKK Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, 
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• Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü , 
• Orman Bakanlığı APKK Başkanlığı, 
• Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, 
• DSİ Genel Müdürlüğü, 
• MTA Genel Müdürlüğü, 
• Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, 

katılımları ile yapılan toplantıda, bir numaralı karar olarak, deniz içinden kum 
alınabilmesi için yapılan ruhsat istem başvurularında başvuru yapılan alanın kıyıya olan 
uzaklığının 3 milden az olması durumunda, özel idareler, milli emlak ve maden işleri genel 
müdürlüğünce bu isteğin ret edilmesi şeklindedir. 

Filtre kum üretiminin içine düştüğü dar boğazın acilen aşılması gerekmektedir. Filtre 
kum üretiminde çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Denizde karşılaşılan sorunların başında, 
ekli haritada belirtilen alanda 1993 yılından beri il özel idaresi ile aynı bölgede maden ruhsatı 
sahibi olan Harun Aydemir ile birlikte deniz dibinden kum alındığı ve verilen kum alım 
ruhsatının 2 yılda bir otomatik olarak uzatıldığıdır. DSİ ye ait filtre kum üretiminin başat 
sorunu olan bu ruhsatlandırma işinin acilen çözülmesi gerekmektedir, Çünkü bu sahalardan 
alman kum nedeniyle filtre kum üretiminde esaslı düşüşler yaşanmaktadır, bölgeden çıkarılan 
kumun kritik bir yapıya sahip olması nedeni ile verilen ruhsatların sürelerinin uzatılmaması 
ve verilmiş ruhsatlarında acilen iptalde edilmesi gerekir. 

Ayrıca il özel idaresi tarafından işletilen alanın kum alımı açısından yasak bölge ilan 
edilerek Sahil Güvenlik komutanlığınca korunması gerekmektedir, çünkü söz konusu olan 
alan 3 millik yasak alan içinde kalan alandır. 

2.Sorumluluğun Tespiti 

Milli Emlak Kontrolörlerince yapılan tespit ve inceleme sonuçlarına göre İstanbul il 
hudutları dahilinde deniz içinde ruhsatlı kum ocağı sahası bulunmamaktadır. Her ne kadar, 
İstanbul İl Özel İdare sahasının, ruhsatlı saha gibi kabul edilmediği görülmüş ise de, Bu 
sahanın isletilmesi konusunda Maliye Bakanlığının haberdar edilmediği ve Turizm Bakanlığı 
Koordinatörlüğünde oluşturulan Bakanlıklar arası komisyonun "Deniz içinden kum çıkarma 
işlemleri ile ilgili olarak" almış olduğu 1993 tarihli prensip kararlarına aykırı davranıldığı 
anlaşılmıştır. 

Nitekim, bu prensip kararında zikredilen, kum ocaklarının kıyıya 3 mil mesafe içinde 
açılmaması, ruhsat verilmeden evvel ÇED ön araştırma raporu alınması, taramalı sonar 
çalışmaları ile deniz tabanının kum-çakıl çıkarılmasına uygun olup olmadığının tespiti, 
sahadaki malzeme tabakasının kalınlığını saptamak ve rezervini belirlemek amacıyla sığ 
sismik çalışmasının yapılması vs. gibi hususlarda hiçbir araştırma yapılmadan saha 
işletilmektedir. 

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerdeki taş, kum, çakıl ocaklarının 
Maliye Bakanlığı tarafından kiraya verileceği 1993 tarihinde 484 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile hükme bağlanmış ve bilahare bu hususta 186 sıra sayılı Genel tebliğ yürürlüğe 
konulmuştur. İstanbul İl Özel İdare Müdürlüğünden gelen belgelerden, Harun Aydemir ile 
yapılan ortaklık protokolleri ile bunlann dayanağı olan encümen kararlannın 484 sayılı K.H.K 
nin yürürlük tarihi olan 13.07.1993 den sonraki tarihlere rastladığı görülmektedir. Hem bu-
nedenle, hem de 1993 tarihli Bakanlıklar arası komisyon kararlanna aykınlığı nedeniyle, 
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istanbul il özel idaresince yapılmakta olan isletme faaliyeti yasal değildir. Esasen yapılan 
işin, kum ocağı işletmeciliğinden ziyade, koster sahiplerine taşıma tezkeresi pazarlamasından 
ibaret olduğu da ortadadır. Bu durumda, Harun Aydemirden parasını peşin ödeyerek satın 
alınan taşıma tezkeresi hamili Koster sahiplerinin Karadeniz'den her zaman ve istediği yerden 
kaçak kum alma imkanı (alım esnasında Sahil Güvenlikçe yakalanmadığı sürece) 
kendiliğinden doğmaktadır. 

Diğer taraftan, İstanbul Valiliğince, defterdarlık hariç, konu ile ilgili kurum ve 
kuruluşların katıldığı bir toplantı düzenlenerek 11.12.1997 tarihinde bir komisyon karan 
alınmıştır. Bu kararın 2' inci maddesinde; Turizm Bakanlığı koordinatörlüğünde oluşturulan 
alt komisyonun 05.11.1993 günlü raporunda deniz içinde kıyıya 3 mil mesafe içinde kalan 
taleplerin ilgili kuruluşlara görüş sorulmaksızın özel idarece olumsuz görüş verileceğinin 
karara bağlandığı belirtildikten sonra alt komisyonun bu kararının İstanbul ili, Karadeniz 
kıyısı özelliği, kum ihtiyacı realitesi ve İstanbul ilinin istisnai durumu dikkate alınarak 
konunun bir kez daha görüşülmesi için Turizm Bakanlığından talepte bulunulmasına karar 
verildiği görülmüştür. Bu karar ile de Podima sahasının yasal olmadığı belgelenmiş 
olmaktadır. 

Podima kum ocağının işletilmesi ile ilgili olarak, İl Özel İdare Müdürlüğünce 6/11/2002 
tarih ve 1316 sayılı yazı ile Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğüne bilgi verildiği, 
söz konusu yazıda; Birinci derecede deprem kuşağında bulunan İstanbul ilinin kum 
ihtiyacının karşılanması gerektiği, ayrıcada 1999 depreminden sonra kaliteli kuma olan 
ihtiyacın arttığı bu ve benzeri nedenlerle, podima da mevcut kum ocağının işletilmesine 
ilişkin olarak; mezkur ocağın 1993 tarihli Turizm Bakanlığı Alt Komisyon Raporunun 1. 
maddesinden muaf tutulmak suretiyle, denizin derinlik yapısı da dikkate alınarak, komisyon 
raporunda uygun değişikliğin yapılması hususunun bakanlıktan istendiği, 

Bu yazıya cevaben Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğünün 14.Mart.2003 
tarihli B17 0YGM00701/341760047 sayılı yazısında da; 5/11/1993 tarihli, komisyon kararlan 
dışında izin verilen, İl Özel İdare Müdürlüğü ile H. Aydemir tarafından işletilmekte olan kum-
çakıl ocağının faaliyetlerine, yeni komisyon karalan oluşturuluncaya kadar devam 
edilmesinde Bakanlığımız görev, yetki ve sorumluluklan bakımından sakınca yoktur; şeklinde 
İl özel İdare Müdürlüğüne bilgi verildiği, 

belirlenmiştir. 

Bu arada Maliye Bakanlığınca 14/3/03 tarihinde 7979 sayılı yazı ile İçişleri Bakanlığı 
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne bilgi verildiği ve söz konusu yazıda da; Podima kum 
ocağının Turizm Bakanlığı koordinatörlüğünde düzenlenen toplantı sonucu alman "Alt 
Komisyon Raporlanna" aykın olarak, Özel İdare Müdürlüğü ile H. Aydemir adlı şahıs 
tarafından işletilmeye devam edildiği belirtilmiş olduğu ve mezkur olay hakkında yasal işlem 
yapılması gerektiği hususunun ilgili Genel Müdürlüğe bildirildiği, 

saptanmıştır. 

Maliye Bakanlığından alınan 7/5/03 tarih ve 15242 sayılı yazıda da; Bakanlıklannca 
yapılan incelemeler sonucunda tanzim olunan raporlar doğrultusunda işlem yapılması için 
Çatalca Kaymakamlığına (Mal Müdürlüğü) talimat verildiği, 
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Çatalca Kaymakamlığının 13.10.1998 tarih ve 2531 sayılı yazısında 14.10.1993 
tarihinden sonra kum sahasının Bakanlığımız tarafından kiraya verilmesi gerektiğinden 3. 
kişiler tarafından işletilmesinin yas ve mevzuata aykırı olduğundan faaliyetine son verilmesi 
ve bugüne kadar çıkartılan malzeme bedelinin Mal Müdürlüğüne ödenmesinin 11.5.1998 tarih 
ve 1021 sayılı yazı ile İstanbul ili Özel İdare Müdürlüğünden istenildiği, 

İstanbul İl özel İdare Müdürlüğü tarafından Çatalca Kaymakamlığına hitaben yazılan 
29.09.1998 tarih ve 950/3368 sayılı yazıda; Bu işlem hakkında gerekli karann alınması için İl 
daimi Encümenine intikal ettirildiği, İl Daimi Encümeninin 03.09.1998 tarih ve 1275/1156 
sayılı karan ile talep edilen bedelin ödenmemesi ve faaliyetin devamına karar verildiğinin 
belirtildiği hususu meclis araştırma komisyonuna intikal ettirilmiştir. 

Yukarıda müteaddit defalar açıkladığımız üzere 484 sayılı KHK 'nin yürürlüğe 
girdiği 13.07.1993 tarihinden itibaren taş, kum ve çakıl ocaklarının kiraya verme yetkisi 
Maliye Bakanlığına geçmiştir. Öte yandan Bakanlıklar arası alt komisyon kararında, deniz 
içinde kıyıya 3 mil mesafede kum almak için ruhsat verilmemesi karar altına alınmıştır. 

Diğer yönden DSİ 14. Bölge Müdürlüğü tarafından Podima kumsalından temin 
edilerek arıtma tesislerinde filtre kumu olarak kullanılan ve ülkemizde yalnızca bu 
bölgede bulunan özellikli kumun üretiminin devamı için doğal yapının korunması 
gerekeceğinden bu sahil açıklarından kum alınmaması da milli ekonomi açısından gerekli 
ve zorunludur. 

Harun Aydemir ile İstanbul il özel idaresi arasında kurulan ortaklık kaçak kum 
alımında paravan bir şirket gibi çalışmakta ve nereden alındığı belli olmayan kumlar 
tezkere vermek suretiyle yasal hale getirilmekte ve bu durum kaçak kum alımını teşvik 
etmektedir; bu husus raporumuzda birkaçkez dile getirilmiştir. 

Kanaatimizce kaçak kum alımının önüne geçilebilmesinin tek yolu vardır o da 6831 
sayılı Orman Kanunundaki düzenlemeye paralel bir düzenlemenin kaçak kum alımında 
ela aynen gctirilmesidir.Söz konusu kanunun 108.maddesinin son fıkrası aynen şöyledir: 

Kaçak orman mallarının taşınmasında kullanılan canlı ve cansız bütün nakil 
ı v / Kıtaları kime ait olursa olsun idarece zapt ve mahkemelerce müsaderesine 
latki)j<)/ui]W[/' 

Bu hüküm getirildiğinde kaçak kum alımının büyük oranda önlenebileceği 
düşünülmektedir. 

2.1- Kum, Çakıl Ocağı İşletmesi Konusunda Denizcilik Müsteşarlığınca Yapılan 
İşlemler ve Bu işlemlerin Değerlendirilmesi: 

Konu ile ilgili olarak; T.C. Başbakanlık Denizcilik Müstaşarlığı'nca Komisyona intikal 
eUirilen dosya ve belgeler üzerinde yapılan incelemelerde; 

Kali AITINOK adlı şahsın şikayeti üzerine yapılan inceleme sonucunda T.C. 
Denizcilik Müsteşarlığı Müfettişliğince 03.04.2003 tarih, 2003/2 sayılı Disiplin Soruşturma 
Raporu ile aynı tarih ve sayıyı içeren Tevdi Raporu düzenlendiği, 
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Düzenlenen Disiplin Soruşturma ve Tevdi Raporunda, Çatalca İlçesi, Podima 
Mevkiinde 1 millik mesafe içerisinde yapılan kum çıkarma faaliyetinin Turizm Bakanlığı 
koordinatörlüğünde yapılan toplantı sonucunda düzenlenen 27.10.1993 tarihli Alt Komisyon 
Raporunun 1. maddesinde belirtilen; "Deniz içinde kıyıya üç(3) mil mesafe içinde kalan 
talepler için ilgili kuruluşlara görüş sormaksızın özel idarelerce olumsuz görüş verilir" 
şeklindeki hükme aykırı olduğu, ayrıca bu alanın Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nce tahsisi 
yapılmadığından Özel İdare Müdürlüğü'nün kiralama yetkisinin bulunmadığı sonucuna 
varıldığı, bu nedenle hukuka aykırı işlem yapan İstanbul Bölge Müdürü ve Liman Başkanı 
hakkında disiplin cezası önerildiği ve TCK.'nun 240 ncı maddesi uyarınca işlem yapılması 
istendiği, 

Denizcilik Müsteşarlığı Hukuk Müşavirliği'nin 06.02.2003 tarih, 00220 sayılı yazsmda; 
söz konusu kum-çakıl ocağı işletmesinin 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 6 ncı 
maddesi ile 1738 sayılı Seyir ve Hidrografı Hizmetleri Kanununa ve Turizm Bakanlığı Alt 
Komisyon Raporunun 1 nci maddesinde belirtilen şartlan taşımaması nedeniyle, İstanbul 
Özel İdare Müdürlüğünün yaptığı işlemin yetkisiz ve mevzuata aykın olduğu, İstanbul Bölge 
Müdürlüğü'ne bu alandan kum alacak gemilere sefer izni verilmemesi yönünde talimat 
verilmesi gerektiği şeklinde özetlenebilecek ifadelere yer verildiği, 

Müfettiş Raporu ve Hukuk Müşavirliğince Çatalca İlçesi, Yalıköy (Podima) 
Mevkiinden yapılan kum-çakıl çıkarma işleminin hukuka aykın olduğu yönünde görüş 
bildirilmesi üzerine, Denizcilik Müsteşarlığı, Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü'nün 
24.02.2003 tarih, 01193 sayılı yazısı ile İstanbul Bölge Müdürlüğü'ne bu alandan kum 
çıkarmak isteyen kosterlere ikinci bir emre kadar yola elverişlilik belgesi verilmesinin 
istendiği, 

Ancak, Müfettiş Raporu, Hukuk Müşavirliği görüşü ve ilgili Genel Müdürlüğün görüşü 
alınarak durdurulan yola elverişlilik belgesi verilmesi uygulamasının, hukuki durumda 
herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen, anılan birimlerden yeni görüş alınmadan 
Müsteşar imzalı 18.03.2003 tarih, 02570 yazı ile tekrar başlatıldığı, 

tespit edilmiştir. 

491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 2/h maddesinde; "Müsteşarlığın kendi görev ve sorumluluk alanına giren 
konularda deniz ortamının bozulmasını ve kirlenmesini önlemek amacıyla her türlü tedbiri 
almak, izlenmesini ve denetlenmesini sağlamak, bu konu ile ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği 
yapmak...." hükmü mevcuttur. 

618 sayılı Limanlar Kanunu'nun 2. maddesinde yer alan ; "...Türkiye limanlanna girip 
çıkan bütün gemiler işbu kanun ahkâmıyla beraber her limanın icabına ve tahakkuk edecek 
fenni lüzuma göre demir mevkilerini ve mevaddı müsteailenin çıkanlacağı ve yükletileceği 
yerleri ve zamanlan ve gemilerin limanlarda kalabilecekleri müddetleri...." şeklindeki ifade 
ile bu işlemlerin yapılması ve denetlenmesinde yetki ve sorumluluk Liman Başkanlıklarına 
verilmiştir. 

Aynca, TCK'n un 235. maddesi uyannca memurlar öğrendikleri suçu ilgili daireye 
bildirmek zorundadır. 
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İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Yalıköy (Podima) Mevkiinden yapılan kum-çakıl çıkarma 
işleminin Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Deniz 
Ulaştırması Genel Müdürlüğü'nce hukuka aykırı olduğu belirtilmesine rağmen, bu görüşler 
doğrultusunda durdurulan yola elverişlilik belgesi verilmesi uygulaması, daha sonra hukuki 
durumda değişiklik olmadığı halde, hiçbir gerekçe gösterilmeden tekrar başlatılmıştır. 

Yukarıdaki mevzuat hükümleri uyannca deniz ortamının bozulmasının önlenmesi 
Denizcilik Müsteşarlığının görev alanı içinde olmasına rağmen ( kaldı ki, TCK'n un 235. 
maddesi uyannca ihbar yükümlülüğü vardır, ilgili birimlerin görüşleri doğrultusunda 
durdurulan yola elverişlilik belgesi uygulamasına hiçbir gerekçe gösterilmeden yeniden izin 
verilerek hukuka aykırı işlemlerin devamına müsaade edilmesi suretiyle yetkililer görevlerini 
kötüye kullanmışlardır. 

3. Öneri 

Taş, kum ve çakıl ocaklarının yönetimi ile ilgili olarak yetki kargaşasından 
kurtulunamadığı, bunun mevcut mevzuat karşısında ayrıcada mümkün olmadığı, bu 
konuda mülki amirlerin olaya bakış açısının belirleyici unsur olduğu, 

Konunun orta vadede esaslı çözümünü sağlayabilmek için , taş, kum ve çakıl 
ocaklarını kimin yöneteceğinden ziyade nasıl daha iyi yönetilir olgusu dikkate alınarak ve 
yetki kargaşasına yol açmayacak ve ayrıcada kaçak kullanımı önleyici, caydıncı cezai 
müeyyideler içeren bir kanun çıkarılması gerektiği, 

Çatalca ili Yalıköy (Podima )mevkiinde il özel idaresi ile Harun Aydemir arasında 
kurulan ortaklık neticesi devam eden faaliyetin bir paravan şirket gibi çalışarak kaçak kum 
alımını kolaylaştırdığı, ve yapılan isin kum ocağı işletmeciliğinden ziyade koster 
sahiplerine tasıma teskerelerinin vazarlanmasından ibaret olduğu ve de konu ile ilgili 
olarak iki adet basit rapor düzenlendiği, 

İl özel idaresinin 484 sayılı KHK'nin yürürlüğe girdiği 13.07.1993 tarihinden 
itibaren faaliyetine son vererek kum ocağının idaresini Maliye Bakanlığına bırakmadığı 
gibi faaliyete devam ederek aldığı (her ne kadar rüsum aldıklarını beyan etseler de bu 
bedeli bir kira türü gelir kabul etmek gerekir) bedelleri Maliyeye iade etmeyeceklerini 
bildirdikleri, 

Gerek 484 sayılı Kararname gerek Bakanlıklar arası Alt Komisyon Kararı ve 
gerekse de DSİ 14. Bölge Müdürlüğü talepleri de dikkate alındığında; ülkemiz için hayati 
önem taşıyan (üretilmediği takdirde ithal edilmesi gereken) ve yurdumuzda sadece DSİ 
tarafından Çatalca ilçesi, Yalıköy mevkiinde istihsal edilen ve içme sularının 
temizlenmesinde kullanılan kum ocağının bulunduğu bölgede, kaçak ve ruhsatsız olarak İl 
Özel İdare Müdürlüğü ile Harun Aydemir tarafından işletilen kum ocağının yasalara 
aykırı olarak işletildiği ve söz konusu faaliyetin acilen durdurulması gerektiği, 

İl Özel İdaresinin Özel bütçeli bir kuruluş ve Devlet İhale Kanununa tabii bir birim 
olmasına ve ayrıcada 6664 sayılı Kanun hükümlerinde taş, kum ve çakıl ocaklarının 
isteklilere ihale usulü ile verileceğinin gayet sarih bir şekilde açıklanmış olmasına rağmen, 
mezkur kum ocağının il özel idaresi tarafından ihale yapılmadan Harun Aydemir adlı 
şahıs ile ortaklaşa işletilmeye davam edildiği, 
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İl özel idaresinin şeriki durumunda bulunan Harun Aydemir hakkında yapılan mali 
inceleme sonucunda Vergi denetmeni tarafından ön inceleme raporu tanzim edildiği, 
anılan raporun sonuç bölümünde şahsın özel idareye bildirdiği rakamlarla Defterdarlığa 
bildirdiği rakamlar arasında büyük farklar olduğu, vergi incelemesinin halen devam ettiği, 
Harun Aydemirin vergi ziyaaı suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirlendiği, 

Saptanmıştır. 

Yukarıda açıklanan bilgiler doğrultusunda; 

İl Özel İdaresi ile Harun Aydemir arasındaki ortaklık faaliyetine son verilmesi ve 
ayrıca 13.07.1993 tarihinden itibaren elde edilen gelirin Maliye Bakanlığınca hükmen il 
özel idaresinden tahsil edilmesi, 

İl Özel İdaresince 13. 07. 1993 tarihinden itibaren bugüne dek kanunsuz faaliyetin 
devamında sorumluluğu bulunan İstanbul Valiliği ve İl Özel İdaresi görevlileri hakkında 
ve de kaçak kum taşıyan gemi ve kosterlere yola elverişlilik belgesi veren Denizcilik 
Müsteşarlığı yetkilileri hakkında yasal işlem yapılması, 

Gerektiği, 

Sonuç ve kanaatine varılmıştır. 

2.4. KAMU VAKIFLARI VE DERNEKLERİ 

2.4.1. Spor Federasyonları Vakıfları 
(Özel Rapor 9, Ek C) 

1-OIay : 

Kısa adı TÜBGEV olan Türk Basketbolünü Geliştirme Vakfı'nın bir kısım 
faaliyetlerine ilişkin olarak Komisyonumuza ulaşan bilgi ve tespitlerin irdelenmesi 
neticesinde, 

1- Vakfın, önemli rakamlara ulaşan bütçelere hakim olduğunun, 

2-Söz konusu vakfın, Abdi İPEKÇİ Spor Salonunun alt işletmecisi olarak, gerekli mali 
taahhütleri yerine getirmediğinin, 

3-Vakıf Başkanı hakkında, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müfettişleri tarafından 
düzenlenen raporlarda söz konusu şahsın görev ihmali suçunu işlediğinin, önemli hacimlerde 
mal varlığına sahip olduğunun ve TUBGEV'in düzenli denetimlerinin yapılması gerektiğinin 
belirtildiği, 

tespit edilmiştir. 
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I- Spor Federasyonlarının Teşkili Ve Gelirleri: 

Türkiye'de spor federasyonları, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 4. maddesinde, Genel Müdürlük merkez teşkilat 
yapısı içerisinde "ana hizmet birimleri" sınıfında sayılmış kamu kuruluşlarıdır. 

Yine aynı kanunun 18. maddesi gereğince federasyon teşkil ve profesyonel dalların 
tespiti şu şekilde hükme bağlanmıştır. 

"Madde 18.- Bir veya daha fazla spor dal, teknik ve idari bakımdan birer federasyona 
bağlanır. Amatör federasyonlann adedi ile profesyonel dallar, Merkez Danışma Kurulunun da 
görüşünü almak suretiyle Gençlik ve Spor Genel Müdürünün teklifi üzerine Başbakan 
tarafından tespit olunur. 

Amatör ve profesyonel futbol faaliyetleri Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı iki ayrı 
kurul tarafından yürütülür." 

Federasyon başkanlannm seçimle göreve gelecekleri ve bu görevlerinin "fahri" olduğu, 
federasyon başkanlannm seçimi, kurullann teşkili, çalışmalan, görev, yetki ve sorumluluklar 
ile kurullannı atamaya ilişkin hükümlerin ise çıkanlacak yönetmelikle belirleneceği kanunun 
19. maddesinde belirtilmiştir. Ülkemizde şu an faaliyette bulunan belli başlı spor 
federasyonlan aşağıda olduğu gibidir: 

Türkiye Atletizm Federasyonu 
Türkiye Badminton Federasyonu 
Türkiye Basketbol Federasyonu 
Türkiye Binicilik Federasyonu 
Türkiye Jimnastik Federasyonu 
Türkiye Futbol Federasyonu 
Türkiye Güreş Federasyonu 
Türkiye Hentbol Federasyonu 
Türkiye Kayak Federasyonu 
Türkiye Kürek Kano ve Rafting Federasyonu 
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 
Türkiye Otomobil ve Motor Sporlan Federasyonu - TOMSFED 
Türkiye Satranç Federasyonu 
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu 
Türkiye Taekwondo Federasyonu 
Türkiye Tenis Federasyonu 
Türkiye Voleybol Federasyonu 
Türkiye Yelken Federasyonu 

Öte yandan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün gelirleri, 3289 sayılı yasanın 14. 
maddesinde aşağıda olduğu şekilde sıralanmıştır: 

"Madde 14.- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün gelirleri şunlardır. 

a. Spor - toto ve loto'dan alınacak hisseler, 
b. Genel bütçeden aynlacak ödenek, 
c. Spor müsabakalanndan alınacak hisse, 
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d. Milli ve Temsili müsabakaların gelirleri, 
e. Her türlü reklam gelirleri ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumundan 

naklen yayın hakkı geliri, 
f. Her türlü işletme gelirleri ile kiralar, 
g. Muhtelif fonlardan verilecek hisseler, 
h. Matbaa, yayın ve basılı evrak gelirleri, 
i. Her türlü bağışlar, 
j . İtiraz ve ceza gelirleri, 
k. Kayıt, tescil ücretleri ile aidatlar, 
1. Belediyeler ile özel idareleri bütçelerinden ayrılan paylar, 
m. Gayrimenkul satışlarından elde edilen gelirler, 
n. Diğer gelirler".... 

3289 sayılı Kanunun; 21.02.2001 tarih ve 4629 sayılı "Bazı Fonların Tasfiyesi 
Hakkında Kanun" ile 20.06.2001 tarih ve 4684 sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la yürürlükten kaldırılan "Federasyonlar 
Fonu" başlıklı 15. maddesi hükmü ise aşağıda olduğu şekilde idi: 

"Madde 15.- Federasyon faaliyetlerinde sürat ve verimliği artırmak amacıyla bir Devlet 
bankası nezdinde, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün emrinde "Federasyonlar Fonu" 
kurulur. 

Fonun gelirleri şunlardır: 

a) Müsabakaların net hasılatlarının yüzde yedisi, 
b) Bağış ve yardımlar, 
c) İtiraz ve ceza gelirlerinin yüzde ellisi, 
d) Muhtelif fonlardan verilecek hisseler, 
e) Tescil, vize ve aktarma ücret gelirlerinin yüzde ellisi, 
f) Faiz gelirleri, 
g) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 60 ncı maddesinin (a) ve (b) 

bentlerinde belirtilen mamullerin Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yurt içindeki 
teslimlerinden ek vergi matrahına esas alınan bedellerinin binde beşi, Tekel İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü, 1 Ocak 1987 tarihinden itibaren fıkrada belirtilen mamullerin teslimlerinden fona 
pay ayırmaya mecburdur. Fona gönderilecek paylann ödeme süresi, şekli ve diğer hususlar 
Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından tayin 
olunur. 

h) Diğer gelirler, 

Yukarıdaki oranlan azaltmaya veya iki katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. 

Bu fon, Muhasebe-i Umumiye ve devlet İhale kanunlar ile Sayıştay denetimine tabi 
değildir. 

Fondan yapılacak harcamalar Başbakan, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Sayıştay 
Başkanlığında 2 yıl için seçilecek birer temsilci üyeden teşekkül eden heyet tarafından 
denetlenir." 
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Federasyonlar fonundan yapılacak harcamalarda uyulacak usul ve esaslar bir 
yönetmelikle düzenlenir." 

II- Mevcut Sorunlar: 

Şu an ülkemizde faaliyet gösteren spor federasyonlarının çoğunun, doğrudan veya 
dolaylı şekilde birer vakfa sahip bulunduğu (Türk Eskrimini Geliştirme Vakfı (TEGEV), Türk 
Yelken Vakfı, Türk Basketbolünü Geliştirme Vakfı (TÜBGEV)..., öte yandan bu vakıfların 
zaman içerisinde faaliyet alanlarıyla bağlantılı şekilde önemli mali güç ve kaynaklara 
hükmeder hale geldikleri bilinmektedir. 

Bununla beraber vakıf faaliyetleri ve mali kaynaklarına yönelik olarak yapılan tespitler, 
bu vakıf gelirlerinin, 3289 sayılı yasanın "Genel Müdürlük Gelirleri" ve şu an yürürlüğü 
bulunmayan "Federasyonlar Fonu" hükümleri hilafına sağlandığını göstermektedir. Örneğin: 
Vakıflarca, yürütülen spor faaliyetlerine ilişkin toplanan bağış ve yardımların aslında Genel 
Müdürlük veya "Federasyonlar Fonu" bütçelerine aktarılması gerektiği yasanın daha önce 
belirtilen amir hükmüdür. 

Yine bu vakıflarca, sporculara lisans verilmesi anında bağış adı altında tahsil edilen 
meblağların da yasanın 14/k bendindeki "Kayıt, tescil ücretleri ile aidatlar" kalemi altında 
Genel Müdürlük bütçesine intikal ettirilmesi gerekirken, bunun yapılmadığı tespitler 
arasındadır. Mesela "organizasyon bedelleri"nde de aynı durum söz konusudur. 

Vakıfların daha büyük hacimlere ulaşan gelirleri de bulunmaktadır; Son Avrupa 
Basketbol Şampiyonasında "12 Dev Adam" projesi ile sağlanan çok önemli reklam ve diğer 
gelirlerin TÜBGEV'e intikali, son Dünya Basketbol Şampiyonası sonrasında yine aynı vakfa 
"Tanıtma Fonu" ndan gelir intikalleri önemli örnekler içerisinde yer almaktadır. Oysa bu 
gelirlerin Genel Müdürlük bütçesine dahil edilmeleri yukarıda belirtilen yasal hükümler 
doğrultusunda zorunludur. 

Öte yandan, kamu kuruluşu niteliğindeki federasyonlann esas faaliyetlerinin vakıflarca 
yapılması, faaliyet gelir ve giderlerinin denetimini zorlaştırmakta, özellikle harcamalarda 
keyfi ve savurgan tutumlara, yolsuzluk ve usulsüzlüklere rastlamlabilmektedir. Ayrıca söz 
konusu vakıflardan bazılarında istihdam edilen görevlilerin yüksek ücretler almaları da 
tespitler arasındadır. 

Hiç şüphesiz bahsedilen bu durumlar, her ne kadar "bünye vakfı" çerçevesinde Gençlik 
ve Spor Genel Müdürlüğü denetimine tabi olsalar da, genel bütçe denetimi dışına çıkan 
vakıfların neden bu denli talep edilir durumda olduklarına da işaret edebilmektedir. Önemli 
diğer bir husus, kamu kuruluşu niteliğini haiz federasyonlann defter ve evraklarının, kendi 
vakıflannca muhafaza ve idaresi konusudur. Bu durum, özellikle federasyon denetimleri 
sırasında ibraz mükellefiyeti konusunda sorun doğurmaktadır. Belirtilen başlıca bu sebepler 
dolayısıyla spor vakıflarında son yıllarda etkin bir denetim gerçekleştirilememiştir. 

III- Sonuç Olarak: 

1- Spor federasyonlannca yürütülen faaliyetler dolayısıyla tahsil edilen gelirlerin 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesine dahil olmaları gerekirken, federasyon vakıfları 
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bütçelerine aktarılmaları 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine aykırıdır. 

2- Yasaya aykırı söz konusu durumun ortadan kaldırılması ve spor federasyonları 
vakıflarında etkin bir denetimin gerçekleştirilmesi için gerekli yasal ve idari tedbirler acilen 
uygulamaya konulmalıdır. 

3- Federasyon vakıflannca günümüze değin yürütülen faaliyetler, yapılan harcama ve 
edinilen gelirlerin yasaya uygunluğunun tam olarak tespiti ve konuya ilişkin gerekli 
düzenlemelerin ortaya konulması anlamında, konunun kurulacak bir Meclis Araştırma 
Komisyonunca ele alınması gerekmektedir. 

2.4.2. Kamu Vakıfları 
(Özel Rapor 10, EkC) 

I - Yapılan İşlem 

Hemen her kamu kurum ve kuruluşunun bünyesinde bir veya birden fazla vakıf 
kurulmuş bulunmaktadır. Yine benzer şekilde kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde bazı 
demeklerin faaliyet gösterdiği bilinmektedir. 

Bu vakıf ve demekler hesabına, kamu kurum ve kuruluşlannın yürüttükleri kamu 
hizmetlerinden bağış adı altında paralar tahsil edilmekte olup, talep edilen bağışın 
verilmemesi durumunda ise vatandaşlarımızın iş ve işlemleri sonuçlandınlmamaktadır. 

Bağış adı altında çoğunlukla vatandaşların isteği dışında alınan bu paralar için kamu 
hizmetinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan, ancak kamu kurum ve kuruluşlannın normal 
bütçe prosedürü içerisinde karşılayamadıklan araç, gereç ve malzemenin temini amacı taşıdığı 
savunması getirilmektedir. Oysa, uygulamada toplanan paralar bu amaçla kullammlann 
yanısıra, çalışanlann sosyal tesislerine katkı; tefrişat, makam veya servis aracı alımı, ek 
emekli ikramiyesi ve aylığı ödemelerinde de kullanılmaktadır. 

Genelde kuruculan, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, ilgili kurumun üst düzey 
bürokratlarından oluşan vakıf ve demeklerin etkin denetlendiği de söylenemez. Vakıflar 
Genel Müdürlüğü bu noktada yetersiz kalmaktadır. 

Sonuç olarak; yüksek cirolan, giderek artan personel sayılan, her alana yayılan 
faaliyetleri, yönetim ve denetimlerindeki şaibeleri ile oluşturduklan sorunlar ve farklı hukuki 
durumlan nedeniyle kamu bünyesindeki bu tip mali yapılanmalann ele alınması zorunlu hale 
gelmiştir. 

Sözü edilen vakıflann faaliyet alanlannda ortaya çıkan suiistimaller, bu vakıflara vergi 
muafiyeti tanınması ve zorla bağış alınması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu nedenledir ki, bu 
vakıflarla ilgili kamuoyunda yer alan her haber kamu vicdanını derinden yaralamaktadır. 
Kaldı ki hem zorla bağış, hem vergi muafiyeti vakıf hukukunun özüne aykındır. Öncelikle bu 
iki şikayeti ortadan kaldıracak yasal düzenleme yapılmalıdır. 

Bunun yanısıra, yukanda izah edilen nedenlerden dolayı, Bakanlıklar ve diğer 
merkezi idare kurum ve kuruluşları ile taşra birimleri, Spor Federasyonları, 
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Üniversiteler, KİT'ler ve Yüksek Yargı Organları bünyesinde kurulu tüm kamu 
vakıfları, dernekler ve yardımlaşma sandıklarmm sayı, yer, teşkilat, personel, faaliyet 
alanı, gelir ve gider, yönetim ve denetim gibi bütün yönleriyle incelenebilmesi için 
Anayasa'nın 98 ve İçtüzük'ün 104. maddeleri uyarınca meclis araştırması yapılması 
gerektiği kanaatine varılmıştır. Bu nedenle, halen Genel Kurul gündeminin ilk sıralarında 
bulunan bu konuyla ilgili iki ayrı önerge birleştirilerek, mümkün olan en kısa zamanda 
Meclis Araştırması açılmalıdır. 

2.4.3. Türkiye Kızılay Derneği 

(Özel Rapor 11) 

I-ALT KOMİSYON GENEL RAPORU 

Tespit Edilen Olayların Özeti: 
17 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşen ve Marmara depremi diye adlandırılan büyük 

facia ile aynı yıl Kasım ayı içinde gerçekleşen Düzce depremi sonrasında, kendisinden çok 
şeyler beklenen Kızılay'ın bekleneni verememesi üzerine bütün dikkatler bu kurumun üzerine 
toplanmıştır. Kamuoyundan çok büyük tepkiler alan Kızılay hakkında, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bünyesinde "Türkiye Kızılay Derneğinin sorunları ile faaliyetlerinin araştırılarak 
gelir kaynaklarının daha etkin kullanılması için alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla kurulan 10/73, 74 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu" 
süresi içinde çalışmalarını tamamlamıştır. 

Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurullarınca inceleme ve soruşturmalar 
yaptırılmıştır. Bu inceleme ve soruşturmalar sonrasında toplam 107 adet rapor 
düzenlenmiştir. 

A- Başbakanlık Başmüfettişlerinin koordinatörlüğünde grup halinde, Türkiye Kızılay 
Derneği Genel Merkezi ve bağlı şubeleri hakkında yapılan inceleme ve soruşturmalar 
sonucunda (12) adet rapor düzenlendiği anlaşılmıştır. 

Düzenlenen raporlardan (4) adedi İnceleme Raporu, (8) adedi ise Soruşturma (Tevdii) 
Raporudur. İnceleme Raporlarından bir adedinde, inceleme konusu hakkında yapılacak bir 
işlem olmadığı kanaat ve sonucuna varılmış, diğer (3) adedinde ise Kızılay Genel Merkezinin 
düzeltmesi gereken yanlışlıklar, eksiklikler ve bazı tavsiyeler yer almış, Türkiye Kızılay 
Derneği Başkanlığınca da raporlarda belirtilen hususların yerine getirilmesine çalışıldığı 
anlaşılmıştır. 

Düzenlenen (8) adet soruşturma raporu ise genel hükümlere göre işlem yapılmak üzere 
adli mercilere intikal ettirilmiştir. Bir rapor konusu hakkında, Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığınca TAKİPSİZLİK, bir rapor konusu hakkında da, yine Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 4616 sayılı Kanun uyarınca DAVANIN ERTELENMESİNE karan 
verilmiştir. (2) ayrı rapor konulan hakkında, Ankara 18.Asliye Ceza Mahkemesince, (1) rapor 
konusu hakkında Ankara 7.Asliye Ceza Mahkemesince, (1) rapor konusu hakkında Ankara 
7.Ağır Ceza Mahkemesince sanıklan hakkında BERAAT karan verilmiş, (1) adedi Ankara 
7.Ağır Ceza Mahkemesinde, (1) adedi Ankara 2.Asliye Ceza Mahkemesinde olmak üzere iki 
adet rapor konusu hakkında açılan davalar ise DERDEST'tir. 

B- İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişleri koordinatörlüğünde grup halinde, 
Türkiye Kızılay Derneği Genel Merkezi ve bağlı şubeleri hakkında, son üç yıl içinde 
yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda (95) adet rapor düzenlendiği 
anlaşılmıştır. 

Düzenlenen raporlardan (1) adedi Özel Teftiş Raporu, (1) adedi İnceleme-Araştırma 
Raporu, (44) adedi Tazmin Raporu, (48) adedi ise Soruşturma (Tevdii) Raporudur. Özel 
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Teftiş Raporunda ve İnceleme-Araştırma Raporunda, Kızılay Genel Merkezinin düzeltmesi 
gereken yanlışlıklar, eksiklikler ve bazı tavsiyeler yer almış, Türkiye Kızılay Derneği 
Başkanlığınca raporlarda belirtilen hususların yerine getirilmesi için bilgilendirildiği ve 
uyarıldığı anlaşılmıştır. Bu raporlarla ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda yer alacaktır. 

Düzenlenen (48) adet soruşturma raporu ise genel hükümlere göre işlem yapılmak 
üzere adli mercilere intikal ettirilmiştir. Adli mercilerce açılan kamu davalarından Pendik 
2.Asliye, Pendik 1.Asliye, Ankara 13.Asliye Ceza, Ankara 5.Asliye Ticaret, Zonguldak Ağır 
Ceza, Ankara 8.Ağır Ceza, Kartal l.Ağır Ceza, Ankara 7.Ağır Ceza, Kars Ağır Ceza 
Mahkemelerinde birer adet, Ankara l.Ağır Ceza iki adet olmak üzere (11) adet dava 
DERDEST olup yargılama sürmektedir. (7) adet dava konusunda sanıklar BERAAT 
etmişlerdir. (14) adet dava konusu 4616 sayılı Kanun uyarınca ERTELENMİŞTİR. (2) rapor 
konusu hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca TAKİPSİZLİK, karan verilmiştir. (5) 
dava konusu hakkında yargı mercilerince, zamanaşımı nedeniyle DAVANIN ORTADAN 
KALDIRILMASINA karar verilmiştir. (1) dava konusunda ise, Ankara 7.Ağır Ceza 
Mahkemesince sanıklar hakkında 2'şer yıl 11 'er ay ceza verilmiştir. 

Yolsuzluğun Boyutu ve Etkileri: 

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişlerince son üç yılda düzenlenen (44) adet 
Tazmin Raporu ile ; Türkiye Kızılay Demeğini toplam olarak 438.126.006.006.- TL zarara 
uğratan ilgililerden, Borçlar Kanununun 41. ve 61. maddeleri hükümleri doğrultusunda, söz 
konusu zararlann tazmin edilmesi istenmiştir. Türkiye Kızılay Demeği Yönetim Kurulunca da 
bu zararlann tazmini maksadıyla dava açılması kararlaştınlmış, 

(40) adedi Ankara Asliye Ticaret Mahkemelerinde, (1) adedi Çatalca Asliye Ceza 
Mahkemesinde, (1) adedi de Ankara 13. Sulh Hukuk Mahkemesinde olmak üzere, toplam 
(42) adet tazminat davası açılmıştır. Açılan davalardan (1) adedi 1.690.016.603.-TL tutannda 
olup, Ankara 2.Asliye Ticaret Mahkemesinde T. Kızılay Demeği lehine sonuçlanmıştır. 
112.194.146.-TL tutanndaki tazmin davası da Ankara 13.Sulh Hukuk Mahkemesinde, kısmen 
Kızılay, kısmen de davalılar lehinde sonuçlanmıştır. Çatalca Asliye Mahkemesinde açılan 
dava ise 4616 sayılı Kanun uyannca ertelenmiştir. 

Diğer (39) adet dava ise Ankara 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9. Asliye Ticaret Mahkemelerinde 
halen DERDEST'tir. Yargılaması halen süren bu davalann toplam tutan 276.392.501.350.-TL 
dır. 

(2) Tazmin Raporunun konusu olan ve toplam 159.931.293.907.-TL tutan hakkında 
ise henüz dava açılmadığı, ancak Yönetim Kurulunca karar alındığı ve dava açılma 
aşamasında olduğu öğrenilmiştir. 

Sistemde Yolsuzluğa Zemin Oluşturan Zaaflar : 

Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurullan bünyelerinde yaptınlan incelemeler 
ve soruşturmalar sonrasında düzenlenen raporlann incelenmesi sonucunda ; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde oluşturulan "Türkiye Kızılay Derneğinin 
sorunları ile faaliyetlerinin araştırılarak gelir kaynaklarının daha etkin kullanılması için 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan 10/73, 74 esas numaralı 
Meclis Araştırma Komisyonu"nca düzenlenen Araştırma Raporunda yer alan hususlardan 
henüz yerine getirilmeyenlerin başlıcaları şunlardır. 

1 - Gönüllü Her Vatandaş Üye Olabilmelidir. 
Zira ; Kızılay'a üyelik konusunda, hem Atatürk'ün "Hilal-i Ahmer aza adedinin 

memleketin rüst-ü icmaisile mütenasip bir derceye varmasını ve bütün milletin bir tenasüb 
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temin etmesini temmeni eylerim." arzusunun yerine getirilmesi, hem dernek gelirlerinin 
arttırılması, Kızılay üyeliği şerefinin tüm yurttaşlarımıza açık hale getirilmesi ve hem de 
kamuoyunda üyeliğin sınırlandırıldığı ve buna dayalı olarak da belirli bir grubun, dernek 
üzerindeki etkinliğinin kınlamadığı iddialannı ortadan kaldmlmak, üyeliği serbest hale 
getirmek ve özendirmek için tedbirler alınması gerektiği değerlendirilerek, bu çerçevede 
üyelik müracaatlannm bir hafta içinde sonuçlandınlması, itirazlann mahalli mülki amirlerin 
vereceği kararlarla çözümlenmesi imkanı getirilmesi tavsiye olunmasına rağmen; bu hususta 
hiçbir iyileşme yapılmadığı veya yapılması yönünde bir gayret sarf edilmediği görülmüş 
olup,bu husus yerine getirilmelidir. 

2- Yıllık üyelik aidat miktan arttınlmalıdır. 
Zira; halen üyelik aidatının yıllık 100.000-TL olduğu, üye sayısının artınlması 

yönünde hiçbir ciddi gayret içinde bulunmamanın iyi niyetle bağdaşmayacağı, yıllık 100.000-
TL aidat ödeyen üyelerin Kızılay'ın delegelerini belirleyeceği bu delegelerin seçeceği merkez 
kurullan ve yönetim kurulu üyelerinin de trilyonlarca liralık mal ve paraya hükmedeceği de 
düşünüldüğünde üyelik aidatlannın bir an önce makul bir seviyeye çekilmesi gerektiği açıktır. 

3- Teşkilat Yeniden Yapılandınlmalıdır. 
Bu konudaki TBMM araştırma komisyonu raporunda belirtilen hususlarla ilgili somut 

bir adımın atılmadığı, tavsiye edilen hususlarla ilgili olarak bir kısım bilimsel kurumlara 
araştırmalar yaptınldığı görülmekle birlikte, Kızılay'ın yeniden yapılandınlması konusunda 
mevcut yönetimin pek istekli davranmadığı ve mevcut yapıyı korumaya çalıştığı 
değerlendirilmektedir. 

4-Bürokratik Yapı ve Mevzuatı da Değiştirilmelidir. 
Kızılay bugünkü hali ile tam bir merkeziyetçi yönetim anlayışına sahiptir. Doğal 

alarak da, bu yönetim bilinen bütün rahatsızlıklan ile malul durumdadır. Öte yandan, 
Kızılay'ın çalışmalanna dayanak teşkil eden mevzuat alt yapısı yeniden gözden geçirilmeli, 
ancak bu işlem yapılırken, İSO Kalite Belgesi standartlanna yaklaşmayı amaçlayacak ve 
personel ile birimlerin görev tanımlannı çok açık belirleyecek tarzda özen gösterilmelidir. 

5-Kızılay Kütüphanesi ve Müzesi Oluşturulmalıdır. 
"Kızılay'ın tarihi komisyonu itibariyle sahip olduğu bilgi ve belgelerin özellikle 

akademisyenlerin istifadesine sunulmasına yarayacak kütüphane ve müze bulunmayışıdır. 
Aslında, bu hizmet için tarihi bir mekanda mevcuttur. Bahse konu mekan Renda Köşkü olarak 
bilinen Ankara'daki Kızılay mülküdür." Denilmiş olmasına rağmen, bu konuda elle tutulur 
ciddi bir girişimin varlığı tespit edilememiştir. 

6-Yeni Personel Rejimine İhtiyaç Duyulmaktadır: 
7- Sınavsız Eleman Alınmamalıdır; 
Kızılay yöneticilerinin istedikleri kişilerin yakınlannı işe alma noktasında ; En azından 

yapılan sınavlann göstermelik olması engellenmelidir. 
8- Kızılay'da Denetime Önem Verilmelidir: 
Yapıldığı ifade edilen rutin denetimlerin, etkin denetim haline dönüştürülmesi 

sağlanmalıdır. 
9- Kızılay'ın Savaş Halindeki Fonksiyonu Ne Olmalıdır? 
6020 Sayılı Yasanın Kızılay'a Yüklediği Hizmetlere Ait Planda; "10.000 bin 

mültecinin her türlü ihtiyaçlannın Kızılay tarafından karşılanabileceği" farz ve kabul 
edilmiştir. Aradan geçen 50 yıl zarfında gerek Ülkemizin imkan ve kabiliyetleri ve gerekse 
Kızılay'ın donanımlannda genişleme dikkate alınarak ve özellikle Kuzey Irak'ta , Balkanlarda 
yaşanan bunalım sürecinde, Kızılay'ın, kabul edilen 10.000'den fazla mülteciye verdiği 
hizmetler göz önüne alındığında, bu sayının yeniden gözden geçirilmesi gerektiği 
değerlendirilmiştir. 

10- Devlet ve Kızılay Afet Müdahale Sistemini Revize Etmelidir: 
11-Sosyal Amaçlı Faaliyetler Yeniden Değerlendirilmelidir: 
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Kreşlerin Kızılay'ın amaçlarına uygunluğu şüphelidir. Bu nedenle kreş 
uygulamasından vazgeçilmesinde yarar olduğu düşünülmektedir. Burslar gerek verilen 
miktarlar açısından ve gerekse İlke genelinde verilecek kişilerinin dağılımı noktasında 
yeniden değerlendirilmesi gereken bir yapı arz etmektedir. 

12- Yeni Gelir Kaynaklan Bulunmalıdır: 
Kızıİay yönetiminin bir yandan ciddi anlamda gider azaltıcı tasarruf tedbirlerine öte 

yandan faiz gelirleri dışındaki gelir kalemlerini de artıcı yönde işlemlere başvurması ve 
Kızılay Demeği Genel Müdürlüğünün nakit mevcutlarının daha iyi şartlarda 
değerlendirilmesini sağlamak için diğer kamu bankalarıyla da görüşmeler yapılması uygun 
olacaktır. Denmesine rağmen;Kızılay'ın bu tenkit konusu hususla ile ilgili bir çalışma 
yapılmadığı anlaşılmıştır. 

13- Kurban Derisi Toplama Yetkisi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 
verilmelidir. 

14- Gayrimenkuller Daha Rasyonel Değerlendirilmelidir: 
Mevcut yasal düzenlemeler göz önünde tutularak Kızılay mülklerinde kira konusunun 

yeniden değerlendirmeye tabi tutulması ve bu şekilde gelir artışı sağlanması konusunda 
çalışmalar yapılmalıdır. Emlak Müdürlüğünde ciddi revizyona gidilerek, gayri menkul kira 
gelirlerinin esaslı bir biçimde takibini sağlayacak, keyfi uygulamalara izin vermeyecek yeni 
bir yapılanma gerekmektedir. 

15- İhale Yönetmeliği Değiştirilmelidir: 
Devlet İhale Kanunu paralelinde düzenlenen Kızılay Derneği Alım ve İhale İşleri 

Yönetmeliğinin 1999 yılında yeniden hazırlandığı, ancak bu Yönetmeliğin birçok eksiklik ve 
çelişkilerle dolu olduğu ve kaldı ki, Kızılay Yönetimi kendi çıkardığı bu Yönetmeliğe dahi 
birçok yönden uymadığı anlaşılmıştır. 

1.4Alınması Gereken Tedbirler : 
17 Ağustos 1999 depreminden sonra Kızılay'ın misyonundan bekleneni verememesi 

üzerine kamuoyunda büyük bir infial oluşmuş, adeta Kızılay'ın varlığı tartışılır hale gelmiştir. 
Bu nedenle, önceki bölümlerde içeriği de belirtilen, Başbakanlık Başmüfettişlerinin 
koordinatörlüğünde, Türkiye Kızılay Derneği Genel Merkezi ve bağlı şubeleri hakkında 
yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda (12) adet rapor, İçişleri Bakanlığı Mülkiye 
Başmüfettişleri koordinatörlüğünde ise (95) adet rapor düzenlendiği, 

Görüldüğü gibi açılan davaların çoğunun ya ertelendiği, ya takipsizlik karan aldığı, ya 
zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldınldığı, ya da beraatla sonuçlanmıştır. 

Nitekim, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının 31.07.2001 tarih ve Teftiş.M.134 
sayılı Olurlannda "Kızılay Genel Başkanı Ertan GÖNEN ve yönetici pozisyonundaki bazı 
isimlerin, haklannda Kızılay'a karşı suç işledikleri iddialan ile muhtelif Ceza 
Mahkemelerinde derdest davalar bulunduğu, bu şahıslann derdest davalann seyrini 
etkileyebilecek konumda olduklan raporun sonuç bölümünün 4.maddesinde yer alan teklifin 
10.02.2000 tarih ve Teftiş.M.025 sayılı onay emirlerinin yerine getirilmediği anlaşılmış, bu 
teklifin 1.maddesi ile birlikte ele alınarak, değerlendirilmesi 2908 sayılı Dernekler 
Kanununun 71/2 a maddesi gereğinin ifası için Başbakanlık Müsteşarlığına gönderilmesini 
takdirlerinize Saygı ile arz ederim" denilmiştir. O dönemin Başbakanı Sayın Bülent 
ECEVİT'in de oluruna rağmen Bakanlar Kurulunda mevcut yönetimin görevden alınması ile 
ilgili olarak bir Kararname çıkanlmadığı anlaşılmıştır. 

1- Gerek "TBMM T.Kızılay Derneğinin sorunlan ile faaliyetlerinin araştırılarak gelir 
kaynaklarının daha etkin kullanılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
kurulan 10/73, 74 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu" ve gerekse Başbakanlık ve 
İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurullannın koordinatörlüklerinde Türkiye Kızılay Derneğinde 
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yürütülen çalışmalar sonunda düzenlenen raporlarda eleştirilen ve tavsiye edilen hususlara, 
somut adımlar atmaktan ziyade tüm Teftiş Raporlarına temennide bulunma şeklinde cevaplar 
verilmesi ve daha öncede belirtildiği üzere Kızılay Yönetiminin yapılan teftişlerin 
objektifliğinden şüphe duyduğunu belirten yazılar yazması, Kızılay Yönetiminin eleştirilere 
tahammül edemeyen bir yapıya sahip olduğunu ve Kurumun iyileştirilmesi yolundaki 
tenkitlere uymak yerine bunları hiçe saymaya kalkan bir tutum içerisinde olduğunu 
göstermektedir. 

2- Müfettiş Raporlarının ilgili bölümlerinde detaylı olarak açıklandığı üzere; alım 
satım ve ihale işlerindeki düzensizlik, personel alımlarındaki kayırmacılık, gayrimenkullerin 
değerlendirilmesindeki savurganlık, gerek demokratik gerekse bürokratik yapıdaki yetersizlik 
Türkiye Kızılay Derneğinin iyi yönetilmediği sonucunu ortaya koymaktadır. 

Ayrıca derneğe yeni üye kaydında gösterilen isteksizlik, delege belirlenmesi ve genel 
kongrelerdeki usulsüzlük ile yöneticilerinin kendi içlerindeki çekişmeleri, yönetimin 
hukukiliği ve meşruluğu tartışmalarını gündeme getirmekte olup Kızılay Derneğini 
kamuoyunda ağır şekilde yaralamakta ve Kızılay Kurumu olası bir afet durumunda görev 
yapamaz konuma gelmektedir. Bu nedenle Türkiye Kızılay Derneğinin sağlıklı bir yapıya 
kavuşturulması ve kendisine yüklenen görevleri başarıyla yürütebilmesi için 2908 sayılı 
Dernekler Kanununun 4552 sayılı Kanunla değişik 71. maddesinin; 

"Türkiye Kızılay Derneği kuruluş amacına ve uluslararası anlaşmalarla tayin edilen 
nitelik ve durumuna göre; Türk Hava Kurumu ise kuruluş amacına göre düzenlenen 
tüzüklerine ve kanunların verdiği görev ve yetkilere uygun olarak teşkilatlanır ve yönetilir. 

Bakanlar Kurulu, Türkiye Kızılay Derneği ve Türk Hava Kurumunun; 
1 .Genel kurullarının karan üzerine tüzüklerini onaylamaya, 
2.Denetleme yetkileri bulunan mercilerin raporları üzerine, 
a)Organlann görevlerine son vermeye ve bunların görevlerini yerine getirmek üzere 

geçici kurullar oluşturmaya, 
b)Tüzüklerini değiştirmeye, yürürlükten kaldırmaya ve yeniden düzenlemeye, 
Yetkilidir. 
Türkiye Kızılay Derneği ile Türk Hava Kurumunun mal ve paralan Devlet malı 

sayılır. Bunlara karşı suç işleyenler Devlet memuru gibi cezalandmlır." 
Hükmü gereğince, müfettiş raporları dikkate alınarak, Türkiye Kızılay 

Derneğinin mevcut organlarının görevlerine Bakanlar Kurulunca son verilerek, 
bunlarm görevlerini yerine getirmek üzere geçici kurullar oluşturulması, 

Tüzüğün tamamen veya kısmen Bakanlar Kurulunca Yürürlükten kaldırılarak; 
Kızılay'ın üye kaydını, delege seçimini yeniden düzenleyen, belli bir grubun Kızılay'ın 
organlarına tek başına hakim olmasını önleyen tedbirleri içeren ve Kızılay'ın gayesini en iyi 
şekilde gerçekleştirmesine yönelik yeniden yapılanma çalışmalanna kolaylık sağlayacak. 
norm kadro çalışması yapılarak çalışanlann görev ve yetkilerini belirleyecek, yeni bir tüzük 
hazırlanarak en kısa zamanda yürürlüğe konulmasının uygun olacağı, 

Aynca demokratik organlann aldıklan kararlan uygulama konumunda bulunan 
bürokratik yapının üst kademesinde bulunan Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılannın 
da yanlış ve taraflı personel politikası nedeniyle görevinde ehil kişilerden değil belirli kişi ya 
da çevrelerin tavsiyesi ile görev aldıklan ve bu nedenle kuruma faydalı olamadıkları ve 
demokratik yapıya yeterli bürokratik destek sağlayamadıktan bu sebeple seçilmiş organlarla 
birlikte bürokratik yapının üst kademesinde bulunan Genel Müdür ve Genel Müdür 
Yardımcılannın da değiştirilmesinin uygun olacağı hususunun, 

Değerlendirilmek üzere Başbakanlık Makamına sunulmasına karar verilmiştir. 

1108 



2.5. DİĞER İHALE İŞLERİ 

2.5.1. Türkiye Emlak Bankası Ataköy Spor Tesislerinin Düşük Bedelle İstanbul 
Emlak Bankası Spor Kulübüne Kiralanması 
(Özel Rapor 12, EkJ) 

I - Yapılan İşlemler ve doğan zarar 

T. Emlak Bankası'na ait olan İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Ataköy 11. Kısım, 51 pafta, 
1194 ada, 1 parselinde kayıtlı lokal, kapalı spor salonu, açık yüzme havuzu, mini futbol sahası 
ve tenis kortlarından oluşan tesisler 01.10.1992 tarihinde Emlak Bankası Spor Kulübüne 
kiralanmıştır. 

Kira sözleşmesinin süresi çeşitli tarihlerde alınan Yönetim Kurulu kararlarıyla 
uzatılmış ve 14.04.1995/573 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla kira bedellerinin her yıl 
Yönetim Kurulunca belirlenmesi esası kabul edilmiştir. 

17.12.1996/39 sayılı Makam Oluru ile kira süresi 49 yıla uzatılmış, bu işlem 
25.12.1996/2190 sayılı Y.K.K. kararıyla onaylanmıştır. 

Her yıl Yönetim Kurulunca belirlenmesi gereken kira bedelleri 1997, 1998, 1999 ve 
2000 yıllannda belirlenmemiştir. 

28.03.2001 tarih, 151 sayılı Y.K. kararıyla kira bedelinin, 1997, 1998 ve 1999 
yıllannda taşınmaz için ödenen Emlak Vergisi tutanndan az olmamak kaydıyla 1996 yılı 
kirasına her yıl TEFE oranında, 2000 ve 2001 yıllannda ise 4531 sayılı Kanun'la belirlenen % 
25 ve % 10 oranlannda zam yapılarak belirlenmesi, geçmiş yıllar kiralannın faiziyle birlikte 
tahsili, 2002 ve müteakip yıllarda kira bedelinin TEFE oranında artınlmak suretiyle 
belirlenmesi, ancak, kira bedelinin gerektiğinde Banka Yönetim Kurulunca yeniden 
belirlenmesi kabul edilmiştir. 

Söz konusu spor tesislerinin Ziraat Bankası'na devrinden sonra 2001 yılında ödenen 
9.579.653.000.-TL kiranın fahiş biçimde düşük olduğu dikkate alınarak, kiranın protokol 
hükümleri çerçevesinde yeniden belirlenmesi kararlaştınlmış ve yapılan kira ekspertizi 
sonucunda tesis için aylık 120.000.000.000.-TL, yıllık 1.440.000.000.000.-TL kira tespiti 
yapılmıştır. 

Ancak, Emlak Spor kulübünün tespit edilen kira bedelini ödememesi üzerine alacağın 
tahsili için dava açılmıştır. 

II - Sorumluluğun tespiti 

T. Emlak Bankası'na ait olan İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Ataköy 11. Kısım, 51 pafta, 
1194 ada, 1 parselinde kayıtlı lokal, kapalı spor salonu, açık yüzme havuzu, mini futbol sahası 
ve tenis kortlanndan oluşan tesislerin düşük bedelle kiralanması , Yönetim Kurulu karanna 
rağmen 1997, 1998, 1999 ve 2000 yıllannda kiranın belirlenmemesi, 2001 yılında belirlenen 
kira bedelinin fahiş derecede düşük olarak tespit edilmesi işleminden 1997 - 2001 tarihleri 
arasında görev yapan T. Emlak Bankası yetkililerinin sorumlu olduğu düşünülmektedir. 

III - Öneri 
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Söz konusu işlemde sorumluğu bulunan yetkililer hakkında gerekli işlemlerin 
yapılabilmesi için konu Komisyonumuzun 10.06.2003 tarih, 476 sayılı yazısı ile Başbakanlık 
Teftiş Kurulu Başkanlığı'na iletilmiştir.Başbakanlık Makamının 25.06.2003 tarih, 
TEFTİŞ.M:162 sayılı oluru gereğince Müfettiş görevlendirilmiştir. 

IV- Dizi Pusulası 

NO 

1 
2 
3 

ADET 

12 
1 
1 

OZÜ 

T.C. Ziraat Bankası'mn 05.06.2003 tarih, 34/89998 sayılı yazısı ve ekleri 
10.06.2003 tarih, 476 sayılı Komisyonumuzun yazısı 
Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının 28.06.2003/090-1287 say. Yaz. 

GENEL EKLER LİSTESİ 

SIRA 
NO 

1 

2 

3 

j 

4 
5 
6 
7 

! 8 

9 
10 
11 

i 12 

KONUSU 

Turizm Bakanlığı Dia Pozitif, Film ve 
Fotoğraf Üretim Projesi İhalesinde Yapılan 
Yolsuzluk 
Turizm Bakanlığı Kiosk ihalesinde Yapılan 
Yolsuzluk 

Deli Dana (BSE) Hastalığı Görülen Avrupa 
Ülkelerinden Hastalık Riski Taşıyan Canlı 
Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Yurdumuza 
İthalatına İzin Verilmesi 
Ömerli Belediyesi imar Uygulamaları 
Orhanlı Belediyesi imar Uygulamaları 
Kemer Country Golf Club Uygulaması 
Bakırköy Fidanlığı 
Çatalca ilçesi, Yalıköy (Podima) Mevkiinde 
Kain Kum Ocağının Yasalara Aykırı Şekilde 
İşletilmesi 
Spor Federasyonları Vakfı 
Kamu Vakıftan 
Türkiye Kızılay Derneği 

Türkiye Emlak Bankası Ataköy Spor 
Tesislerinin Düşük Bedelle İstanbul Emlak 
Bankası Spor Kulübüne Kiralanması 

PARÇA 
ADEDİ 

210 

137 
352 
105 
9 
4 

3 Klasör 
7 Klasör 

273 
3 Dosya 
1 Dosya 

1 Dosya 
1 

525 
499 
375 

1 Dosya 

EK 
NO 

A 

B 

C 

D 
E 
F 
G 
H 

I 
J 
K 

L 

KLASÖR 
NO 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 
5.5 
5.6 
5.3 
5.3 

5.3 
5.3 
5.7 

5.3 

KLASÖR 
/DOSYA 
ADEDİ 
1 Klasör 

3 Klasör 

1 Dosya 

3 Klasör 
7 Klasör 
1 Klasör 
3 Dosya 
1 Dosya 

1 Dosya 
1 Dosya 
3 Klasör 

1 Dosya 
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Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının 
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 

Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10/9) 

Karar No. : 6 Karar Tarihi: 19.06.2003 

KARAR 
Raporumuz Yüce Meclisin takdirlerine arz olunur. 

Başkan 
Azmi Ateş 
İstanbul 

Kâtip 

Fahrettin Poyraz 

Bilecik 

Üye 
Atilla Koç 

Aydın 

Üye 

Kemal Kılıçdaroğlıı 
İstanbul 

(Karşı oy yazısı ektedir.) 

Başkanvckili 
Hamza Albayrak 

Amasya 

Üye 

Ali Küçükaydın 
Adana 

Üye 

Halide İncekara 
İstanbul 

Üye 

Fazıl Karaman 
İzmir 

Sözcü 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 
(Kısmi muhalifim, gerekçem ektedir.) 

Üye 

Yüksel Çorbacıoğlu 
Artvin 

(Karşı oy yazısı ektedir.) 

Üye 

Ahmet Güryüz Ketenci 
İstanbul 

(Karşı oy yazısı ektedir.) 
Üye 

Mahmut Yıldız 
Şanlıurfa 

(Ekteki şerh çerçevesinde 

muhalifim.) 



T.C. 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

YOLSUZLUKLARIN SEBEPLERİNİN, SOSYAL VE EKONOMİK BOYUTLARININ 
ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA 
KURULAN MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU (10/9) Başkanlığı'na, 

Komisyon Raporu'nun tümüne katılmakla birlikte, aşağıdaki hususlarda muhalifim. 

1- Karadeniz sahil yolu ihalesinde işleri ihale öncesi paylaştırmak,fiyatlan ayarlamak ve 
rekabete meydan vermeyerek, devleti zarara uğratarak firmalara menfaat sağladığı 
gerekçesiyle Türk Ceza Kanununun 205. maddesine uyan fiili nedeniyle Yaşar Topçu 
hakkında Meclis Soruşturulması; 

2- 2002-2003 yıllarında yurt dışında yapılan tanıtma fuarlarında kullanılan stant-
konsrüksiyon ve reklam kampanyası ihaleleri ile dia pozitif film ve fotoğraf üretim 
projesi ile Kiask ihalesinde yapılan yolsuzluklara ilişkin Mustafa Taşar Hakkında 
TCK'nun 240. maddesine uyan görevi kötüye kullanma fiilinden Meclis 
Soruşturulması; 

3- Vakıflar Bankası kaynaklannın Banco Turko Romano'ya kaynak aktarmak 
gerekçesiyle, yapılan şirket alım satımlarında bazı özel ve tüzel kişilere haksız kazanç 
sağlanması suretiyle devletin zarara uğratılması konusunda konuyla ilgili bakanlar 
Yüksel Yalova ve Şükrü Sina Gürel haklarında görevini ihmal fiilinden TCK 
230. maddesi; Hüsamettin Özkan hakkında ise görevini kötüye kullanma TCK 
240. maddesi kapsamında Meclis Soruşturması ve 

4- Bağkur ve SSK'da usulsüz biçimde MBA Şirketinden danışmanlık-kontrollük hizmeti 
alınması ile ilgili olarak ilgili bakan Yaşar Okuyan hakkında TCK'nun 240. 
maddesine uyan görevi kötüye kullanma fiilinden Meclis Soruşturması Açılmasına 
ilişkin yeterli kanaate ulaşamadığımdan muhalifim. 

Saygılarımla, 

Nimet Çubukçu 
İstanbul Milletvekili 

19 Haziran 2003 

<y«<-
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Karşıoy Yazısı 

"Yolsuzlukların sebeplerinin, sosyal ve ekonomik boyutlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla..." oluşturulan 
Komisyonumuz, çalışma süresi boyunca oldukça yoğun bir çaba harcamıştır. Bu 
amaçla, yaptığı ilk toplantılarda süratle bir "yol haritası" çizmiş ve 170 kadar 
kurum, kuruluş, bakanlık ve kişilere yazı yazarak, ellerindeki yolsuzluklarla 
ilgili bilgi ve belgeleri Komisyonumuza iletmeleri istenmiştir. 

Bu yazılar üzerine Komisyonumuza binlerce sayfa tutan bilgi, belge ve rapor 
intikal etmiştir. Komisyonumuzda görev yapan 52 kadar uzman, bu belgeleri 
taramış, değerlendirmiş ve sonuçta Komisyonumuzca görüşülecek metinleri 
oluşturmuşlardır. 

Komisyonumuz, büyük bir uyum içinde çalışmış, Türkiye'nin karşılaştığı bu 
büyük sorunla mücadelede, kararlı bir tutum izlemeye çaba harcamıştır. 
Özellikle Komisyonumuz Başkanının yansız tutumu ve Komisyonun 
uyumlu çalışmasındaki katkısını vurgulamayı bir görev biliriz. 

Ancak, yukarıda da belirtildiği üzere, Komisyonumuz sadece gelen bilgi ve 
belgelerle sınırlı olarak görev yapmaya çalışmıştır. Komisyonumuza intikal 
etmeyen yolsuzluk dosyaları, maalesef araştırma konusu yapılamamıştır. Bu 
konuda biz, Komisyonun CHP milletvekilleri olarak bazı kuşkularımızı dile 
getirmeyi bir görev addediyoruz. 

1. Kocaeli Belediyesi ile ilişkili Yuvacık Barajı hariç, hiçbir Bakanlıktan, yerel 
yönetimlerdeki yolsuzluklarla ilgili olarak, herhangi bir dosya 
Komisyonumuza intikal etmemiştir. Oysa yerel yönetimlerdeki yolsuzluklar, 
kapatılamayacak ya da üstü örtülemeyecek büyüklükte ve boyuttadır. Bu 
konularda son 5 yıllık gazete arşivlerine bakıldığında, yüzlerce dosyanın 
Bakanlık arşivlerinde yer aldığı rahatlıkla görülecektir. Dolayısıyla; İçişleri, 
Maliye ve Adalet Bakanlıklarının Komisyonumuza, yerel yönetimlerle ilgili 
olarak bazı dosyaları özellikle göndermedikleri kanısı uyanmıştır. 

2. CHP milletvekilleri olarak, aşağıda imzası olan bizler, yolsuzluklar 
konusunda duyarlılığımızı korumak adına, yerel yönetimlerle ilgili olarak 
Bakanlıklardaki yolsuzluk dosyalarının Komisyonumuza gönderilmemesini, 
başlangıçta ciddi bir sorun yapmayıp, en azından bazı ciddi yolsuzluk 
olaylarının aydınlanmasına olanak sağlamayı bir görev bildik. Bu 
anlayışımızı halen de korumaktayız. 
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3. Ancak, Adalet ve Kalkınma Partisi, yolsuzluklarla mücadele konusunda 
samimiyetini kanıtlamak istiyorsa, yerel yönetimlerdeki yolsuzluklarla ilgili 
olarak da, ayrı bir araştırma önergesi verir ve bu konuda da samimi bir 
çalışma yapmayı taahhüt eder. Biz CHP milletvekilleri olarak, bu konuda 
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yapacağı açılımdan büyük mutluluk 
duyacağımızı ve gerekli tüm desteği vereceğimizi peşinen belirtmek isteriz. 

4. Yerel yönetimlerin, bugün sağlıklı denetlenemediği, kaynaklarının çoğu kez 
savurganca harcandığı, Belediye bünyelerinde oluşturulan "Belediye 
İktisadi Teşekkülleriyle (BİT'lerle), ihalelerin parti yandaşlarına verildiği 
herkesçe bilinmektedir. Bu gerçeği bilen Parlamentodaki iki büyük siyasal 
parti olarak, yerel yönetimlerdeki yolsuzlukların üzerine gitmezsek, 
"yapanın yanına kar kalır" mantığını toplumda egemen kılmış oluruz. Biz 
CHP milletvekilleri olarak, buna hakkımızın olmadığını düşünüyoruz. 

5. Ayrıca Komisyonumuza, ellerinde yerel yönetimlerdeki yolsuzluklarla ilgili 
olarak dosya olup da göndermeyen Bakanlık bürokratları hakkında suç 
duyurusunda bulunulmasını da diliyoruz. 

/ /J. 6* XJ003/ 

Kemal KILIÇDAROĞLU 
İstanbul Milletvekili 

dytoJ7 

Yüksel ÇORBACIOĞLU 
Artvin Milletvekili 

NOT: Rapor ekleri hacimli olduğundan bastırılamamıştır. 

Ahmet Güryüz KETENCİ 
İstanbul Milletvekili 

Mahmut YILDI 
Urfa Milletvel 
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